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ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.1 ด้านกายภาพ 
 ต าบลพิกุลออก มีพ้ืนที่มีขนาดปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับต าบลอื่นๆ ในจังหวัดนครนายก มีประชากร
ทั้งหมดประมาณ 5,415 คน (ข้อมูลจากส านักบริการการทะเบียน กรมการปกครอง อ าเภอบ้านนา ณ เดือนเมษายน
2559) ท าให้มีรายได้จากการจัดเก็บเองและท่ีรัฐจัดเก็บให้ รวมไปถึงเงินอุดหนุน และเพียงพอต่อการบริหารและการ
พัฒนาท้องถิ่นได้ ประกอบกับมีพ้ืนที่ติดต่อตัวเมืองนครนายก และเขตอ าเภอบ้านนาที่ก าลังพัฒนาเป็นเมืองใหม่ใน
อนาคต  โดยในปัจจุบันมีนักลงทุนเข้ามาเก็งก าไรและลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างมาก  ซึ่งจะท าให้เกิด
ชุมชนใหม่ข้ึนอีกหลายแห่งภายใต้การวางกรอบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ มีหน่วยงานราชการที่ส าคัญอ่ืนๆ อีกหลาย
แห่ง อีกท้ังยังเป็นเส้นทางผ่านสู่ภาคตะวันออก และภาคอีสานได้ โดยมีทางหลวงสายส าคัญตัดผ่านพ้ืนที่ได้แก่  ทาง
แผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสายสุวรรณศร) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3222   และแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ
ทางธรรมชาติของจังหวัดนครนายก อาทิเช่น น้ าตกสาริกา  น้ าตกนางรอง  น้ าตกวังตะไคร้  เขื่อนคลองท่าด่าน ฯลฯ  
ซ่ึงต าบลพิกุลออก เป็นเสน้ทางผ่านสูแ่หลง่ท่องเท่ียวต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ส าหรบักายภาพอ่ืนๆ ท่ีส าคัญได้แก่มีคลอง
ชลประทานไหลผ่านพื้นที่จากทิศเหนือ  ลงสู่ทิศใต้  และมีล าคลอง  ล าห้วย  ซึ่งเป็นสายทางน้ าไปพ้ืนที่หลายแห่ง
ทั่วไป  เหมาะสมส าหรับการท าการเกษตรและการประมงได้เป็นอย่างดี  
 1.1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
ประวัติความเป็นมาเทศบาลต าบลพิกุลออก   

ต าบลพิกุลออกเดิมนั้นเคยเป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีราษฎรอพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาย้ายเข้ามาสร้างบ้านแปลง
เมืองอยู่กันเป็นกลุ่มๆ ตามริมฝั่งน้ าบ้านนา ถ้านับเป็นปีก็มีมาประมาณ 200 ปีเศษแล้วหมู่บ้านเหล่านี้เคยเป็นหมู่ๆ 
หนึ่งของต าบลบ้านนาเริ่ง หรือต าบลบ้านนาปัจจุบันมาก่อนภายหลังจึงแยกออกมาเป็นต าบลสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 
เคยยุบไปรวมกับต าบลอาษาราว 3 ปีเศษ อนึ่งราษฎรที่อพยพมาครั้งนี้ทีเดียวเป็นราษฎรอพยพสมัยกรุงศรีอยุธยาเสีย
กรุงแก่พม่าครั้งที่ 2 รัชสมัยพระเจ้าเอกทัศ (2310) ซึ่งเหลือจากพม่ากวาดต้อนไปประเทศพม่า  จึงได้พากันหนีพลัด
บ้านแตกจากเมืองออกมาเสียก่อนเพราะพวกนี้เป็นราษฎรอยู่ชานเมืองไม่มีทรัพย์สินมากมายอะไรพอที่พม่าข้าศึกจะ
ยึดเอาไว้แต่ฝ่ายเดียว 

เมื่อราษฎรพากันอพยพมากันมากๆ เข้าพอจะเป็นหมู่บ้านทางราชการก็ตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นเมื่อมีหลายหมู่บ้าน
เห็นสมควรจะเป็นต าบลได้ จึงได้แยกออกเป็นต าบลโดยแยกจากต าบลบ้านนาเป็นพิกุลออก 

ค าว่า “พิกุลออก” ที่เป็นชื่อของต าบลแยกเป็น 2 ค าคือ พิกุล กับ ออก ค าว่าพิกุลเป็นชื่อต้นไม้ยืนต้นขนาด
ใหญ่มีดอกสีขาวแยกกลีบเป็นจักรเล็กๆมีกลิ่นหอมใช้ท ายาแก้โรคลมได้เป็นอย่างดีส่วนค าว่า ออกมาจากค าเต็มว่าทิศ
ตะวันออกเมื่อรวมความแล้วแปลได้ความว่าวัดที่มีต้นพิกุลตั้งอยู่เยื้องทิศตะวันออกบ้านนาซึ่งฝั่งหนึ่งมีหมู่บ้านพิกุล
ตะวันตกซึ่งท้ังนี้ออกจากบริเวณท่ีตั้งสร้างวัดนั้นมีต้นพิกุลขึ้นอยู่เป็นต้นใหญ่พอสมควร 1 ต้น บางท่านเล่าว่าผู้สร้างวัด
นี้เป็นครอบครัวหนึ่งมีสองสามีภรรยา ชื่อนายกุลกับนางแก้ว วัดนี้จึงได้นามว่า “วัดพิกุลแก้ว” สร้างในปีพ.ศ. 2411 
วัดนี้ตั้งอยู่ฝั่งทิศตะวันออกของล าคลองพอดี เมื่อตั้งชื่อต าบลจึงเรียกนามต าบลว่า “ต าบลพิกุลออก” สืบมาตราบเท่า
ทุกวันนี้ 

เนื้อที ่
 ต าบลพิกุลออก    มีพื้นท่ีโดยประมาณ 20.7952  ตารางกิโลเมตร   หรือ ประมาณ  12,997  ไร่ 
 1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

  โดยทั่วไปของต าบลพิกุลออก เป็นที่ราบลุ่มลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง หรือดินเหนียวปน
ทรายแป้งถึงเหนียว เหมาะแก่การท าเกษตรกรม มีถนนสายหลักที่ส าคัญ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3051 
(บ้านนา-บางอ้อ-องครักษ์) แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ในต าบลบ้านนา ผ่านกลางต าบลพิกุลออก ออกสู่
ต าบลอาษา ต าบลทองหลาง ต าบลบางอ้อ อ าเภอบ้านนาและต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ์ บรรจบกับทางหลวง 
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ชนบท นย 3001 (แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 – บางน้ าเปรี้ยว) อ าเภอองครักษ์ นอกจากนี้ยังมีถนน 
อบจ.นย.2007 ถนน อบจ.นย.2013 มีแหล่งน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ คลองบ้านนา  คลองเหมืองตาล คลองอาษา  
คลองวัง ม่วง คลองวังไทร คลองเหมืองยายแมว  คลองมาบกระทุ่ม  คลองดอนทราย และคลอง 31 ซึ่งเป็นแม่น้ าเพ่ือ
การเกษตร และการอุปโภค บริโภค ของต าบลพิกุลออก 
 1.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ต าบลพิกุลออกอยู่ในสภาพอากาศแถบมรสุมมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน  ฤดูฝน และฤดูหนาว  ในฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้จะมีอากาศชุ่มชื้น ฝนตกตลอดฤดู โดยมีฝนตกชุกบริเวณป่าต้นน้ าล าธารตามแนวเทือกเขาสูงตอน
เหนือ แต่ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือฤดูหนาวจะมีอากาศแห้งแล้ง อากาศหนาวไม่มากนัก ส าหรับฤดูร้อน
สภาพอากาศแห้งแล้ง 
 1.1.4 ลักษณะของดิน 
  ต าบลพิกุลออกมีลักษณะของดินประสบปัญหาดินเปรี้ยว ดินเป็นกรดท าให้ผลผลิตทางการเกษตรต่ า 
 1.1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  ต าบลพิกุลออกมีแหล่งน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ คลองบ้านนา  คลองเหมืองตาล คลองอาษา คลองวังม่วง 
คลองวังไทร คลองเหมืองยายแมว  คลองมาบกระทุ่ม  คลองดอนทราย และคลอง 31 ซึ่งเป็นแม่น้ าเพ่ือการเกษตร 
และการอุปโภค บริโภค ของต าบลพิกุลออก 
 1.1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  มีการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยไว้บริเวณคันนา คันคลอง และสวนบริเวณบ้าน เพ่ือใช้ประโยชน์
จ านวนพื้นที่เล็กน้อยเท่านั้น 
1.2 ด้านการเมือง 

เทศบาลต าบลพิกุลออก เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  
โดยยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2555      ท าให้มีพ้ืนฐานทางด้าน
การเมืองที่ม่ันคง  ประชาชนให้ความสนใจและศึกษาในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารท้องถิ่น  และมีการ
แสดงออกตามรูปแบบของสังคมประชาธิปไตยภายใต้สิทธิและเสรีภาพ 
อันพึงมีตามควรที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการ
ปกครองประเทศ   มีการเคารพในกฎระเบียบ  ธรรมเนียมและกติกาของระบบการเมือง   โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง
เข้ามาท าหน้าที่ในสภาท้องถิ่น  จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในท้องถิ่นของตนเอง  
โดยเฉพาะการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญและตรงตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ี 
 1.2.1 เขตการปกครอง 

 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับต าบลบ้านนา      อ าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก 
 ทิศใต้    ติดต่อกับต าบลอาษา        อ าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับต าบลบ้านพร้าว  อ าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก 

  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับต าบลบ้านพริก    อ าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก    
 1.2.2 การเลือกตั้ง 
  เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2554 รวมถึงระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน ก าหนด
เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ดังนี้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล มีการแบ่งเขตเทศบาลเป็น 2 เขตเลือกตั้ง 
เขตละ  6 คน รวม 12 คน การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง  
  เขตท่ี 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 , 2 , 4 , 7 และหมู่ที่ 12 
           เขตท่ี 2 ประกอบด้วย  หมู่ที่ 3 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10 และหมู่ท่ี 11 
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  เทศบาลต าบลพิกุลออก จัดอยู่ในประเภทเทศบาลขนาดเล็ก โครงสร้างการบริหารงานประกอบ ด้วย
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ  ประกอบด้วย 
    -  ประธานสภา       1 คน 

  -  รองประธานสภา      1 คน 
       -  สมาชิกสภาเทศบาล    10 คน 
     รวมทั้งสิ้น   12   คน 
     เขตเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
     มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น           
พ.ศ. 2545  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 รวมถึงระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการต่าง ๆ จนถึง
ปัจจุบัน ก าหนดเขตเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ให้ใช้เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเขต
เลือกตั้ง 

   นายกเทศมนตรี ท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย 
          -  นายกเทศมนตรี          1 คน 
          -  รองนายกเทศมนตรี     2 คน 

             -  เลขานายกเทศมนตรี           1 คน 
             -  ที่ปรึกษา              1 คน 

1.3 ประชากร 
 1.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
จากข้อมูลและสถิติประชากรตามส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง จนถึง ณ เดือนเมษายน  พ.ศ. 2559  
ต าบลพิกุลออก มีจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น  5,415  คน   แยกเป็นชาย  2,588  คน  หญิง  2,827 คน 
 1.3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ชุมชน
ที ่

ชื่อชุมชน 
จ านวนประชากร ครัวเรือน

ทั้งหมด ชาย หญิง รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว 
ชุมชนบ้านพัฒนาการ 
ชุมชนบ้านป่าเตย 
ชุมชนบ้านโพธิ์เตี้ย 
ชุมชนบ้านใหม่ 
ชุมชนบ้านตะลุง 
ชุมชนบ้านชุมแสง 
ชุมชนบ้านคลองหัวนา 
ชุมชนบ้านเกาะไม้ลาย 
ชุมชนบ้านแหลมไม้ย้อย 
ชุมชนบ้านดอนทราย 
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 

269 
78 

116 
185 
119 
65 

253 
193 
227 
300 
336 
447 

283 
86 

112 
251 
131 
70 

277 
218 
257 
342 
330 
470 

552 
164 
228 
436 
250 
135 
530 
411 
484 
642 
666 
917 

274 
75 
77 

137 
73 
43 

190 
116 
146 
210 
191 
329 

  รวมทั้งหมด 2,588 2,827 5,415 1,861 
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1.4 สภาพทางสังคม  

 1.4.1 การศึกษา 
   -    โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน  2 แห่ง 
   -    ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน  จ านวน           12 แห่ง 
   -    ศูนย์การเรียนชุมชนต าบล  จ านวน  1 แห่ง 
   -    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน  2 แห่ง 
   -    ศูนย์ข้อมูลประจ าต าบล  จ านวน  1 แห่ง 
  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
   -    วัด     จ านวน  4 แห่ง 

 1.4.2 สาธารณสุข 
   -    โรงพยาบาลของรัฐขนาด 120  เตียง จ านวน  1 แห่ง 
   -    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน  1 แห่ง 
   -    อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ  100 
  1.4.3 อาชญากรรม 
   เทศบาลต าบลพิกุลออกได้ด าเนินการอ านวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน  ของ
ประชาชน โดยมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสถานีต ารวจภูธรอ าเภอบ้านนา ประสานความร่วมมือกันในพื้นที่เขต
ชุมชน โดยให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ อาทิ เช่น เหตุอุบัติเหตุด่วน เหตุเพลิงไหม้ อุทกภัย และวาตภัย เป็น
ต้น โดยเน้นบทบาทของครอบครัว ชุมชน และ เทศบาลในการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยและแก้ปัญหาภายในชุมชนด้วย
ตนเองในเร่ืองอาชญากรรมในพื้นที่ต าบล 
  1.4.4 ยาเสพติด 
   เทศบาลต าบลพิกุลออกได้ด าเนินการอ านวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน  ของ
ประชาชน โดยมีงานพัฒนาชุมชน และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหายา    เสพติดใน
พื้นที่โดยมีการท าโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน มีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการขยายครอบครัวและชุมชนคลอบคลุมทกุชุมชนในต าบลพิกุลออก โดยเน้นบทบาทของครอบครัว 
ชุมชน และเทศบาลในการเฝ้าระวังแก้ปัญหาภายในชุมชนด้วยตนเอง 
  1.4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
   เทศบาลต าบลพิกุลออก ได้ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ  และ
ครอบครัวผู้เดือดร้อนที่ประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาลตามความเหมาะสม จ่ายเบี้ยยังชีพ  ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ตามนโยบายและงบประมาณของรัฐบาล และสนับสนุนกิจกรรมของ ชุมชนด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สนับสนุน
ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ ตามแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมที่ชุมชนร้องขอ เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
1.5 การบริการพ้ืนฐาน 

เนื่องจากเทศบาลต าบลพิกุลออก  มีระบบสารสนเทศทางเทคโนโลยีที่เริ่มน ามาใช้ตั้งแต่ ปี 2541  ผ่าน
กระบวนการท ารายงานข้อมูลสถิติให้กับทางราชการอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจึงมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่
สม่ าเสมอประกอบกับในปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลผ่ านระบบสารสนเทศ  หรือ
ระบบอินเตอร์เน็ต  ซึ่งต้องมีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา โดยฐานข้อมูลที่ส าคัญได้จากการจัดเก็บและ
บันทึกข้อมูลพื้นฐานที่เรียกโดยทั่วกันว่า จปฐ. และกชช.2 ค จึงท าให้เทศบาลมีฐานข้อมูลทั้งด้านประชากร  สภาพเศรษฐกิจ  
สังคม  การศึกษา  อนามัย  โครงสร้างพื้นฐาน  และสิ่งแวดล้อม  ที่ค่อนข้างจะ 
ครบถ้วนถูกต้อง  ประกอบกันการได้รับการถ่ายโอนกิจกรรมงานจากส่วนราชการต่าง ๆ  อาทิ  กรมทางหลวงชนบท  กรม
ทรัพยากรน้ า  ส านักงานพลังงานฯ  โยธาธิการและผังเมือง   ชลประทาน  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เกษตร  สาธารณสุข  ประมง  ป่าไม้  ปศุสัตว์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
อุตสาหกรรม พาณิชย์  แรงงาน ทั้งจังหวัดและอ าเภอ  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลพิกุลออก  มีฐานข้อมูลเพียงพอต่อการ
วางแผนการพัฒนาได้ชัดเจน   รอบคอบ  รอบด้าน  และใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว 
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 1.5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  -การคมนาคม 

  การคมนาคมการเดินทางเข้าสู่ต าบลมาพิกุลออกจากอ าเภอบ้านนา โดยมาทางถนนสุวรรณศร ระยะทางจาก
อ าเภอมาต าบล ประมาณ 5  กิโลเมตร  มีเส้นทางที่ส าคัญภายในต าบล ดังนี้ 
   -  ถนน คสล. ในเขตเทศบาลต าบลพิกุลออก 
   -  ถนนลาดยางในเขตเทศบาลต าบลพิกุลออก 
   -  ถนนลูกรังในเขตเทศบาลต าบลพิกุลออก 
   -  ถนนดินในเขตเทศบาลต าบลพิกุลออก 
  -การโทรคมนาคม 
   -  ในเขตเทศบาลมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและรวดเร็ว 

1.5.2 การไฟฟ้า 
   -  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านนา เป็นผู้ให้บริการด้านการไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมดใน
เขตเทศบาล และไฟฟ้าเข้าถึงครบทุกชุมชน  ทั้งหมดจ านวน  12  ชุมชน 
 1.5.3 การประปา 
   -  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนา ซึ่งเป็นผู้ให้บริการน้ าประปาแก่ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลพิกุลออก  มียังไม่ครบทุกชุมชน  แตจ่ะด าเนินการให้ครบทุกชุมชน                                                                                                                 

1.5.4 โทรศัพท์ 
  - ในเขตเทศบาลมีที่ท าการชุมสายโทรศัพท์ จ านวน 1 แห่ง  สาขาย่อยบ้านนาเป็นผู้

ให้บริการโทรศัพท์ในเขตเทศบาล  
1.5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  -  มีส านักงานไปรษณีย์  สาขาบ้านนา ให้บริการ อาทิ  ด้านการรับ-ส่งจดหมาย   พัสดุ

ครุภัณฑ์ ฯลฯ  
1.6  ระบบเศรษฐกิจ 

ด้านเศรษฐกิจของต าบลพิกุลออกนั้นจากการส ารวจเกณฑ์รายได้ของประชากรที่ผ่านมาจากการจัดเก็บข้อมูล
ความจ าเป็นพื้นฐานของประชาชน(จปฐ.) ปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพส าหรับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ทางเทศบาลต าบลพิกุลออก ก็ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีการเสริมสร้างรายได้  
และการฝึกอาชีพภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ จากความร่วมมือของส่วนราชการหลาย
ฝ่าย มีหน่วยธุรกิจที่สามารถกระตุ้นการหมุนเวียนรายได้ในพ้ืนที่ให้เกิดได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนา
อาชีพของประชาชนให้เกิดความมั่นคงของรายได้ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพต่างๆ การให้การสนับสนุนการพัฒนารายได้และสภาการเกษตรประจ าต าบลพิกุลออก  โดยการสนับสนุน
เงินกองทุนในทุกปีงบประมาณและให้มีการบริหารจัดการในระบบสภาฯ โดยประชาชนและกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและในอนาคตต่อไปผู้บริหารฯ ได้มีแนวนโยบายที่จะวางรากฐานการพัฒนาด้านอาชีพเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 1.6.1  การเกษตร 
  การเกษตรภายในต าบลพิกุลออก ซึ่งมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ท านา เกษตรกรจะท าการท านาตาม
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว หรือพืชไร่ พืชสวนตามสภาพความพร้อมของแต่ละพ้ืนที่ของหมู่บ้าน ซึ่งก็เป็นการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและการท าพืชเสริมรายได้ตามฤดูกาลปกติ   
 1.6.2  การประมง 
  การประกอบอาชีพประมงภายในต าบลพิกุลออก  ไม่มีการแจ้งการประกอบการเนื่องจากไม่มีพ้ืนที่
ติดชายฝั่งทะเล หรือมีการเลี้ยงเพาะพันธุ์สัตว์ทะเล เช่น กุ้ง หมึก เป็นต้น 
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 1.6.3  การปศุสัตว์ 
  การประกอบการปศุสัตว์เพ่ือการค้าขายในเขตพ้ืนที่ต าบลพิกุลออกมีจ านวนค่อนข้างน้อยมาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับการประกอบอาชีพอ่ืนๆ ส่วนใหญ่จะเลี้ยงไก่ เป็ด และสุกร เพ่ือการบริโภค เองในครัวเรือน และเหลือ
บางส่วนเพื่อจ าหน่ายปลีกย่อย 
 1.6.4  การบริการ 

  -  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ             จ านวน  3 แห่ง  
    -  โรงสีข้าว    จ านวน         3 แห่ง  
   -  โรงงานผลิตวงกบ ประตู หน้าต่าง จ านวน  2 แห่ง 
   -  ร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  จ านวน  2        แห่ง  
    -  ตลาดนัด    จ านวน  1 แห่ง 
    -  อู่ซ่อมรถยนต์    จ านวน  7 แห่ง  
    -  อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์   จ านวน  4 แห่ง  
    -  ฟาร์ม     จ านวน  4 แห่ง 
    -  หมู่บ้านจัดสรร                 จ านวน  2        แห่ง        
    -  ร้านเสริมสวย    จ านวน  3 แห่ง  
    -  ร้านรับซื้อของเก่า                         จ านวน  3 แห่ง  

     -  ร้านอาหาร    จ านวน  3 แห่ง 
     -  ร้านค้าไม้เก่า    จ านวน  1 แห่ง 
 1.6.5  การท่องเที่ยว 
  แหล่งท่องเที่ยว เทศกาลงานประเพณี และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของต าบลพิกุลออกที่ส าคัญ 
คือ งานประเพณีลอยกระทงวัดพิกุลแก้ว ,  แหล่งที่อยู่ค้างคาวแม่ไก่วัดพิกุลแก้ว เป็นต้น  
 1.6.6  อุตสาหกรรม 
  ในเขตเทศบาลต าบลพิกุลออก มีจ านวนหลายประเภท  เช่น  การขายส่งและขายปลีก  การซ่อม
ยานยนต์ รถจักรยานยนต์  ของใช้ส่วนบุคคล  ครัวเรือน  โรงแรม  การขนส่ง  เป็นต้น  และปัจจุบันในเขตพ้ืนที่ต าบล
พิกุลออก ยังไม่มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจมากนักซึ่งในพ้ืนที่ไม่เป็นเขตอนุญาตในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม แต่
มีประชากรแฝง คือ แรงงานที่เข้ามาท างานในฟาร์มสุกร  หรือสถานที่อ่ืน ๆ ซึ่งมีการแจ้งย้ายเข้าและมีการขึ้นทะเบียน
ถูกต้อง 
 1.6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  ประชาชนในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ค่าขาย และรับราชการ  มีสถานที่บริการ
น้ ามัน  2  แห่ง   โรงฆ่าสัตว์  1 แห่ง   ตลาดสด  1  แห่ง   โรงแรม  1  แห่ง 
 1.6.8  แรงงาน 
  ต าบลพิกุลออก  การใช้แรงงานส่วนใหญ่จะมาจากแรงงานพ้ืนที่อ่ืนเนื่องจากมีฟาร์มสุกร  จ านวน 4 
ฟาร์ม  เป็นประชากรแฝงด้านแรงงานที่มีการแจ้งขึ้นทะเบียนถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
1.7  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 1.7.1  ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 
      1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

ชุมชน
ที ่

ชื่อชุมชน 
จ านวนประชากร ครัวเรือน

ทั้งหมด ชาย หญิง รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว 
ชุมชนบ้านพัฒนาการ 
ชุมชนบ้านป่าเตย 
ชุมชนบ้านโพธิ์เตี้ย 
ชุมชนบ้านใหม่ 
ชุมชนบ้านตะลุง 
ชุมชนบ้านชุมแสง 
ชุมชนบ้านคลองหัวนา 
ชุมชนบ้านเกาะไม้ลาย 
ชุมชนบ้านแหลมไม้ย้อย 
ชุมชนบ้านดอนทราย 
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 

269 
78 

116 
185 
119 
65 

253 
193 
227 
300 
336 
447 

283 
86 

112 
251 
131 
70 

277 
218 
257 
342 
330 
470 

552 
164 
228 
436 
250 
135 
530 
411 
484 
642 
666 
917 

274 
75 
77 

137 
73 
43 

190 
116 
146 
210 
191 
329 

  รวมทั้งหมด 2,588 2,827 5,415 1,861 
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 1.7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา 
 

 ในเขตชลประทาน ...........ครวัเรอืน 
......132,677......ไร ่

.......................กก./ไร ่ .......................บาท/ไร ่ ..........................บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน ...................ครวัเรอืน 
..............................ไร่ 

.......................กก./ไร ่ .......................บาท/ไร ่ ..........................บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน 
 

สวน............................. ...................ครวัเรอืน 
......8,198.......ไร ่

.......................กก./ไร ่ .......................บาท/ไร ่ ..........................บาท/ไร ่

สวน............................. ...................ครวัเรอืน 
.............................ไร่ 

.......................กก./ไร ่ .......................บาท/ไร ่ ..........................บาท/ไร ่

สวน............................. ...................ครวัเรอืน 
.............................ไร่ 

.......................กก./ไร ่ .......................บาท/ไร ่ ..........................บาท/ไร ่

สวน............................. ...................ครวัเรอืน 
.............................ไร่ 

.......................กก./ไร ่ .......................บาท/ไร ่ ..........................บาท/ไร ่

2.3) ท าไร ่
 

 

 ไร่อ้อย ...................ครวัเรอืน 
.............................ไร่ 

.......................กก./ไร ่ .......................บาท/ไร ่ ..........................บาท/ไร ่

 ไร่ข้าวโพด ...................ครวัเรอืน 
..............................ไร่ 

.......................กก./ไร ่ .......................บาท/ไร ่ ..........................บาท/ไร ่

 ไร่มันส าปะหลัง ...................ครวัเรอืน 
..............................ไร่ 

.......................กก./ไร ่ .......................บาท/ไร ่ ..........................บาท/ไร ่

 อื่นๆ (โปรดระบุ) 

..................................... 

 

 

...................ครวัเรอืน 

.........163.........ไร ่

 
.......................กก./ไร ่

 

 
.......................บาท/ไร ่
 

 
..........................บาท/ไร ่
 

2.4) อื่นๆ  อื่นๆ (โปรดระบุ) 

..................................... 

 

...................ครวัเรอืน 

.............................ไร่ 
 

 
 

.........................กก./ไร ่

 
........................บาท/ไร ่
 

 
..........................บาท/ไร ่
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               2  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน  /  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ  
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1.แม่น้ า      /  
 2.ห้วย/ล าธาร     /  
 3.คลอง     /  
 4.หนองน้ า/บึง     /  
 5.น้ าตก     /  
  6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1).................................................... 
6.2).................................................... 
6.3).................................................... 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง      /  
 2.อ่างเก็บน้ า     /  
 3.ฝาย     /  
 4.สระ     /  
 5.คลองชลประทาน     /  
 6.อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1).................................................... 
6.2).................................................... 
6.3).................................................... 

      

 
              3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 

แหล่งน ้ำ 

 

ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้ำถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ /      

4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ /      

4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)   /    

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  /     

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ     /  

4.6 อื่นๆ ระบุ 
4.6.1) ................................................................................................... 
4.6.2). .................................................................................................. 
4.6.3). .................................................................................................. 

      

  
             4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุโภค บริโภค) 
    เพียงพอ  ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ.................................................. ของทั้งหมู่บ้าน 
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1.8  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 1.8.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่ของต าบลพิกุลออกนับถือศาสนาพุทธ 
 1.8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
  ต าบลพิกุลออก มีงานประเพณีท่ีมีการสืบทอดกันมายาวนานหลายสิบปีคือ งานประเพณีลอยกระทง
ของวัดพิกุลแก้ว ซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปและมีการสืบสานประเพณีดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน  ประเพณีสงกรานต์ 
ประมาณเดือนเมษายน กิจกรรมสังเขป ท าบุญตักบาตรที่วัดและในชุมชน และมีการจัดงานรดน้ าด าหัว ผู้สูงอายุของ
แต่ละชุมชน โดยคณะผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน  ประเพณีการแห่เทียนพรรษา 
ประมาณเดือนกรกฎาคม กิจกรรมสังเขป แห่เทียนพรรษา น าไปถวายวัดในเขตต าบลพิกุลออก 
 1.8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ต าบลพิกุลออก  มีภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ การท าระนาด  การท าอังกะลุง  เป็นต้น ภาษาถิ่นที่ใช้คือ
ภาษาไทยกลาง  มีบ้างภาษาถ่ินอื่นแต่น้อยมาก 
 1.8.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ต าบลพิกุลออก มีสินค้าที่หลากหลาย เช่น ขนมไทย ผลิตภัณฑ์จักสาน ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น 
รวมทั้งยังมีการพัฒนาฝึกอาชีพเสริมให้ประชาชนในต าบลอย่างหลากหลาย  ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นที่นิยมตาม
ท้องตลาดทั่วไปเป็นสากล  ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีมีรายได้เสริมตลอดท้ังปี 
1.9  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 1.9.1  น้ า 
  แหล่งน้ าส าคัญภายในเขตพ้ืนที่ต าบลพิกุลออก มีคลองบ้านนา  คลองมะม่วง  คลองอาษา       
คลองแหลมไม้ย้อย  และคลองวังบัว  ซึ่งไหลผ่านหมู่ต่างๆ ดังนี้ 
  1. คลองบ้านนาเป็นคลองสายกลางไหลผ่าน หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5  และหมู่ท่ี 6 
  2. คลองมะม่วงไหลผ่าน หมู่ที่ 1 , 2 , 7  และหมู่ท่ี 12 
  3. คลองอาษาไหลผ่าน หมู่ที่  1 , 3 และหมู่ที่ 7 
  4. คลองแหลมไม้ย้อยไหลผ่าน หมู่ที่ 4 , 5 , 8 , 10 และหมู่ท่ี 11 
  5. คลองวังบัวไหลผ่าน หมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี 9 
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 
 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณพ.ศ.2557-2560 
 1.1  สรุปสถานการณ์การพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์และ/แนวทางการพัฒนา ของ อปท. ภายในเขต

จังหวัดนครนายก 
งบประมาณของ เทศบาล/อบต. 

ปี 2557 2558 2559 2560 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน     
    1.1 แนวทางการพัฒนาการกอ่สร้าง ปรับปรุง และ
บ ารุงรักษาถนน สะพาน ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 

1,450,550 3,546,012 2,256,000  

    1.2 แนวทางการพัฒนาการขยายเขตไฟฟ้า และประปา - 1,300,500 674,000  
    1.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนา
ระบบเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง 

- - -  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต     
    2.1 การศึกษา ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

1,120,613.24 1,476,969.86 1,009,195.40  

    2.2 การสาธารณสุข การกีฬา และนันทนาการ 263,820 105,500 190,486  
    2.3 การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

7,517,830 10,565,266 8,658,810  

    2.4 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

83,00 111,820 -  

    2.5 การป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปญัหายาเสพติด - - 190,486  
    2.6 การสร้างรายได้และส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - -  

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเอง และการบริหารจัดการที่ดี     
     3.1 การส่งเสรมิการปกครองในระบอบประชาธิปไตย - - -  
     3.2 การส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

12,500 12,800 14,925  

     3.3 การพัฒนาองค์กร บุคลากรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรูเ้พื่อรองรับการพัฒนาในดา้นต่างๆ และรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

394,548 443,130 288,414  

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 

    

     4.1  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงภูมิทศัน์ 

- - -  

     4.2 การบ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่างๆ และ
การป้องกันน้ าท่วม น้ าเสีย 

- 57,000 11,608  
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 1.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เทศบาลต าบลพิกุลออก   มีศักยภาพในการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง  เนื่องจากมีองค์ประกอบในหลายๆ ด้านที่
เอ้ืออ านวยการต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถก าหนดเป้าหมายการพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น  และความเหมาะสมของพ้ืนที่  มีการจัดท าแผนพัฒนาให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   มีการจัดตั้งองค์กร
การจัดท าแผนพัฒนาที่เข้มแข็ง  และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ได้เป็นอย่างดี  โดยมีการจัดให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือมุ่งหวังให้การจัดท าแผนพัฒนาฯ สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด  มีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผลในทางปฏิบัติให้มากที่สุด  ซึ่งมุ่งเน้นในการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเป็นส าคัญ   ส าหรับ
ศักยภาพในการพัฒนาของต าบลที่ส าคัญประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 

ด้านกายภาพ 
ต าบลพิกุลออกมีพ้ืนที่มีขนาดปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับต าบลอ่ืนๆ ในจังหวัดนครนายก          

มีประชากรทั้งหมดประมาณ  5,415 คน   (ข้อมูลจากส านักบริการการทะเบียน กรมการปกครอง  อ าเภอบ้านนา  
ณ  เดือนเมษายน 2559) ท าให้มีรายได้จากการจัดเก็บเองและที่รัฐจัดเก็บให้  รวมไปถึงเงินอุดหนุน  และเพียงพอ
ต่อการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นได้ ประกอบกับมีพ้ืนที่ติดต่อตัวเมืองนครนายก และเขตอ าเภอบ้านนาที่ก าลัง
พัฒนาเป็นเมืองใหม่ในอนาคตโดยในปัจจุบันมีนักลงทุนเข้ามาเก็งก าไรและลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ค่อนข้างมาก ซึ่งจะท าให้เกิดชุมชนใหม่ขึ้นอีกหลายแห่งภายใต้การวางกรอบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ มีหน่วย งาน
ราชการที่ส าคัญอ่ืนๆ อีกหลายแห่ง   อีกทั้งยังเป็นเส้นทางผ่านสู่ภาคตะวันออก  และภาคอีสานได้  โดยมีทางหลวง
สายส าคัญตัดผ่านพ้ืนที่ได้แก่ ทางแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสายสุวรรณศร)  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
3222  และแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญทางธรรมชาติของจังหวัดนครนายก  อาทิเช่น  น้ าตกสาริกา  น้ าตกนางรอง   
น้ าตกวังตะไคร้  เขื่อนขุนด่านปราการชล ฯลฯ  ซึ่งต าบลพิกุลออก เป็นเส้นทางผ่านสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้น  ส าหรับกายภาพอ่ืนๆ ที่ส าคัญได้แก่มีคลองชลประทานไหลผ่านพื้นที่จากทิศเหนือ  ลงสู่ทิศใต้  และมีล าคลอง  
ล าห้วย  ซึ่งเป็นสายทางน้ าไปพื้นท่ีหลายแห่งทั่วไป  เหมาะสมส าหรับการท าการเกษตรและการประมงได้เป็นอย่างดี  

ด้านเศรษฐกิจ 
 ด้านเศรษฐกิจของต าบลพิกุลออกนั้น จากการส ารวจเกณฑ์รายได้ของประชากรที่ผ่านมาจากการ

จัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานของประชาชน(จปฐ.) ปรากฏว่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน ประชาชน ส่วนใหญ่มีรายได้
เพียงพอต่อการด ารงชีพ  ส าหรับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ทางเทศบาลต าบลพิกุลออก  ก็ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มี
การเสริมสร้างรายได้  และการฝึกอาชีพ  ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ  จากความร่วมมือ
ของส่วนราชการหลายฝ่าย   มีหน่วยธุรกิจที่สามารถกระตุ้นการหมุนเวียนรายได้ในพ้ืนที่ให้เกิดได้อย่างต่อเนื่อง   ซึ่ง
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาอาชีพของประชาชนให้เกิดความมั่นคงของรายได้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสินค้าหนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์   การจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ   การให้การสนับสนุนการพัฒนารายได้และสภาการเกษตรประจ าต าบล
พิกุลออก  โดยการสนับสนุนเงินกองทุนในทุกปีงบประมาณ  และให้มีการบริหารจัดการในระบบสภาฯ โดยประชาชน
และกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และในอนาคตต่อไปผู้บริหารฯ ได้มีแนวนโยบายที่จะวางรากฐานการพัฒนา
ด้านอาชีพเพ่ือให้เกดิความยั่งยืน  และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

ด้านสังคม 
 ในพ้ืนฐานของต าบลพิกุลออก นั้นมีการรวมตัวของกลุ่มประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนในรูปของ

ประชาคม  และประชาสังคม  ที่ค่อนข้างเข้มแข็ง และมีการให้การสนับสนุนการด าเนินงานจากหน่วยงานราชการส่วน
ท้องถิ่นและภาครัฐอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้เกิดพลังของประชาชนที่เห็นความส าคัญของการพัฒนาชุมชน ต าบลเป็น
อย่างดี  ประชาชนให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของภาครัฐและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่เสมอ  ทางด้านยา
เสพติดและมิจฉาชีพในพ้ืนที่ปัจจุบันลดจ านวนลงมากและมีเป้าหมายที่จะให้เป็นศูนย์  เนื่องจากหมู่บ้านและชุมชนให้
ความส าคัญในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก  มีการสอดส่องดูแล  และเอาใจใสตลอดเวลา   อีกทั้งภาครัฐได้มีการส่งเสริมอย่าง
จริงจังที่จะสร้างสังคมคุณภาพให้เกิดข้ึนในพื้นท่ี  และเป็นต้นแบบในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
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ด้านการเมือง 
 เทศบาลต าบลพิกุลออก เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย  โดยยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ท าให้มี
พ้ืนฐานทางด้านการเมืองที่มั่นคง  ประชาชนให้ความสนใจและศึกษาในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ท้องถิ่น  และมีการแสดงออกตามรูปแบบของสังคมประชาธิปไตยภายใต้สิทธิและเสรีภาพอันพึงมีตามควรที่ก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ   มีการ
เคารพในกฎระเบียบ  ธรรมเนียมและกติกาของระบบการเมือง โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาท าหน้าที่ในสภา
ท้องถิ่น จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในท้องถิ่นของตนเอง  โดยเฉพาะการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ  ที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญและตรงตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ 

ด้านการบริหาร 
 ในด้านการบริหารของเทศบาลพิกุลออกนั้น มีผู้บริหารที่มาจาการเลือกตั้งโดยตรงจาประชาชน   

การบริหารจึงเป็นไปในลักษณะที่ลดความขัดแย้งภายในได้เป็นอย่างดี  และมีประสิทธิภาพในการบริหาร  มีความ
คล่องตัวและมีเอกภาพพอควรในการก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น  ภายใต้การติดตามการด าเนินงานจากฝ่ายสภา
ฯ   ส่วนด้านโครงสร้างภายในและการแบ่งส่วนราชการต่าง ๆ  ได้มีการจัดวางรูปแบบโดยการจัดท าเป็นแผน
อัตราก าลัง 3 ปี  ที่มีการวิเคราะห์และคาดเดาความต้องการก าลังคนในการปฏิบัติงานภายในอย่างเป็นระบบ  ท าให้มี
บุคลากรที่มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  และมีการป้องกันความฟุ่มเฟือยและปัญหาคนล้นงาน  ที่จะ
สร้างปัญหาความสิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่สมควรได้เป็นอย่างดี  ประกอบกับมีการพัฒนาศักยภาพ  และคุณภาพ
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพตามระยะเวลาอันสมควร  โดยมองถึง
ประโยชน์และความคุ้มค่าที่เทศบาลต าบลจะได้รับเป็นส าคัญ 
  จากศักยภาพด้านต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น  เป็นปัจจัยและองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยการน าแผนพัฒนาสามปีที่ได้จัดท าขึ้น ไปใช้ประโยชน์เพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาให้เป็นไปตามกรอบวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด  และนโยบายของรัฐบาล 

 จากการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลพิกุลออกเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ที่ผ่านมา  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น  4  ด้าน   ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาครอบคลุมถึงศักยภาพและ
ทิศทางการพัฒนาต าบลได้อย่างทั่วถึง  เป็นไปอย่างเหมาะสมและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ตามสมควร
กับงบประมาณที่ได้รับและจัดสรรอย่างลงตัวในทุกปี   ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  ของ
เทศบาลต าบลพิกุลออก  ในครั้งนี้  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณ  ส าหรับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ซึ่งคณะกรรมการในองค์กรการจัดท าแผนพัฒนาฯ  ได้แก่  คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพิกุลออก คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลพิกุลออก  และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
ภายใต้ข้อก าหนดของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของท้องถิ่น พ.ศ.2548  อย่าง
ต่อเนื่องมาตลอด   โดยเฉพาะในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได้มีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ภายใต้กรอบแผนพัฒนาสามปีในปีงบประมาณที่ผ่านมา  และมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานรายไตรมาสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ซึ่งได้รวบรวมและสรุปผลการติดตาม  พร้อมทั้งรายงานเสนอ
ให้ผู้บริหารฯได้รับทราบมาโดยตลอด  จึงเป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญที่จะน ามาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการงานด าเนินงานให้เป็นไป
ตามความต้องการของแต่ละชุมชน  โดยผู้ปฏิบัติสามารถแปลงนโยบายต่างๆ ของภาครัฐหรือผู้บริหารฯ ไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและชัดเจน   
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  ส าหรับการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) ในเชิงคุณภาพนั้น ผู้
บริหารฯ  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ได้มีการคาดคะเนและสรุปผล
ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดท าแผนพัฒนาฯ เชิงคุณภาพในครั้งนี้ แยกออกไว้เป็นประเด็นต่างๆ ตามรายยุทธศาสตร์
การพัฒนา  ดังต่อไปนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.1  การก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า            
  1.2  การขยายเขตไฟฟ้าและประปา 
  1.3  การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     2.1  การศึกษา  ศาสนา  คุณธรรม  จริยธรรม  วฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      2.2  การสาธารณสุข  การกีฬา และนันทนาการ 
     2.3  การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ 

     2.4  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  2.5  การป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2.6  การสร้างรายได้ และส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง และการบริหารจัดการที่ดี 
   3.1  การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
   3.2  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
   3.3  การพัฒนาองค์กร  บุคลากรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับการพัฒนาในด้าน  
                            ต่างๆ และรองรับประชาคมอาเซียน 
   3.4  การสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลพิกุลออก จะช่วยให้  
         เกษตรกรได้ทราบข้อมูล และพัฒนาความรู้                 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
      4.1  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
     4.2  การบ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง  แหล่งน้ าต่างๆ และการป้องกันน้ าท่วม น้ าเสีย 
2. ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.2557-2560 
 2.1  ผลที่คาดได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพิกุลออก ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามสมควรแต่
สถานะทางการเงินและการคลังของเทศบาลต าบลพิกุลออก เช่น  
  1) การแก้ไขปัญหาห้วย หนอง คลอง บึง ตื้นเขิน และมีวัชพืชปกคุม  โดยการขุดลอกคลอง 
  2) ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ่อมแซมถนนลาดยาง และการลงหินคลุก ลูกรัง เพ่ือซ่อมแซมถนนให้กับ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาการสัญจรไป-มา 
  3)การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าส าหรับอุปภค-บริโภคให้กับประชาชนโดยการแจกจ่ายน้ าประปาให้กับแต่
ละหมู่บ้าน 
  4)การซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบลเพื่อเพ่ิมความสะดวกและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
  5) การส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ให้กับประชาชน เพ่ือให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 2.2  ผลกระทบ 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพิกุลออก ไม่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการสาธารณะจากเทศบาล
ต าบลพิกุลออก 
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3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

 3.1 ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการประเมินฯ 
  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 70 โครงการ แต่ปฏิบัติได้  20 
โครงการ  ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย 
 3.2 การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 
  1) โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริงค่อนข้างสูงแต่ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 70 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 
20โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน จัดท าแผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ  
กล่าวคือ ไม่ควรก าหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของเทศบาล 
  2) จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1  
ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2.3 ก าหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) เฉพาะปี 2559 มาด าเนินการในปีงบประมาณ 2559  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70   จึงจะได้คะแนน
เต็ม 5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้  จะเห็นได้ว่าเทศบาลต าบลพิกุลออก น าแผนปี 2559 ไปปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละน้อย
กว่า 50  ดังนั้น  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้เพ่ิมร้อยละการปฏิบัติได้มากขึ้น 
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ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
  1.1.1 ด้านความมั่นคง 
  1.1.2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  1.1.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  1.1.4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
  1.1.5 ด้านการสร้าวงการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1.1.6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  1.2.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์พัฒนาทุกคนช่วงวัยเพ่ือให้คนไทย
เป็นคนดี คนก่ง มีระเบียบวินัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคม 

  1.2.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ า
ในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกดคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุน
ในการประกอบอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
  1.2.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้าแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ
การบริการจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาพเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน 
การพัฒนา EMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่ 
  1.2.4  ยุทธศาสตร์ด้านการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่งคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
  1.2.5 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุก
มิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ 
  1.2.6 ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิและ   ธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม ประเทศ
ปราศจากคอร์รัปชั่น มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
  1.2.7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม ปละการบริหารจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมิงการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศสูงวัย ทั้งการสร้างานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพ 
  1.2.8 ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  ทั้งการเพ่ิมการลงทุน
วิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ 
  1.2.9 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่รวมทั้งความต้องการของ
ภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้อง สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  1.2.10 ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค ประสานและพัฒนาความ
ร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและ
พันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิกทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค 
และระดับอนุภูมิภาค 
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 1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1.3.1 พัฒนาการเกษตรครบวงจร 
  1.3.2 บริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

  1.3.3 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมน่าอยู่ 
 1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  1.4.1 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

  1.4.2 พัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  

  1.4.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.4.4 พัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดี 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1  วิสัยทัศน์ 
  กลไกในการสนับสนุนและตอบสนองนโยบายของรัฐและเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น     
บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่น ด้วยการบูรณาการการบริหารจัดการในพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ  การคมนาคมสะดวกปลอดภัย  ร่วมใจยกระดับคุณภาพการศึกษา  พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อม
ผลิตสินค้าสรรหาอาชีพเสริม 
 2.2  ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       1.1  การก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า            
   1.2  การขยายเขตไฟฟ้าและประปา 
   1.3  การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.1  การศึกษา  ศาสนา  คุณธรรม  จริยธรรม  วฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      2.2  การสาธารณสุข  การกีฬา และนันทนาการ 
      2.3  การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ 

       2.4  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   2.5  การป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   2.6  การสร้างรายได้ และส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง และการบริหารจัดการที่ดี 
    3.1  การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
    3.2  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
    3.3  การพัฒนาองค์กร  บุคลากรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับการพัฒนาในด้าน  
                                   ต่างๆ และรองรับประชาคมอาเซียน 
    3.4  การสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลพิกุลออก จะช่วยให้ 
         เกษตรกรได้ทราบข้อมูล และพัฒนาความรู้               
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
       4.1  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
       4.2  การบ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง  แหล่งน้ าต่างๆและการป้องกันน้ าท่วม น้ าเสีย 
 
 
 
 



18 
 

 2.3  เป้าประสงค์ 
  1) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
  2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกายใจสติปัญญาอารมณ์คุณธรรมจริยธรรม
และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
  3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพคุณภาพและยั่งยืนมีความเชื่อมโยงกับเครือข่าย
การผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียนมีความมั่นคงทางอาหาร
และพลังงานการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 
  4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา 
สมดุลของระบบนิเวศและเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
 2.4  ตัวชี้วัด 
  1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขดัชนีความสงบสุขสัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุด
ร้อยละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 1.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนสัดส่วนแรงงานนอกระบบที่สามารถ
เข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมและดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 
  2) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมสัดส่วน
ประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาอัตราการ
ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อและดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 
  3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อผลิตภาพการผลิตรวมอันดับความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ 
  4) คุณภาพน้ าและอากาศร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศและสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับล าดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 
 2.5  ค่าเป้าหมาย 
  1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้นความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลงสัดส่วนผู้
อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงและดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า 5.0 คะแนน 
  2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีสุขภาวะดีขึ้นมีคุณธรรมจริยธรรมและถาบันทางสังคมมีความ
เข้มแข็งมากข้ึน 
  3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิต
ภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ3.0ต่อปีเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.00 
  4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
 2.6  กลยุทธ์ 
  เพ่ือให้บรรลุวิสยัทัศน์ของต าบลพิกุลออก จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับการวางบทบาทการพัฒนา
ต าบลพิกุลออกในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคลอ้งกับศักยภาพและบทบาท
หน้าที่ของเทศบาลเพ่ือที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสดุ  ดังนัน้  จงึได้ก าหนดกลยุทธ์  ดังนี้ 
  1) การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
  2) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
  3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการท านุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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  4) การบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมและสนับสนุนการมีสว่นรว่มของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  5) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  เทศบาลต าบลพิกุลออก ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟูพัฒนาการจัดการบริการสาธารณะ หรือ
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษาฯ อันเป็น
รากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง การพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาขน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความ
ต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา  เทศบาลต าบลพิกุลออก  จึงก าหนดจุดยืน
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 4 ประเด็น  ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง และการบริหารจัดการที่ดี 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลพิกุลออก มุ่งพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต   ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมือง และการบริหารจัดการที่ดี   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของเทศบาลต าบลพิกุลออก ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  ผลการด าเนินโดยคณะกรรมสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลพิกุลออก  ได้ผลดังนี้ 
 ปัจจัยภายใน 
  1) ด้านการบริหารเทศบาลต าบลพิกุลออก เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ตามการแบ่งขนาดที่รัฐก าหนด 
โดยมีโครงสร้างส่วนราชการและระบบการบริหารจัดการจากผู้มีประสบการณ์ มีการด าเนินงานตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ  มีการประสานงานกับส่วนราชการในการให้ความรู้และค าแนะน าที่ถูกต้องอยู่เสมอผู้บริหารฯ ได้มี
การพัฒนาตนเองโดยศึกษาหาความรู้และเข้ารับการอบรม  ประชุม  สัมมนา  ทั้งในหลักสูตรที่ทางราชการก าหนด  
และหลักสูตรเสริมทักษะการบริหารอย่างสม่ าเสมอ 
  2) ด้านระเบียบกฎหมายและบุคลากร เทศบาลพิกุลออก มีบุคลากรที่ผ่านการรับราชการทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาก่อน มีประวัติการท างานที่ดี   ถูกต้องสม่ าเสมอ  มีแนวคิดและทัศนคติในการพัฒนา  
และปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กติกามารยาทให้ถูกต้องสอดคล้องกับ  ระเบียบ  กฎหมาย  อยู่ตลอดเวลา  จึงไม่มีปัญหา
ในการบังคับใช้ให้เป็นไปตามที่ทางราชการก าหนด ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ความส าคัญต่อการ
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายด้วยดีเสมอมา 

 3) ด้านงบประมาณรวมทั้งความช่วยเหลือต่างๆ เทศบาลต าบลพิกุลออก มีงบประมาณค่อนข้าง
จ ากัด  เพื่อการบริหารจัดการให้เป็นไปตามบทบาทอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เป็นการประสานความต้องการและ
ปัญหาของชุมชน  หมู่บ้าน  ต าบล  ผ่านทางกระบวนการการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การจัดท าแผนพัฒนา  การ
จัดท าโครงการ  การประชุมสภาท้องถิ่น  เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การจัดตั้งองค์กรการ
จัดท าแผนตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
การจัดท าแผนพัฒนาฯ  และการแสดงความคิดเห็นและปัญหาผ่านการร้องทุกข์  การบริหารงบประมาณของเทศบาล 
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พิกุลออก  นอกจากจะใช้ให้เกิดประโยชน์โดยประหยัดสูงสุดแล้ว บางส่วนหรือที่เกินขีดความสามารถได้ด าเนินการ
ประสานแผนงานและโครงการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก และส่วนราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการ
จัดท าโครงการอันเป็นสาธารณะประโยชน์ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องเสมอมาจนเป็นที่พ่ึงพอใจของชุมชน ไม่เคย
ปรากฏปัญหาข้อร้องเรียนและการประพฤติมิชอบจนถึงกับเป็นปัญหาแก่การตรวจสอบและติดตามของส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง   เช่น   ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง.)  ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ปปช.)    
จังหวัด   อ าเภอ   เป็นต้น 

 4) ระบบฐานข้อมูล เนื่องจากเทศบาลต าบลพิกุลออก  มีระบบสารสนเทศทางเทคโนโลยีที่เริ่ม
น ามาใช้ตั้งแต่ ปี 2541  ผ่านกระบวนการท ารายงานข้อมูลสถิติให้กับทางราชการอย่างต่อเนื่อง   ข้อมูลจึงมีก าร
ปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่สม่ าเสมอ ประกอบกับในปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารและ
การเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ หรือระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งต้องมีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่
ตลอดเวลา โดยฐานข้อมูลที่ส าคัญได้จากการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานที่เรียกโดยทั่วกันว่า จปฐ. และ กชช.2 ค 
จึงท าให้เทศบาลมีฐานข้อมูลทั้งด้านประชากร  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษา  อนามัย  โครงสร้างพ้ืนฐาน  และ
สิ่งแวดล้อม  ที่ค่อนข้างจะครบถ้วนถูกต้อง  ประกอบกันการได้รับการถ่ายโอนกิจกรรมงานจากส่วนราชการต่ าง ๆ  
อาทิ  กรมทางหลวงชนบท  กรมทรัพยากรน้ า  ส านักงานพลังงานฯ  โยธาธิการและผังเมือง   ชลประทาน  ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน   เกษตร  สาธารณสุข  ประมง  ป่าไม้  ปศุสัตว์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  อุตสาหกรรม  พาณิชย์   แรงงาน ทั้งจังหวัดและอ าเภอ   ท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลพิกุลออก มีฐานข้อมูลเพียงพอต่อการวางแผนการพัฒนาได้ชัดเจน   รอบคอบ  รอบด้าน  และใช้ประโยชน์ได้
อย่างรวดเร็ว 
การวิเคราะห์จุดแข็ง  (Strength  S)  สามารถสรุปเป็นข้อ ๆ  ดังนี้คือ 
  1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ครอบคลุมปัญหาความต้องการของชุมชน  และเคารพกฎกติกา  
ระเบียบกฎหมาย  ยอมรับความเป็นจริงและแก้ไขปัญหาภายใต้ภาวะของข้อจ ากัดได้เป็นอย่างดี 
  2. สมาชิกสภาเทศบาล  มีความรู้และเข้าใจบทบาทอ านาจหน้าที่และมีความกระตือรือร้นต่อการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
  3. พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ยอมรับแนวทางการบริหารและปฏิบัติตามบทบาท
อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของ
การด าเนินงานทุกขั้นตอน 
  4. เทศบาลต าบลพิกุลออก  มีการบริหารจัดการเรื่องแผนฯ  และงบประมาณภายใต้ความเข้าใจ
ตรงกันในบทบาทอ านาจหน้าที่ของทุกภาคส่วนในต าบล  คือ  ประชาคม  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ส่วน
ราชการจังหวัด  อ าเภอ  โดยทุกฝ่ายยึดมั่นในระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด 
การวิเคราะห์จุดอ่อน  (Weakness   W ) 
  1.การพัฒนาบุคลากรยังต้องมีการศึกษา อบรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเพ่ือเพ่ิมเติมคุณธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อองค์กรให้มากข้ึนในบางจุด  บางระดับ 
  2.การน าเทคนิคใหม่มาช่วยบริหารจัดการ บุคลากรยังต้องเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีเครื่องใช้ส านักงานใหม่ๆ  ให้เหมาะสมหรือใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าในด้านการบริหาร  ด้านการ
ประชาสัมพันธ์  การท าฐานข้อมูลภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   การพัฒนารายได้  และการจัดระบบฐานข้อมูลเพ่ือ
การบริการชุมชน 
  3.การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมด้านกายภาพภายใน
องค์กร   เช่น  ที่พักคอยของผู้มาใช้บริการ  ที่จอดรถผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการ   ภูมิทัศน์โดยรอบ  เป็นต้น  
ซึ่งยังติดเรื่องงบประมาณ  ระเบียบและข้อกฎหมายของส่วนราชการบางประการ ฯลฯ 
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 ปัจจัยภายนอก 
  1)  ด้านการเมืองและสังคมการเมือง โดยสรุปผลภาพรวมด้านการเมืองและสังคมการเมืองของต าบลพิกุลออก   
ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการติดตามและสนใจในการเมืองท้องถิ่นค่อนข้างน้อย ท าให้ระบบการตรวจสอบการท างานของสภาท้องถิ่น
ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่แล้วจะเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของผู้แทนฯ ที่ประชาชนเลือกเข้าไปท างาน   
ส่วนการติดตามเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบหรือก ากับดูแล   ส่วนนักการเมืองท้องถิ่น  ยังมีการ
รวมตัวและประสานงานกันแบบหลวมๆ ท าให้เป้าหมายการพัฒนาพุ่งไปที่หมู่บ้านของตนเองเป็นหลักมากกว่า
ภาพรวมในระดับต าบล แต่อย่างไรก็ดีส าหรับในระบบสภาท้องถิ่นแล้ว  สมาชิกสภาเทศบาล ทุกคน  มีความรู้และ
ประสบการณ์การท างานด้านการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี และการพัฒนาในทุกๆ ด้านที่ผู้น าท้องถิ่นผลักดันให้เกิดขึ้น 
ล้วนเป็นพื้นฐานการพัฒนาที่สามารถต่อยอดให้เกิดกระบวนการพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้ 
  2) ด้านเศรษฐกิจ โดยภาพรวมพ้ืนที่เทศบาลพิกุลออก ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจการเกษตร 
สังคมส่วนใหญ่ยังขาดการรวมตัวท าให้การกระตุ้นและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรประชาชนเป็นไปในลักษณะที่ค่อนข้างยาก 
  3) ด้านสังคมและเทคโนโลยี  สภาพพ้ืนที่โดยรวมเหมาะแก่การเป็นผู้น าในการปกครองท้องถิ่น  
เนื่องจากเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ติดอ าเภอบ้านนา  มีวัด  โรงเรียน   มีสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ครบครัน  ประชาชน
ส่วนใหญ่มีรายได้และการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีทรัพยากรทางการบริหารจัดการและความร่วมมือจากภายนอก
ค่อนข้างดี  หากได้รับการติดต่อและให้ความเชื่อถือ หรือเมื่อขอความร่วมมือในงานหรือกิจกรรมอันเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ 

การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity  O) 
จากสภาพการณ์ของการพัฒนาจังหวัดนครนายก   ที่ได้ถูกก าหนดไว้เป็นพ้ืนที่เมืองใหม่ของประเทศ

ในเขตอ าเภอบ้านนา   และเป็นพ้ืนที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแหล่ง  ต าบลพิกุลออกซ่ึงเป็นพ้ืนที่ต่อเนื่อง   
จึงได้รับผลกระทบทั้งในด้านที่ดีและน่าจะเป็นปัญหาต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 

   1. ท าให้การซื้อขายที่ดินเพ่ืออยู่อาศัยของผู้มาท างานในเมืองใหม่และผู้ที่จะมาประกอบกิจการต่อ 
เนื่องมีมากข้ึน ส่งผลต่อการจัดภาษีและรายได้จากการจดทะเบียนนิติธรรม  สร้างรายได้ให้ท้องถิ่นมากข้ึน 

 2. พ้ืนที่ต าบลพิกุลออก  มีสภาพภูมิประเทศเหมาะสมแก่การเกษตร เช่น  การปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์
เพ่ือเป็นครัวของเมืองใหม ่

 3. ต าบลพิกุลออก  มีสาธารณูปโภคและการคมนาคมที่ดีทั้งต าบล  ท าให้เกิด การขยายตัวของ
ชุมชนเข้ามาอยู่อาศัยหนาแน่นมากขึ้น จากอัตราการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร      แนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 
   4. เป็นเส้นทางผ่านเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญและมีชื่อเสียง      ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากเมืองหลวง
หรือมหานครมากจนเกิน  จึงเหมาะสมที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาพักผ่อนได้อย่างสม่ าเสมอ 
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat   T)   
  ปัญหาที่ส าคัญคือการเรียนรู้และยอมรับสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามาสู่ระบบการพัฒนาการบริหารจัดการ  ผ่าน
ทางสื่อสารมวลชน  การศึกษา  อบรม  และการน ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม  ภายใต้การยอมรับร่วมกันของชุมชน 
สังคม  ภาคเอกชน  และราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแล  ด้วยความจริงใจต่อการกระจายอ านาจสู่การปกครองท้องถิ่น
แบบรากหญ้านี้ 
       เทศบาลต าบลพิกุลออก   มีศักยภาพในการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง  เนื่องจากมีองค์ประกอบใน
หลายๆ ด้านที่เอ้ืออ านวยการต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถก าหนดเป้าหมายการพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น  และความเหมาะสมของพ้ืนที่  มีการจัดท าแผนพัฒนาให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   มีการ
จัดตั้งองค์กรการจัดท าแผนพัฒนาที่เข้มแข็ง  และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ได้เป็นอย่างดี  โดยมีการจัดให้มีการประชุม
อย่างต่อเนื่องเพ่ือมุ่งหวังให้การจัดท าแผนพัฒนาฯ สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด  มีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลในทางปฏิบัติให้มากที่สุด  ซึ่งมุ่งเน้นในการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเป็นส าคัญ   
ส าหรับศักยภาพในการพัฒนาของต าบลที่ส าคัญประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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ด้านกายภาพ 
ต าบลพิกุลออก มีพ้ืนที่มีขนาดปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับต าบลอ่ืนๆ ในจังหวัดนครนายก         

มีประชากรทั้งหมดประมาณ  5,415 คน  (ข้อมูลจากส านักบริการการทะเบียน กรมการปกครอง   อ าเภอบ้านนา  
ณ  เดือนเมษายน  2559) ท าให้มีรายได้จากการจัดเก็บเองและที่รัฐจัดเก็บให้  รวมไปถึงเงินอุดหนุน  และเพียงพอ
ต่อการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นได้  ประกอบกับมีพ้ืนที่ติดต่อตัวเมืองนครนายก  และเขตอ าเภอบ้านนาที่ก าลัง
พัฒนาเป็นเมืองใหม่ในอนาคต โดยในปัจจุบันมีนักลงทุนเข้ามาเก็งก าไรและลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ค่อนข้างมาก  ซึ่งจะท าให้เกิดชุมชนใหม่ขึ้นอีกหลายแห่งภายใต้การวางกรอบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ   มี หน่วยงาน
ราชการที่ส าคัญอ่ืนๆ อีกหลายแห่ง   อีกทั้งยังเป็นเส้นทางผ่านสู่ภาคตะวันออก  และภาคอีสานได้  โดยมีทางหลวง
สายส าคัญตัดผ่านพ้ืนที่ได้แก่  ทางแผ่นดินหมายเลข 33  (ถนนสายสุวรรณศร)  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
3222   และแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญทางธรรมชาติของจังหวัดนครนายก  อาทิเช่น  น้ าตกสาริกา   น้ าตกนางรอง   
น้ าตกวังตะไคร้  เขื่อนคลองท่าด่าน  ฯลฯ  ซึ่งต าบลพิกุลออก  เป็นเส้นทางผ่านสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้น   ส าหรับกายภาพอ่ืนๆ ที่ส าคัญได้แก่มีคลองชลประทานไหลผ่านพื้นที่จากทิศเหนือ  ลงสู่ทิศใต้  และมีล าคลอง  
ล าห้วย  ซึ่งเป็นสายทางน้ าไปพ้ืนที่หลายแห่งทั่วไป  เหมาะสมส าหรับการท าการเกษตรและการประมงได้เป็นอย่างดี  

ด้านเศรษฐกิจ 
 ด้านเศรษฐกิจของต าบลพิกุลออกนั้น จากการส ารวจเกณฑ์รายได้ของประชากรที่ผ่านมาจากการ

จัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานของประชาชน(จปฐ.) ปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ประชาชน ส่วนใหญ่มีรายได้
เพียงพอต่อการด ารงชีพ ส าหรับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ทางเทศบาลต าบลพิกุลออก ก็ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการ
เสริมสร้างรายได้  และการฝึกอาชีพ  ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ  จากความร่วมมือของ
ส่วนราชการหลายฝ่าย มีหน่วยธุรกิจที่สามารถกระตุ้นการหมุนเวียนรายได้ในพื้นที่ให้เกิดได้อย่างต่อเนื่อง   ซึ่งปัจจุบัน
ได้มีการพัฒนาอาชีพของประชาชนให้เกิดความมั่นคงของรายได้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ การให้การสนับสนุนการพัฒนารายได้และสภาการเกษตรประจ าต าบลพิกุลออก  
โดยการสนับสนุนเงินกองทุนในทุกปีงบประมาณ และให้มีการบริหารจัดการในระบบสภาฯ โดยประชาชนและกลุ่ม                                                                                                               
อาชีพที่จัดตั้งขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และในอนาคตต่อไปผู้บริหารฯ ได้มีแนวนโยบายที่จะวางรากฐานการพัฒนาด้านอาชีพ
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

ด้านสังคม 
 ในพ้ืนฐานของต าบลพิกุลออก นั้นมีการรวมตัวของกลุ่มประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนในรูปของ

ประชาคม  และประชาสังคม ที่ค่อนข้างเข้มแข็ง  และมีการให้การสนับสนุนการด าเนินงานจากหน่วยงานราชการส่วน
ท้องถิ่นและภาครัฐอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้เกิดพลังของประชาชนที่เห็นความส าคัญของการพัฒนาหมู่บ้าน ต าบลเป็น
อย่างดี  ประชาชนให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของภาครัฐและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่เสมอ ทางด้านยาเสพ
ติดและมิจฉาชีพในพ้ืนที่ปัจจุบันลดจ านวนลงมากและมีเป้าหมายที่จะให้เป็นศูนย์  เนื่องจากหมู่บ้านและชุมชนให้
ความส าคัญในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก มีการสอดส่องดูแล และเอาใจใสตลอดเวลา อีกทั้งภาครัฐได้มี การส่งเสริมอย่าง
จริงจังที่จะสร้างสังคมคุณภาพให้เกิดข้ึนในพื้นท่ี  และเป็นต้นแบบในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

ด้านการเมือง 
 เทศบาลต าบลพิกุลออก เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย  โดยยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ท าให้มี
พ้ืนฐานทางด้านการเมืองที่มั่นคง  ประชาชนให้ความสนใจและศึกษาในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ท้องถิ่น  และมีการแสดงออกตามรูปแบบของสังคมประชาธิปไตยภายใต้สิทธิและเสรีภาพอันพึงมีตามควรที่ก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ   มีการ
เคารพในกฎระเบียบ  ธรรมเนียมและกติกาของระบบการเมือง  โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาท าหน้าที่ในสภา
ท้องถิ่น จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในท้องถิ่นของตนเอง  โดยเฉพาะการพัฒนา
ด้านต่างๆ  ที่เป็นพื้นฐานส าคัญและตรงตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ 
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ด้านการบริหาร 
 ในด้านการบริหารของเทศบาลพิกุลออกนั้น มีผู้บริหารที่มาจาการเลือกตั้งโดยตรงจาประชาชน   

การบริหารจึงเป็นไปในลักษณะที่ลดความขัดแย้งภายในได้เป็นอย่างดี  และมีประสิทธิภาพในการบริหาร  มีความ
คล่องตัวและมีเอกภาพพอควรในการก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น  ภายใต้การติดตามการด าเนินงานจากฝ่ายสภา
ฯ   ส่วนด้านโครงสร้างภายในและการแบ่งส่วนราชการต่างๆ  ได้มีการจัดวางรูปแบบโดยการจัดท าเป็นแผน
อัตราก าลัง 3 ปี  ที่มีการวิเคราะห์และคาดเดาความต้องการก าลังคนในการปฏิบัติงานภายในอย่างเป็นระบบ ท าให้มี
บุคลากรที่มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  และมีการป้องกันความฟุ่มเฟือยและปัญหาคนล้นงาน  ที่จะ
สร้างปัญหาความสิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่สมควรได้เป็นอย่างดี  ประกอบกับมีการพัฒนาศักยภาพ  และคุณภาพ
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพตามระยะเวลาอันสมควร  โดยมองถึง
ประโยชน์และความคุ้มค่าที่เทศบาลต าบลจะได้รับเป็นส าคัญ 
  จากศักยภาพด้านต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น  เป็นปัจจัยและองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยการน าแผนพัฒนาสามปีที่ได้จัดท าขึ้น ไปใช้ประโยชน์เพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาให้เป็นไปตามกรอบวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด  และนโยบายของรัฐบาล 
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 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
                                                                          
    
                                       
                                                                          
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

นครนายก 
1. พัฒนาการเกษตรครบวงจร 

 

2. การพฒันาเส้นทางทอ่งเทีย่วสิง่
อ านวยความสะดวก สินค้า
บริการและบรหิารจัดการ
การท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

3.  การพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพ
ของประชากร รวมถึงจัดเตรียม
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เทศบาลต าบล
พิกุลออก 

1.การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 

2.การพฒันาด้าน
การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิต 

 

3.การพฒันาเมอืง 
และการบรหิาร
จัดการที่ดี 

4.การพฒันา
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ สิ่งแวดล้อม และ
การท่องเที่ยว 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
ประชาชนได้รับบริการ
ด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการอย่าง
ทั่วถึง  

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
ประชาชนมีอาชีพ มี
รายได้พอเพียง และมี
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกจิ 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 
ชุมชนมี
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมที่
สมดุลและยัง่ยืน  

 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
ประชาชนได้รับบริการ
ด้วยความเป็นธรรม 
โปรง่ใส มสี่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถ่ิน 

แนวทาง
ทางการ
พัฒนา 

แนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้าง/ปรับปรงุ/
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
และพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐานและทั่วถึง 
2.ก่อสร้าง/ปรบัปรุง/
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
การบริหารจัดการน้ า
แบบบรูณาการเพื่อ
ป้องกันปัญหาน้ าท่วม
และการขาดแคลนน้ า
อุปโภคบรโิภค 
3.วางแผนด้านการผัง
เมืองและการควบคุม
อาคาร 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสรมิสนบัสนุนการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ การศึกษาในระบบ นอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมทางศาสนา 
อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3. ส่งเสรมิสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห ์ พัฒนาผู้ด้อยโอกาส ผูพ้ิการ 
ผู้สงูอายุ เด็ก และเยาวชน 
4. ส่งเสรมิสนบัสนุนกิจกรรมด้านการ
กีฬาและนันทนาการ๕. ส่งเสริมและ
พัฒนาด้านสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพ
อนามัยของประชาชน การป้องกันและ
ระงบัการระบาดของประชาชน การ
ป้องกันและระงบัการระบาดของ
โรคติดต่อ๖. ส่งเสริม สนับสนุนการ
ป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดยาเสพติด
๗. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางการพัฒนา1.
ส่งเสริม สนบัสนุน และ
พัฒนาอาชีพ ตามความ
ต้องการของประชาชนใน
ท้องถ่ิน 
2.ส่งเสริมสนับสนุน และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 
ให้มีคุณภาพและเพิม่ช่อง
การจัดจ าหน่าย 
3.ปรบัปรุง พัฒนา 
อนุสรณ์สถานบ้านอ่าวศรี
เมืองให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และแหล่งทอ่งเที่ยว                 
เชิงประวัติศาสตร ์
 

แนวทางการพัฒนา1 
คุ้มครองดูแลและ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติ ทรัพยากรป่าไม้ 
และสัตว์ป่า 
2.อนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้าง
จิตส านึกรักและหวง
แหนรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมในชุมชน
3. การบริหารจัดการด้าน
ขยะมูลฝอย4. ก่อสร้าง/
ปรับปรงุ/พฒันา สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจในต าบล 
 

แนวทางการพัฒนา1.บริหาร
จัดการองค์กรให้มปีระสิทธิภาพ 
โปรง่ใส ตามหลักการบรหิารกจิการ
บ้านเมืองที่ด2ี.ส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถ่ิน
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข 
3. ปรับปรงุ พัฒนา จัดหาเครือ่งมือ
เครื่องใช้ เทคโนโลยีทีท่ันสมัย เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการให้บริการประชาชน
4. ส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากร
ท้องถ่ิน ให้มีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ5. 
ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาประชา        
ธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชนและประชาชน
ทั่วไป 
 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 
ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี  

 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

1. ด้านความมั่นคง 

 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

 

3. ด้านการพัฒนา
และเสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

 

4. ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียม

กันทางสังคม 

5. ด้านการสร้าง
การเติมโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกบัสิง่แวดล้อม 

6. ด้านการปรบั
สมดุลและพฒันา
ระบบการบรหิาร
จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
การเสรมิสร้างและพฒันา
ศักยภาพทุนมนุษย์พัฒนาทกุ
คนช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคน
ดี คนก่ง มีระเบียบวินัยและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะ
การพัฒนาและดูแลผูสู้งอายุที่
จะมสีัดส่วนสงูข้ึนในสงัคมสงู
วัย ทั้งการสร้างานทีเ่หมาะสม 
การฟื้นฟูและดูแลสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์
การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเลื่อมล้ าในสงัคม มุ่งเน้น
การลดความเหลื่อมล้ าในทุก
มิติเพื่อสร้างความปรองดองใน
สังคม การสร้างโอกาสให้ทุกด
คนในสังคมไทยสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรแหล่งทุนในการ
ประกอบอาชีพเพื่อยกระดับ
รายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกจิ
ฐานราก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข้าแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญ
กับการบรกิารจัดการนโยบายการเงิน
และนโยบายการคลงั รวมถึงการ
ปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพื่อรกัษา
เสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้าง
ทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาพเกษตร 
อุตสาหกรรม บรกิาร การลงทุน การ
พัฒนา EMEs และเกษตรกรรุ่นใหม ่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์
ด้านการเจรญิเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อมเพื่อการพฒันา
อย่างยั่งยืน มุ่งอนรุักษ์ฟื้นฟู
สร้างความมั่งคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สร้างสมดุล
ระหว่างการอนรุักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็น
ธรรม บริหารจัดการน้ าใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง ให้
ความส าคัญกับความมั่นคงที่
ส่งผลกระทบต่อการพฒันาใน
ทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกจิสังคม
และสิง่แวดล้อม ตลอดจนการ
พัฒนาศักยภาพให้ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้าน
การเพิม่ประสิทธิและ   ธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ เพื่อให้การบริหาร
จัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ
และตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม 
ประชาชนมีส่วนร่วม ประเทศ
ปราศจากคอรร์ัปช่ัน มีการ
กระจายอ านาจ และแบ่งภารกจิ
รับผิดชอบทีเ่หมาะสมระหว่าง
ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ
ระบบโลจสิติกส์ มุง่เน้นการพฒันา
กายภาพโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
การคมนาคมขนสง่การเช่ือมโยง
เครือข่ายโทรคมนาคม ปละการ
บรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อสนบัสนุนการพฒันาพื้นทีเ่ขต
เศรษฐกจิพิเศษ พื้นที่เมิงการ
เช่ือมโยงการเดินทางและขนสง่
สินค้าระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม ให้
ความส าคัญกับการขับเคลื่อน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 11 ทั้งการเพิ่มการลงทุน
วิจัยและพฒันา และการ
ปรับปรงุสภาพแวดลอ้มของ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่
เศรษฐกจิพัฒนาภาคเมอืงและ
พื้นที่เศรษฐกิจส าคัญให้
สอดคล้องกับทิศทางการพฒันา
ประเทศ ศักยภาพ โอกาสและ
ข้อจ ากัดของพื้นที่รวมทัง้ความ
ต้องการของภาคีการพฒันาที่
เกี่ยวข้อง สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้าน
การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน 
และภูมิภาค ประสานและพฒันา
ความร่วมมือกันระหว่างประเทศทัง้
ในเชิงรุกและรบัอย่างสร้างสรรค์ โดย
มุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อ
ผูกพันและพันธกรณีตลอดจน
มาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความ
เกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิกทั้ง
ในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และ
ระดับอนุภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

1. พัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการทอ่งเที่ยว 

2. พัฒนาการสง่เสรมิคุณภาพชีวิต
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
4. พัฒนาการเมือง และการ
บรหิารจัดการที่ดี 

4. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดลุ 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic  map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 

การคมนาคมสะดวกปลอดภัย  ร่วมใจยกระดับคุณภาพการศึกษา  พัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต พร้อมผลิตสินคา้สรรหาอาชีพเสริม 

 

พฒันาระบบ
สาธารณปูโภค  
สาธารณปูการ  
ให้ได้มาตรฐาน
และทัว่ถึง   

สง่เสริมพฒันา
อาชีพ สร้างงาน 
เพิ่มรายได้ สร้าง
ความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจให้แก่
ประชาชน 

 

 สง่เสริมและ
พฒันาการศึกษา  
พฒันาคนและ
สงัคมให้เข้มแข็ง  

 

พฒันาระบบการ
ให้บริการ
ประชาชน โดย
กระบวนการมี
สว่นร่วมของ
ประชาชนทกุภาค
สว่น  

สง่เสริมและ
อนรัุกษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

 

สง่เสริมและ
พฒันาระบบ
บริการ
สาธารณสขุ 
เสริมสร้าง
สขุภาพอนามยั
ของประชาชน 

ประชาชนได้รับ
บริการด้าน
สาธารณปูโภค 
สาธารณปูการ
อยา่งทัว่ถึง  

 

ประชาชนมีอาชีพ มี
รายได้พอเพียง 

และมีความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจ 

 

ประชาชนมี
คณุภาพชีวิตท่ีดี 
มีแหลง่เรียนรู้ มี
ภมูิคุ้มกนัรู้
เท่ากนัโลก  

 

ประชาชนได้รับ
บริการด้วยความ
เป็นธรรม โปร่งใส 
มีสว่นร่วมในการ
พฒันาท้องถ่ิน 

ชมุชนมี
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อมท่ี
สมดลุและยัง่ยืน  

 

ประชาชนมี
สขุภาพ
อนามยัท่ีดี  

 

เป้าประสงค์ 

1.การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

2.การพฒันาด้าน
การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิต 

 

3.การพฒันาเมอืง 
และการบรหิาร
จัดการที่ดี 

4.การพฒันา
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ สิ่งแวดล้อม และ
การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ 

 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา และ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
 และการบรหิารจัดการน้ า
แบบบรูณาการ 

วางแผนด้านการผังเมือง
และการควบคุมอาคาร 

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การ 
ศึกษาในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ทางศาสนา อนุรกัษ์  ฟื้นฟู  
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

 
ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห ์ พัฒนา
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิาร 
ผู้สงูอายุ เด็ก และเยาวชน 

 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 
. ส่งเสรมิและพัฒนาด้าน
สาธารณสุข เสริมสร้าง
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชน การป้องกันและ
ระงบัการระบาดของ
โรคติดต่อ 

. ส่งเสรมิ สนับสนุนการ
ป้องกัน ปราบปราม และ
บ าบัดยาเสพติด 

๑. ส่งเสรมิ สนับสนุน และ
พัฒนาอาชีพ ตามความ
ต้องการของประชาชนใน
ท้องถ่ิน 

๒. ส่งเสรมิสนบัสนุน และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้
มีคุณภาพและเพิ่มช่องการ
จัดจ าหน่าย 

๓. ปรับปรงุ พัฒนา 
อนุสรณ์สถานบ้านอ่าวศรี
เมืองให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และแหล่งทอ่งเที่ยว                 
เชิงประวัติศาสตร ์

๑. คุ้มครองดูแลและ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติ ทรัพยากรป่าไม้ 
และสัตว์ป่า 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้าง
จิตส านึกรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

การบริหารจัดการด้านขยะ
มูลฝอย 

ก่อสร้าง/ปรับปรงุ/พฒันา 
สถานที่พักผ่อนหยอ่นใจใน
ต าบล 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
         3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหนา้ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่3  
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
 

-ราษฎรมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น
สร้าง
กระบวนการ
กิจกรรมที่เอื้อต่อ
การสร้างชุมชน
เข้มแข็ง 

-ร้อยละของ
ราษฎรมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น
สร้าง
กระบวนการ
กิจกรรมที่เอื้อต่อ
การสร้างชุมชน
เข้มแข็ง 

    มีการจัดกิจกรรม 
/โครงการ ตลอด
ปีงบประมาณ 

-ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชน 
และ อบต. 
-ร้อยละของ
ครัวเรือนสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ด้วย
ตนเอง 
 

-โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพดา้น
เกษตรกรรม 
-โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนตาม
แนวนโยบายของรัฐ 
-โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมออม
ทรัพย ์
-โครงการสนับสนุน
การศึกษาอบรมและฝึก
อาชีพเพื่อเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน 
*** (และโครงการ/
กิจกรรม อื่นๆ ตาม
แผนพัฒนาสามปีของ 
เทศบาลต าบลพิกุลออก 
อื่นๆ  

ส านักปลัด 
เทศบาล 

-กองช่าง 
-กองคลัง 
-กอง
การศึกษา 
-หน่วยงาน
อื่นที่
เกี่ยวขอ้ง 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที1่ 
ส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูป
ให้มีความหลอด
ภัยมีมูลค่าเพิ่ม
และสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ตลาด 

 

ยุทธศาสตร์ที่1การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที่5
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

-จัดให้มีการ
บ ารุงรักษา
ทางบก ทาง
ระบายน้ า 
และจัดการ
ด้าน
การจราจร 
 

-ร้อยละของการ
จัดให้มีการ
บ ารุงรักษาทาง
บก ทางระบาย
น้ า และจัดการ
ด้านการจราจร 

    มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ 
ตลอดปี 

งบประมาณ 

2.1 ก่อสร้างปรับปรุง 
บ ารุงรักษาทางคมนาคม 
ถนน สะพาน และทาง
ระบายน้ า 
2.2 ก่อสร้างอาคาร
สถานที่
สาธารณประโยชน์การ
บริการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 
 

-ร้อยละของ
โครงสร้างพื้นฐาน 
-จ านวนการติดตั้ง
เครื่องหมายจราจร 
สัญลักษณ์จราจร 
ไฟสัญญาณจราจร 

กองช่าง -ส านักปลัด 
-กองคลัง 
-กองการศึกษา 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที1่ 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การค้า การลงทุน
การเป็นศูนย์กลาง
คมนาคม การ
ท่องเที่ยวและวิถี
การผลิต
การเกษตรยั่งยืน 
เช่ือมโยงกับกลุ่ม
ประเทศ GMS 
และ ASEAN 

 

ยุทธศาสตร์ที่1
การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
และระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
อื่นๆ ที่จ าเป็นใน
เขตองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อ
รองรับการเข้า 
สู่ประชาคม
อาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่5
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

-จัดให้มีการ
บ ารุงรักษา
ทางบก ทาง
ระบายน้ า 
และจัดการ
ด้าน
การจราจร 
 

-ร้อยละของ
การจัดให้มี
การ
บ ารุงรักษา
ทางบก ทาง
ระบายน้ า 
และจัดการ
ด้าน
การจราจร 

    มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ 
ตลอดปี 
งบประมาณ 

2.1 ก่อสร้าง
ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาทาง
คมนาคม ถนน 
สะพาน และทาง
ระบายน้ า 
2.2 ก่อสร้าง
อาคารสถานที่
สาธารณประโยชน์
การบริการ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
 

-โครงการขยายไหล่ทางพร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ า 
-โครงการขุดลอกรางระบายน้ า  
-โครงการก่อสร้าง ถนนลกูรัง /
ถนน คสล. /ถนนหินคลุก 
-โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ถนน คสล. /ถนนลูกรัง ถนน
หินคลุก 
-โครงการก่อสร้างอาคาร
สถานที่สาธารณประโยชนก์าร
บริการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
*** (และโครงการ/กิจกรรม 
อื่นๆ ตามแผนพัฒนาสามปี
ของ เทศบาลต าบลพิกุลออก) 
 

กองช่าง -ส านักปลัด 
-กองคลัง 
-กองการศึกษา 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การใช้บริบทด้าน
การศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมที่
เป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นตาม
แนวคิดทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันของ
ครอบครัวชุมชน
และสังคม 
 
ยุทธศาสตร์ที่3  
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 

 

ยุทธศาสตร์ที่3    
การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์
 
ยุทธศาสตร์ที่4 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
 

1.ประชาชน
ได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพทุก
ด้าน และเพิ่ม
ช่องทางการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ให้ทันต่อ
สถานการณ์โลก 
โลกาภวิัตน์ที่มี
การเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา 
2.ศิลปะ จารีต
ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรม
อันดีงามของ
ท้องถิ่นได้รับการ
บ ารุงรักษา 
3.ประชาชนที่มี
สุขภาพร่างกาย

1.ร้อยละของประชาชน
ที่ได้รับการศึกษา,ร้อย
ละประชาชนที่มี
ช่องทางรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ความรู ้  
2.จ านวนของกจิกรรม/
โครงการ ที่มีการจัดเพื่อ
ส่งเสริมบ ารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณ ี
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น 
3.ร้อยละของประชาชน
ที่มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง การเจ็บปว่ย
ลดลงในแต่ละปี 
โรคติดต่อลดลง 

 

    มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ 
ตลอดปี 
งบประมาณ 

3.1 ส่งเสริม
สนับสนุนด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ 
3.2 ส่งเสริม
สนับสนุนศาสนา 
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
3.3 ส่งเสริม
สนับสนุนด้าน
สาธารณสุข  
3.4 ส่งเสริม
สนับสนุนคุณภาพ
ชีวิตเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุคน
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
3.5 ส่งเสริม
สนับสนุนคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่

-โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ 
-โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ศาสนา ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
-โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านสาธารณสุข  
-โครงการส่งเสริมสนับสนุน
คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
-โครงการส่งเสริมสนับสนุน
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชาชน 
*** (และโครงการ/กิจกรรม 
อื่นๆ ตามแผนพัฒนาสามปี
ของ เทศบาลต าบลพิกุล
ออก) 

กองช่าง -ส านักปลัด 
-กองคลัง 
-กองการศึกษา 



แข็งแรง 
โรคติดต่อลดลง 
 

ดีของประชาชน 
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ส่วนที่ 4  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์โครงการพื้นฐาน บริการและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง อบจ. 
2 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริการและสังคม 

 
 
 
 

การเศรษฐกิจ 

 
-การศึกษา 
-สาธารณสุข 
-สังคมสงเคราะห ์
 
 
-สร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชน 
 
-การเกษตร 

 
-กองการศึกษา 
-ส านักปลัดเทศบาล 
-ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
-ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
-ส านักปลัดเทศบาล 

 
-กรมส่งเสริมฯ 
-กรมส่งเสริมฯ 
-สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด 
-สนง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัด 
-เกษตรอ าเภอ 

3 ยุทธศาสตร์การเมืองและการ
บริหารจดัการทีด่ ี

บริการและสังคม -สร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลดัเทศบาล เทศบาล 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

บริการและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง -อบจ. 
-เทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ผ.01 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลพิกุลออก 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : การพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานใหบ้ริการประชาชนอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าแข็ง รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า      

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่าดว่าจะ 

ได้รบั 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล. ชุมชน
บ้านพิกุลแก้ว 
สายบ้านนายโชติ  
พุฒตาล 

- เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก   รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล.   สายบ้านนาย
โชติ พุฒตาลกว้าง 3. ม. ยาว 150 
ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ0.25 ม.หรือมีพื้นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 450 ตร..ม หรือ
ตามสภาพพื้นท่ี(ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง) 

  250,000  ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย   

กองช่าง 
 

2 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว 
สายบ้านนายมานพ  
อยู่สวัสด์ิ 

- เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก   รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 

- ก่ อสร้ า งถนน คสล .  สายบ้ าน           
นายมานพ  อยู่สวัสดิ์ กว้าง 3.50 ม. 
ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 
ม.หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
1,050 ตร..ม.หรือตามสภาพพื้นท่ี
( ต า ม แ บ บ ม า ต ร ฐ า น ก ร ม ก า ร
ปกครอง) 

  500,000  ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนนลาดยาง
บริเวณเส้นทาง    บ้าน
พิกุลแก้ว –  
บ้านคลอง 31 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย   

- ก่อสร้างถนนแอสฟัลติดคอนกรีต 
หนา 0.05 ม. กว้าง 6 ม. ยาว 
6,900 ม. หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 41,400 ตร..ม 

14,904,000    ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว 
สายคันคลองมะม่วง 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย   

- ก่อสร้างถนนลูกรัง สายคันคลอง
มะม่วง กว้าง 5 ม. ยาว 1,100 ม.   
หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นท่ีก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 550 ลบ.ม 

 500,000   ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

5 ซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายทางเข้า
โรงพยาบาลบ้านนา 

 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก  
รวดเร็ว และปลอดภัย 

-ซ่อมแซมถนนลาดยางสายทางเข้า
โรงพยาบาลบ้านนา กว้าง 6 ม. 
ยาว 242 ม.หนา 0.05 ม หรือมี
พื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,452 
ตร.ม  

500,000    ความยาว -เพื่อป้องกันการ
เกิดขึ้นของ
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านพัฒนาการ 
ซอยเล้าไก่ 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก  
รวดเร็ว    และ 
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเล้าไก่
กว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 
0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ0.25 ม.หรือมีพื้นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม 
หรือตามสภาพพื้น ท่ี (ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง) 

378,000 
 

   ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านพัฒนาการ 
เลียบคลองเหมืองตาล 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล.   เลียบคลอง
เหมืองตาล กว้าง 3 ม ยาว 1,800 
ม หนา 0.15 ม.พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ0.25 ม.หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5,400 ลบ.ม 
หรื อตามสภาพพื้ นที่ ( ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง)  

  3,000,000  ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านพัฒนาการ 
ซอยข้างบ้าน       
นายจ านง  ใจบุญ 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล.   ซอยข้างบ้าน       
นายจ านง  ใจบุญ กว้าง 2.70 ม. 
ยาว    37 ม.หนา 0.15 ม. ไล่ทาง
กว้างข้างละ0.25 ม.หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 99.90 ตร.ม.
หรื อตามสภาพพื้ นที่ ( ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง)  

80,000    ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านพัฒนาการ 
สายคลองมะม่วง 
เชื่อมหมู่ 12 

- เพื่ อ ให้ ประชาชนมี
ถ น น ส า ห รั บ ก า ร
ค ม น า ค ม ที่ ส ะ ด ว ก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 

-ก่อสร้ า งถนน คสล .ส ายคลอง
มะม่วง เช่ือมหมู่ 12 กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 1 ,000 เมตร  หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 3.000 ลตร.ม. 

1,800,000    ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

กองช่าง 

10 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ชุมชนบ้านชุมแสง 
 

- เพื่อ ให้น้ าระบายได้
สะดวก รวดเร็ว 

- ก่อสร้างทางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 ข้างถนนสาย บ้านนา 
– บางอ้อØ 1.00ม. ความยาว 
200 ม. 
 

  400,000  จ านวนท่อ - ป้องกันการเกิด
อุทกภัยและใช้
ในทางการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 ก่อสร้างถนน คสล.  
ชุมชนบ้านใหม่ 
สายบ้านหมอพาน 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 
 

- ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหมอ
พาน  กว้าง 3 ม. ยาว 800 ม. หนา 
0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ0.25 ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 2,400 ตร.ม หรือตาม
สภาพพื้ นที่ ( ต ามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง) 

  1,500,000  ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนนคสล.
ซอยบ้านใหม ่

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย   

- ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านใหม่ 
กว้าง 3 ม. ยาว 70 ม.   หนา 0.15 
ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ
0.25 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 210 ตร.มหรือตามสภาพพื้นที่
(ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง) 

150,000    ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านโพธ์ิเตี้ย 
สายเข้าบ้านผู้ใหญ่
ทองหล่อ งามยิ่ง 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. สายเข้าบา้น
ผู้ใหญ่ทองหล่อ งามยิ่ง กว้าง 3 ม. 
ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 ม.
หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
1,500 ตร.ม.หรือตามสภาพพื้นที ่
(ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง)  

   950,000 ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านใหม่ 
สายบ้านนายวน   
ศรีสะอาด 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 
 

- ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน 
นายวน  ศรีสะอาด กว้าง 5 ม.  
ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ0.25 
ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
800 ตร.ม.หรือตามสภาพพื้นที่
( ต า ม แ บ บ ม า ต ร ฐ า น ก ร ม ก า ร
ปกครอง) 

480,000    ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนน คสล.  
ชุมชนบ้านตะลุง 
สายคันคลอง
ชลประทาน 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 
 

- ก่ อสร้ างถนน คสล. สายคันคลอง
ชลประทาน กว้าง  4  ม.  ยาว  500  ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.25 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. หรือตามสภาพ
พื้นที่(ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง) 

1,200,000    ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ทางเข้าวัดวิหารขาว 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 

-ก่อสร้ า งถนนแอสฟัลติ ก  หนา 
0.05 ม. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
900 เมตร หนา 0.05 ม. หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5,400 ม. 

1,950,000    ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านตะลุง 
สายคันคลองเขตตดิต่อ
หมู่ที่ 3 ต. อาษา 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. สายคันคลองเขต
ติดต่อหมู่ที่ 3 ต.อาษา กว้าง4 ม. ยาว 300 
ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ0.25 ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 1,200 ม.หรือตามสภาพพื้นที ่
(ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง) 

  750,000  ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 ก่อสร้างถนน คสล.  
ชุมชนบ้านชุมแสง 
สายบ้านปลัดนริุต  
รัศม ี

- เพื่ อ ให้ ประชาชนมี
ถ น น ส า ห รั บ ก า ร
ค ม น า ค ม ที่ ส ะ ด ว ก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 
 

- ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปลัดนิรุต  
รัศมี กว้าง 3 ม.ยาว 90ม. หนา 0.15 
ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.25 ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
270 ตร.ม.หรือตามสภาพพื้นที่(ตาม
แบบมาตรฐานกรมการปกครอง) 

  190,000  ความยาว - ประชาชนจะมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

19 ขยายถนนลูกรังซอย
เฉลิมเดช (ชุมชนบ้าน
ชุมแสง) 

- เพื่ อ ให้ ประชาชนมี
ถ น น ส า ห รั บ ก า ร
ค ม น า ค ม ที่ ส ะ ด ว ก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย  

- ขยายถนนลูกรังซอยเฉลิมเดช กว้าง 2 
เมตร ยาว 50 ม. ขยายถนนเพิ่ม 20 ม. 
หนา 0.10 ม.  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 100 ลบ.ม. 

150,000    ความยาว - ประชาชนจะมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย  

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายคันคลองอาษา 
บ้านนายมานิตย์   
คงชุ่ม ถึงประตูน้ า 

- เพื่ อ ให้ ประชาชนมี
ถ น น ส า ห รั บ ก า ร
ค ม น า ค ม ที่ ส ะ ด ว ก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 
 

- ก่อสร้างถนน คสล. สายคันคลองอาษา 
บ้านนายมานิตย์  คงชุ่มถึงประตูน้ า 
กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม. 
พร้อมลงลูกรั งไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.25 ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
2,400 ตร.ม.หรือตามสภาพพื้นที่(ตาม
แบบมาตรฐานกรมการปกครอง) 

1,400,000    ความยาว - ประชาชนจะมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
คันคลองอาษา จากตรง
ทางลงบ้านปลัดนริุต  
รัศมี  

- เพื่ อ ให้ ประชาชนมี
ถ น น ส า ห รั บ ก า ร
ค ม น า ค ม ที่ ส ะ ด ว ก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 
 

- ก่อสร้างถนน คสล. จากตรงทางลง
บ้านปลัดนิรุต  รัศมี กว้าง 4 ม. ยาว 
400 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 ม.
หรือมีพื้นที่ ก่อสร้ าง ไม่น้อยกว่ า 
1,600 ตร.ม.หรือตามสภาพพื้นที่
( ต า ม แ บ บ ม า ต ร ฐ า น ก ร ม ก า ร
ปกครอง) 

900,000    ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านนางมะลิ  
เจริญทรัพย ์

- เพื่ อ ให้ ประชาชนมี
ถ น น ส า ห รั บ ก า ร
ค ม น า ค ม ที่ ส ะ ด ว ก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 
 

- ก่อสร้างถนนคสล.สายคันคลอง
อาษา บ้านนางมะลิ  เจริญทรัพย์ 
กว้าง 4 ม. ยาว 1 ,100 ม. หนา 
0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.25 ม.หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม.
หรื อตามสภาพพื้ นที่ ( ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง) 

 2,500,000   ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านคลองหัวนา 
สายคันคลองเชื่อม  
หมู่ที่ 9 

- เพื่ อ ให้ ประชาชนมี
ถ น น ส า ห รั บ ก า ร
ค ม น า ค ม ที่ ส ะ ด ว ก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 
 

- ก่อสร้างถนน คสล. สายคันคลอง
เ ช่ือม หมู่ที่  9 กว้าง 4 ม. ยาว  
125 ม. หนา 0.15 ม.พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 ม.
หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 500 
ตร.ม.หรือตามสภาพพื้นที่(ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง) 

300,000    ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 ก่อสร้างถนน คสล 
ชุมชนบ้านคลองหัวนา 
เส้นบ้านนายสมโพชน์   
ทองอินทร์ 

- เพื่ อ ให้ ประชาชนมี
ถ น น ส า ห รั บ ก า ร
ค ม น า ค ม ที่ ส ะ ด ว ก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 
 

-ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้าน 
นายสมโพชน์  ทองอินทร์ กว้าง 4 
ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ
0.25 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 800 ตร.ม.หรือตาม
สภาพพื้นที่(ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง) 

  522,400  ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนน คสล ซอย
พรายงาม ทองอินทร์  

- เพื่ อ ให้ ประชาชนมี
ถ น น ส า ห รั บ ก า ร
ค ม น า ค ม ที่ ส ะ ด ว ก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 
 

-ก่อสร้างถนน คสล.ซอยพรายงาม  
ทองอินทร์ กว้าง 3 ม. ยาว 150 
ม. หนา 0.15 ม.พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละ0.25 ม.หรือ
มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 450 
ตร.ม.หรือตามสภาพพื้นที่(ตาม
แบบมาตรฐานกรมการปกครอง) 

250,000    ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนน คสล   
คันคลองมาบกระทุ่ม  

- เพื่ อ ให้ ประชาชนมี
ถ น น ส า ห รั บ ก า ร
ค ม น า ค ม ที่ ส ะ ด ว ก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 
 

-ก่อสร้างถนน คสล. คันคลองมาบ
กระทุ่ม  กว้าง 4 ม. ยาว 1,400 
ม. หนา 0.15 ม.พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละ0.25 ม.หรือ
มีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5,600 
ตร.ม.หรือตามสภาพพื้นที่(ตาม
แบบมาตรฐานกรมการปกครอง) 

  3,000,000  ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยข้าวหอม 

- เพื่ อ ให้ ประชาชนมี
ถ น น ส า ห รั บ ก า ร
ค ม น า ค ม ที่ ส ะ ด ว ก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 
 

-ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าวหอม 
กว้าง 3 ม. ยาว 510 ม. หนา 0.15 
ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ
0.25 ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1,530 ตร.ม.หรือตามสภาพ
พื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง) 

 900,000   ความยาว - ประชาชนจะมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนน คสล
ซอยร่วมสามัคค ี

- เพื่ อ ให้ ประชาชนมี
ถ น น ส า ห รั บ ก า ร
ค ม น า ค ม ที่ ส ะ ด ว ก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 
 

-ก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมสามัคคี 
กว้าง 3 ม. ยาว 35 ม. หนา 0.15 ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ
0.25 ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 105 ตร.ม.หรือตามสภาพพื้นที่
(ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง) 

65,000    ความยาว - ประชาชนจะมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนน คสล 
บริเวณรอบขอบอ่าง
เก็บน้ า 

- เพื่ อ ให้ ประชาชนมี
ถ น น ส า ห รั บ ก า ร
ค ม น า ค ม ที่ ส ะ ด ว ก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 
 

-ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณรอบขอบ
อ่างเก็บน้ า  กว้าง 4 ม. ยาว 180 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้ างข้างละ0.25 ม .หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.หรือ
ตามสภาพพื้นที่(ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง) 

  400,000  ความยาว - ประชาชนจะมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

30 ก่อสร้างถนน คสล. ชุมชน
บ้านเกาะไม้ลาย 
แยก 1 จากถนนสาย
กลางหมู่บ้าน 
 
 
 

- เพื่ อ ให้ ประชาชนมี
ถ น น ส า ห รั บ ก า ร
ค ม น า ค ม ท่ี ส ะ ด ว ก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 
 

- ก่อสร้างถนน คสล. แยก 1 จาก
ถนนสายกลางหมู่บ้าน  กว้าง 4 ม. 
ยาว  200 ม .  หนา  0 .15 ม . 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.25 ม.หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 800 ตร.ม.หรือตาม
สภาพพื้นท่ี(ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง) 

  496,000  ความยาว - ประชาชนจะมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนน คสล. ชุมชน
บ้านเกาะไม้ลาย 
ต่อจากสายกลางหมู่บ้าน 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 
 

- ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากสาย
กลางหมู่บ้าน  กว้าง 4 ม. ยาว 
800 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 
ม.หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
3,200 ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง) 

  1,500,000  ความยาว - ประชาชนจะมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนน คสล. ชุมชน
บ้านเกาะไม้ลาย 
สายเลียบคันคลอง หมู่ 9 

- เพื่ อ ให้ ประชาชนมี
ถ น น ส า ห รั บ ก า ร
ค ม น า ค ม ท่ี ส ะ ด ว ก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 

-ก่อสร้างถนนสายเลียบคันคลอง 
หมู่ 9 กว้าง 4.00 ม.ยาว 2,500 
ม. หนา  0.15 ม. พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละ0.25 ม.หรือมี
พื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10,000 
ตร.ม.หรือตามสภาพพ้ืนท่ี (ตาม
แบบมาตรฐานกรมการปกครอง) 

  6,000,000  ความยาว - ประชาชนจะมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

กองช่าง 
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.ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

33 ก่อสร้างถนน คสล. ชุมชน
บ้านเกาะไม้ลาย 
สายกลางหมูบ่้าน   

- เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส า ห รั บ ก า ร ค ม น า ค ม ที่
สะดวก   รวดเร็ว   และ
ปลอดภัย 

-ก่อสร้างถนนสายกลางหมูบ่้าน  กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 400 เมตร หนา  0.15 ม. พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ0.25 ม. หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.หรือ
ตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง) 

960,000    ความยาว - ประชาชนจะมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนน คสล. ชุมชน
บ้านเกาะไม้ลาย 
สายกลางหมูบ่้าน แยก 3   

- เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส า ห รั บ ก า ร ค ม น า ค ม ที่
สะดวก   รวดเร็ว   และ
ปลอดภัย 

-ก่อสร้างถนนสายกลางหมูบ่้าน แยก 3  กวา้ง 
3.00 ม.ยาว 350 ม. หนา  0.15 ม. พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ0.25 ม. หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม.หรือ
ตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง) 

   630,000 ความยาว - ประชาชนจะมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
บ้านนางส้มเช้า  มากม ี  

- เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส า ห รั บ ก า ร ค ม น า ค ม ที่
สะดวก   รวดเร็ว   และ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล.   ซอยบ้านนางส้มเช้า 
มากมี กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา  0.15 
ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ0.25 ม.
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.
หรือตามสภาพพื้นที่  (ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง) 

   1,200,000 ความยาว - ประชาชนจะมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนน คสล. ชุมชน
บ้านแหลมไม้ย้อย 
สายเลียบคันคลอง หน้า
อนามัยแหลมไม้ย้อย 

- เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส า ห รั บ ก า ร ค ม น า ค ม ที่
สะดวก   รวดเร็ว   และ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล.   สายเลียบคันคลอง หน้า
อนามัยแหลมไม้ย้อย กว้าง 3 ม. ยาว 500 ม. 
หนา  0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ0.25 ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
1,500 ตร .ม .หรือตามสภาพ(ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง) 

930,000    ความยาว - ประชาชนจะมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างถนน คสล. ชุมชน
บ้านแหลมไม้ย้อย 
สายโครงการพระเทพ 

- เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส า ห รั บ ก า ร ค ม น า ค ม ที่
สะดวก   รวดเร็ว   และ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล.   สายโครงการพระเทพ 
กว้าง 3 ม. ยาว 1,000 ม. หนา  0.15 ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ0.25 ม.
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.
หรือตามสภาพ(ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง) 

   1,860,000 ความยาว - ประชาชนจะมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

38 ก่อสร้างถนน คสล.  
ชุมชนบ้านแหลมไม้ย้อย 
สายทางเข้าประปา
หมู่บ้าน 

- เพื่ อ ให้ ประชาชนมี
ถ น น ส า ห รั บ ก า ร
ค ม น า ค ม ที่ ส ะ ด ว ก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 
 

- ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้า
ประปาหมู่บ้าน  กว้าง  3 ม. ยาว 
500 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 
ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
1,500 ตร.ม.หรือตามสภาพพื้นที่
( ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง) 

  900,000  ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านแหลมไม้ย้อย 
สายแหลมไม้ - ดอน
ทราย 

- เพื่ อ ให้ ประชาชนมี
ถ น น ส า ห รั บ ก า ร
ค ม น า ค ม ที่ ส ะ ด ว ก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. สายแหลมไม้ 
-ดอนทราย กว้ าง  4  ม.  ยาว  
200   ม. หนา 0.15 ม. พร้อม
ลงลูกรั ง ไหล่ทางกว้ างข้ า งละ 
0.25 ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 800 ตร.ม.หรือตาม
สภาพพื้นที่(ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง) 

   500,000 ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านดอนทราย 
สายคลองไสไ้ก-่บ้าน
ดอนทราย 

- เพื่ อ ให้ ประชาชนมี
ถ น น ส า ห รั บ ก า ร
ค ม น า ค ม ที่ ส ะ ด ว ก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 
 

- ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองไส้
ไก่-บ้านดอนทราย กว้าง  3 ม. 
ยาว  2,000 ม. หนา 0.15 ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ
0.25 ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. หรือตาม
สภาพ(ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง) 

   3,360,000 ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

41 ก่อสร้างถนน คสล. ชุมชน
บ้านดอนทราย 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล.  สายบ้านดอน
ทราย  กว้าง  4 ม. ยาว 500 ม. หนา 
0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.25 ม.หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.หรือตามสภาพ
พื้น ท่ี (ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง) 

  1,200,000  ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนน คสล.  ชุมชน
บ้านดอนเปร็ง 
สายคลองม่วงเชื่อมหมู่ท่ี 
12, หมู่ท่ี 2 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองม่วง
เชื่อมหมู่ท่ี 12, หมู่ท่ี 2 กว้าง  3 ม. 
ยาว  700 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ0.25 ม.หรือ
มีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.
ม.หรือตามสภาพพื้ น ท่ี  (ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง) 

   1,176,000 ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

43 ขยายลูกรังไหล่ทาง สาย
เลียบคานคลองอาษา  หมู่ท่ี 
3 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 

-ขยายลูกรังไหล่ทาง สายเลียบคัน
คลองอาษา  ขยายออกข้างละ 1.00 
ม. ยาว 400 ม. หนา 0.20 ม. หรือมี
พื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 160 ลบ.ม. 

48,000    ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
หลังปั๊มน้ ามันพีที หมู่ท่ี 1 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังปั๊มน้ ามัน
พีที  หมู่ท่ี 2 กว้าง  3 ม. ยาว  150 
ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ0.25 ม.หรือมีพื้นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.หรือ
ตามสภาพพื้นท่ี (ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง) 

270,000    ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

45 ก่อสร้างถนน คสล.  
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 
บริเวณทางอุทิศ
สาธารณะประโยชน์ 
(ทางเข้าบ้านนายถนอม 
ศรีม่วง) 

- เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก   รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทาง
อุทิศสาธารณะประโยชน์ (ทางเข้า
บ้านนายถนอม ศรีม่วง) กว้าง  3.00 
ม.   ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.25 ม.หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 900 ตร.ม.หรือตามสภาพพ้ืนท่ี
(ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง) 

567,000    ความยาว - ประชาชนจะมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนน คสล.  
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 
บริเวณทางอุทิศ
สาธารณะประโยชน์ 
(ทางเข้าบ้านนายบัว  
ศรีม่วง) 

- เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก   รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทาง
อุทิศสาธารณะประโยชน์ (ทางเข้า
บ้านนายบัว ศรีม่วง) กว้าง  3.00 ม.   
ยาว 350ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
1,050 ตร.ม.หรือตามสภาพพื้นท่ี
(ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง) 

 661,500   ความยาว - ประชาชนจะมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างถนน คสล.  
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 
บริเวณทางอุทิศ
สาธารณะประโยชน์ 
(ทางเข้าบ้านนายนฤมิตร 
ปฏิบัติ) 

- เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก   รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทาง
อุทิศสาธารณะประโยชน์ (ทางเข้า
บ้านนายนฤมิตร ปฏิบัติ) กว้าง  
3.00 ม. ยาว 300ม. หนา 0.15 
ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.25 ม.หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 900 ตร.ม. หรือตามสภาพ
พื้นท่ี(ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง) 

  567,000  ความยาว - ประชาชนจะมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

48 ก่อสร้างถนน คสล. ชุมชน
บ้านดอนเปร็ง 
สายบ้านนายโปรย  
แสวงชอบ 
 
 
 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก   
รวดเร็ว  และปลอดภยั 
 

ก่อสร้างถนน คสล.  สายบ้านนายโปรย  
แสวงชอบ   กว้าง  4  ม. ยาว 600 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละ0.25 ม. หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม้น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.
หรือตามสภาพพื้นที่(ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง) 

  1,500,000  ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนที่ 
12 (ชุมชนบ้านดอนเปร็ง)    
บริเวณซอยบ้านนายสมหวัง  
ค าวัจนัง   

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชน
ที่ 12 (ชุมชนบา้นดอนเปร็ง)    บริเวณ
ซอยบ้านนายสมหวัง  ค าวัจนัง  กวา้ง  
3.00  เมตร  ยาว  110  เมตร  หนา 
0.15  เมตร หรือมีพื้นทีก่่อสร้างไม่น้อย
กว่า 330 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ
และติดต้ัง  จ านวน  1  ป้าย  (ตามแบบ
ที่ ทต.ก าหนด) 

 

 

 

 200,000 

 

 

 

 

 

ประชาชน
สัญจรได้
ปลอดภัย 

ประชาชนจะมกีาร
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

 

50 โครงการขยายผิวถนนชุมชนที ่
12 (ชุมชนบ้านดอนเปร็ง)  
บริเวณสายซุ้มประตูวัดดอน
เปร็ง   

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 

ขยายผิวถนนชุมชนที ่12 (ชุมชนบา้น
ดอนเปร็ง)  บริเวณสายซุ้มประตูวัดดอน
เปร็ง  ขยายออกข้างละ 1.50  เมตร  
ยาว  119  เมตร  พร้อมเทคอนกรีต
ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  119  
เมตร  หนา  0.15  เมตร    หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 595 ตร.ม.พร้อม
ป้ายโครงการและติดต้ัง  จ านวน  1  
ป้าย  (ตามแบบที่ ทต.ก าหนด) 

 

 

 

770,000 

 

  

 

 

 

ประชาชน
สัญจรได้
ปลอดภัย 

 

ประชาชนจะมกีาร
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ชุมชนบ้านดอนเปร็ง    
บริเวณซอยบ้านนายจริณ  
ฉลาดถ้อย   
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง    บริเวณ
ซอยบ้านนายจรณิ ฉลาดถ้อย   
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  150  
เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือ
มีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 450 
ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการและ
ติดตั้ง  จ านวน  1  ป้าย  (ตาม
แบบท่ี ทต.ก าหนด) 

 280,000 
 

  ประชาชน
สัญจรได้
ปลอดภัย 
 

ประชาชนจะมี
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 
 

กองช่าง 

52 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอล
ฟัลติกคอนกรตีถนนทางเข้า
เทศบาลต าบลพิกุลออก 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลติก 
คอนกรีตถนนทางเข้าเทศบาล
ต าบลพิกุลออก 
-ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 146 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 876 ตร.ม. 
-ช่วงที่ 2 กว้าง 9.00 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม. 

303,300    ประชาชน
สัญจรได้
ปลอดภัย 
 

ประชาชนจะมี
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 
 

กองช่าง 

53 โครงการถมดินเพื่อท าเป็นลาน
เอนกประสงค์บริเวณด้านหนา้
ข้างเทศบาลต าบลพิกุลออก 

เพื่อให้ใช้ประโยชน์ใน
ราชการ 

ถมดินเพื่อท าเป็นลาน
เอนกประสงค์บริเวณด้านหนา้
ข้างเทศบาลต าบลพิกุลออกถม
ดินสูง 0.5 -1.10 เมตร เฉลี่ย 
14-29 เมตร ยาว 40 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างงานถมดินไม่
น้อยกว้า 3,400 ลบ.ม 

450,000    ประชานท่ัวไป
ได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

54 โครงการก่อสร้างป้ายเทศบาล
ต าบลพิกุลออก 

เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพันธ์
ส านักงาน 

ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว 
3.00 เมตร จ านวน 1 ป้าย 

100,000    ประชานท่ัวไป
ได้รับความ
สะดวก 

 กองช่าง 

55 โครงการติดตั้งโครงหลังคามุง
ด้วยโพลิคาร์บอเนต 

เพื่อให้ใช้ประโยชน์ใน
ราชการ 

บริเวณด้านหน้าส านักงาน
เทศบาล ขนาด 4.20x8.60 
เมตร และขนาด 4.40x11.40 
เมตร 

129,400    ประชานท่ัวไป
ได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างทางข้ามคลองส่งน้ าถนน
ประชาสามัคคี หูช้างกั้นดินพัง
ชุมชนบ้านคลองหัวนา 

- เพื่อป้องกันถนน
เสียหายไม่ให้ดินพัง และ
กันรถตกถนน 

- ก่อสร้างทางข้ามคลองส่งน้ า
ถนนประชาสามัคคีกว้ าง  5 
เมตร  ด้ านล่ า ง ใส่ ท่ อ  100 
จ านวน 6 ท่อน พร้อมวางท่อ Ø 
1เมตร 

  300,000  ความกว้าง - ประชาชนจะมี
การ คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างทางข้ามคลองส่งน้ าสาย
บ้านใหม่ หูช้างกั้นดินพัง ชุมชน
บ้านคลองหัวนา 

- เพื่อป้องกันถนน
เสียหายไม่ให้ดินพัง และ
กันรถตกถนน 

- ก่อสร้างทางข้ามคลองกว้าง 5 
เมตร  ด้ านล่ า ง ใส่ ท่ อ  100  
จ านวน 6 ท่อน  พร้อมวางท่อ 
Ø 1 เมตร 
 

   300,000 ความกว้าง - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก    
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างผนังกั้นดินพังชุมชนบ้าน
ใหม ่
 
 

- เพื่อไม่ให้ดินพัง และ 
กันรถตกถนน 
 
 

- ก่อสร้างผนังกั้นดินพัง คลอง
บ้านนา จากสะพาน คสล. หมู่ที่ 
5 ต.พิกุลออก ถึงเขื่อนบ้านนา  
ยาว 2,000 เมตร 

  5,100,000  ความยาว - ป้องกันดินพัง 
และกันรถตก
ถนน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

59 ก่อสร้างผนังกั้นดินพัง 
พร้อมถมดิน ชุมชนบ้าน
โพธ์ิเตี้ย 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนดินส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย 
- เพื่อไม่ให้ดินพังและกัน
รถตกถนน 

- ก่อสร้างผนังกั้นดินพัง พร้อมถมดิน 
ทาง เข้ าบ้ าน  นายบุญน า   รอด
ประเสริฐ  กว้าง  4  เมตร  ยาว  
17  เมตร 

   100,000 ความยาว - ประชาชนจะ
มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 
-ป้องกันดินพัง
และรถตกถนน 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างผนังกั้นดินพัง 
ชุมชนบ้านโพธิ์เต้ีย 
 
 

- เพื่อไม่ให้ดินพัง และ 
กันรถตกถนน 
 
 

- ก่อสร้างผนังกั้นดินพัง ริมคลอง 
บ้านนาจากบ้าน พ.ท.ปั้น สุขพูล ถึง 
บ้าน พ.อ. สมบูรณ์  ศรีอร่าม    ท้ัง 
2 ด้าน  กว้าง 2 เมตร  ยาว 100 
เมตร 

   340,000 ความยาว - ป้องกันดินพัง 
และกันรถตก
ถนน 

กองช่าง 

61 ก่อสร้างผนังกั้นดินพัง 
ชุมชนบ้านโพธิ์เต้ีย 
 
 

- เพื่อไม่ให้ดินพัง และ 
กันรถตกถนน 
 
 

- ก่อสร้างผนังกั้นดินพังริมคลองบ้าน
นาจากบ้านเลขท่ี 45 นางเลื่อน  
วงษอ์ินทร์ ถึงสะพานวัดพิกุลแก้ว ท้ัง 
2 ด้าน กว้าง 2 ม.ยาว 500 เมตร 

   1,700,000 ความยาว - ป้องกันดินพัง 
และกันรถตก
ถนน 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชุมชนบ้าน
พิกุลแก้ว 

- เพื่อให้ประชาชนมี 
สะพานใช้ในการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

- ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลอง
มะม่วง ช่วงเล้าไก่ กว้าง 4 เมตร ยาว 
8 เมตร 

350,000    ความยาว - ประชาชนมี
สะพานใช้ใน
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างและปรับปรุง
สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ชุมชนบ้านพิกุล
แก้ว – ชุมชนบ้านดอน
เปร็ง 

- เพื่อให้ประชาชนมี
สะพานใช้ในการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็วและ ปลอดภัย 
 

- ก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ชุมชนบ้านพิกุล
แก้วเดิม – ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน
สะพาน 

- ประชาชนมี
สะพานใช้ใน
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
48 



 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

64 เทคอนกรีตคสู่งน้ า 
ชุมชนบ้านแหลมไม้ย้อย 

- เพื่อไม่ให้ดินพัง และ 
กันรถตกถนน 
 

- เทคอนกรีตตลอดคูส่งน้ า
ระยะทาง 2,500  เมตร 

2,000,000    ความยาว - ป้องกันดินพัง 
และกันรถตกถนน 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างผนังกั้นดินพัง 
ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว – 
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 

- เพื่อไม่ให้ดินพัง และ 
กันรถตกถนน 
 

- ก่อสร้างผนังกั้นดินพัง ชุมชน
บ้านพิกุลแก้วเดิม – ชุมชน
บ้านดอนเปร็ง กว้าง 4 ม. 
ยาว 85 ม. 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวน
ชุมชน 

- ป้องกันดินพัง 
และกันรถตกถนน 

กองช่าง 

66 วางท่อระบายน้ า  
ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว – 
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 
 

- เพื่อจะได้มีการระบาย
น้ าได้ สะดวก รวดเร็ว 
เ มื่ อ ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า
อุทกภัยและใช้ในทาง
การเกษตร 

- วางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 
ชุมชนบ้านพิกุลแก้วเดิม – 
ชุมชนบ้านดอนเปร็งØ 1.00
ม. ความยาว 150 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ชุมชน 

- ป้องกันการเกิด
อุทกภัยและใช้
ในทางการเกษตร 
 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ชุมชนบ้าน
แหลมไม้ย้อย บริเวณ
ซอยบ้านครสู าลี    

 

 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 

ก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. ชุมชนบา้น
แหลมไม้ย้อย บริเวณซอยบ้านครู
ส าลี   กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสรา้งไม่น้อยกวา่ 300 ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการและตดิตั้ง  
จ านวน  1  ปา้ย  (ตามแบบที่ ทต.
ก าหนด) 

186,000 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ประชาชน
สัญจรได้
ปลอดภัย 

 

ประชาชนจะมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

68 ติดตั้งราวเหล็ก 
ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว- 
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 

-เพื่อไม่เกิดอุบตัิเหต ุ - ติดตั้งราวเหล็ก ชุมชนบ้าน
พิกุลแก้ว- ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 

200,000    ความยาว -เพื่อป้องกันการ
เกิดขึ้นของอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

69 จัดซื้อ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 
 
 

- เพื่อใช้เข้าปัญหาของ
ประชาชนในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
ด้านอื่นๆ 

- ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง 500,000    จ านวน
ครุภณัฑ ์

- ประชาชนได้รับการ
แก้ปัญหาโครงสรา้ง
พื้นฐานและอื่นๆ ท่ี
รวดเร็ว และทัน
เหตุการณ ์

กองช่าง 

70 ก าจัดวัชพืชเส้นทาง
คมนาคม 

- เพื่อให้ประประชามี
ถนนใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 

- ก าจัดวัชพืชตามเส้นทาง
คมนาคม 
ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว – ชุมชน
บ้านดอนเปร็ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
เส้นทาง 

- ประชาชนจะมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

กองช่าง 

71 ปรับยูเทินใหม ่ -เพื่อให้ประประชาชน
คมนาคมไดส้ะดวก 
รวดเร็ว  และปลอดภัย 

- ถนนในเขตชุมชนบ้าน
พัฒนาการ 
 

  100,000  จ านวน
ชุมชน 

- ประชาชนจะมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

กองช่าง 

72 ปรับปรุงถนนดินเดิมที่
ต่ าชุมชนบ้านแหลมไม้
ย้อย 

-เพื่อให้ประประชาชน
คมนาคมไดส้ะดวก 
รวดเร็ว  และปลอดภัย 

-ถนนสายเลยีบคันคลองจาก 
รพ.สต.บา้นแหลมไม้ย้อย เชื่อม
หมู่ 8 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 

240,000    ความยาว - ประชาชนมีสะพาน
ใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว และ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างและ
ซ่อมแซมถนนดิน  
ภายในต าบลพิกุลออก 
 

-เพื่อให้ประประชาชน
คมนาคมไดส้ะดวก 
รวดเร็ว  และปลอดภัย 

ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  
ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว-ชุมชนบ้าน
ดอนเปร็ง  
 

500,000    ความยาว - ประชาชนมีสะพาน
ใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว และ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : การพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานใหบ้ริการประชาชนอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าแข็ง รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.2 แนวทางการพัฒนาการขยายเขตไฟฟ้าและประปา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟ้า  
 
 

- เพื่อให้ประชาชนท่ียังไม่
มีไฟฟ้าใช้จะได้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

- ขยายเขตไฟฟ้า ชุมชนบ้าน
พิกุลแก้ว– ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ชุมชน 

- ประชาชนในต าบล
พิกุลออกมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงทั้งหมด 

กองช่าง 

2 ติดตั้งและซ่อมแซม 
ไฟลอย  
 

- เพื่อเพิ่มแสงสว่างใน
ก า ร ค ม น า ค ม จ ะ ไ ด้
สะดวก รวดเร็ ว  และ
ปลอดภัย 

- ติดตั้งและซ่อมแซมไฟลอย  
 ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว – ชุมชน
บ้านดอนเปร็ง 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
ชุมชน 

- ประชาชนมีแสง
สว่างเพิ่มขึ้นจะมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 ย้ายเสาไฟฟ้าและ
ปรับปรุงสายไฟฟ้า 

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

- ย้ายเสาไฟฟ้าและปรับปรุง
สายไฟฟ้า ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว 
– ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ชุมชน 

- ประชาชนในต าบล
พิกุลออกได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั 

กองช่าง 

5 จัดซื้อรถกระเช้า -เพื่อใช้ในการติดตั้งและ
ซ่อมแซมไฟลอย 

-ติดตั้งและซ่อมแซมไฟลอย
ภายในต าบลพิกุลออก 

    จ านวน
ชุมชน 

- ประชาชนในต าบล
พิกุลออกได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 ก่อสร้างและซ่อมแซม
หอกระจายข่าว  

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
รู้ ข่ า วสารอย่ า งทั่ วถึ ง 
และทันเหตุการณ์อยู่
เสมอ 

- ก่อสร้างและซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว ชุมชนบ้านพิกุล
แก้ว – ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ชุมชน 

- ประชาชนจะไดร้ับ
รู้ข่าวสารอย่างท่ัวถึง
และทันเหตุการณ์
อยู่เสมอ 

กองช่าง 

7 ติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณเสียงไรส้าย 

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารอย่างทั่วถึง และ
ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 

- ติดตั้ง ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว – 
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ชุมชน 

- ประชาชนจะไดร้ับ
รู้ข่าวสารอย่างท่ัวถึง
และทันเหตุการณ์
อยู่เสมอ 

กองช่าง 

8 ติดตั้งเสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารอย่างทั่วถึง และ
ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 

- ติดตั้ง ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว – 
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ชุมชน 

- ประชาชนจะไดร้ับ
รู้ข่าวสารอย่างท่ัวถึง
และทันเหตุการณ์
อยู่เสมอ 

กองช่าง 

9 ติดตั้งตู้น้ าหยอดเหรียญ 
ชุมชนบ้านเกาะไมล้าย 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
น้ าบริโภคที่สะอาด 

- ติดตั้ง ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว – 
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 
 

 30,000   จ านวน
ชุมชน 

- ประชาชนจะไดร้ับ
น้ า บริโภคทีส่ะอาด 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซม และขยายเขต
ประปาส่วนภูมภิาค 
 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค - บริโภค 

- ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซม และขยายเขต
ประปาส่วนภูมภิาค ชุมชน
บ้านพิกุลแก้ว – ชุมชน
บ้านดอนเปร็ง   

2,000,000 
 

2,000,000 2,000,000 
 

2,000,000 
 

จ านวน
ชุมชน 

- ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคอยา่งทั่วถึง 
 

กองช่าง 

11 ขยายเขตประปาซอย
ประชาสามัคคี  

-เพื่อให้มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค 
เพียงพอ 

- ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาคซอยประชาสามคัค ี

700,000    จ านวน  
1 สาย 

- ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

 

12 ขยายเขตประปาซอย
ข้าวหอม  

-เพื่อให้มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค 
เพียงพอ 

- ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาคซอยข้าวหอม 

500,000    จ านวน 
1 สาย 

- ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

 

13 ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซม และขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน / 
บาดาล  

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค 
 

- ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซม และขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน / บาดาล
ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว – 
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง  

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน
ชุมชน 

- ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคอยา่งทั่วถึง 
 

กองช่าง 

14 ติดตั้งชุดรับสัญญาณ
เคลื่อนความถี่วิทยเุสียง
ไรส้าย 

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารอย่างทั่วถึง และ
ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ  

- ติดตั้ง เครื่องรับ
สัญญาณเสียงไรส้ายทั้ง
ต าบลพิกุลออก 

500,000  500,000 500,000 จ านวน
ชุมชน 

- ประชาชนจะไดร้ับ
รู้ข่าวสารอย่างท่ัวถึง
และทันเหตุการณ์
อยู่เสมอ 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 : การพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานใหบ้ริการประชาชนอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าแข็ง รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 :  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาระบบเมอืงและการพัฒนาตามผังเมือง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดท าและการวางผัง
เมือง ผังชุมชน เทศบาล
พิกุลออก 

- เพื่อเป็นการวางแผนใน
การที่จะเป็นเมืองใหม่  

- จัดท าและวางผังเมือง 
ผังชุมชน ของเทศบาล 

300,000    จ านวน
งบประมาณ 

- ในอนาคต เทศบาลพิกุล
ออกจะไม่มีปญัหาเรื่องผัง
เมือง และการ
สาธารณูปโภคต่างๆ 

กองช่าง 

2 จัดท าป้ายชื่อชุมชน และ
ซอยต่างๆ  
 

- เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรู้จัก
เขตหมู่บ้านของแต่ละหมู่ 
และซอยต่างๆ 

- จัดท าป้ายชื่อหมู่บ้าน 
และช่ือซอยต่างๆ ชุมชน
บ้านพิกุลแก้ว – ชุมชน
บ้านดอนเปร็ง 

  500,000  จ านวน
ชุมชน 

- ประชาชนท่ัวไปจะได้
ทราบถึงช่ือหมู่บ้าน และ
ซอยต่างๆ 

กองช่าง 

3 จ าท าป้าย เขตการ
ปกครองและสถานท่ี
ต่างๆ ในเขตต าบล 

- เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรู้จัก
เขตการปกครองและสถานที่
ต่างๆ ในเขตต าบล  

- จัดท าป้าย เขตการ
ปกครองและสถานท่ีต่างๆ 
ในเขตต าบลพิกุลออก 

   300,000 จ านวนป้าย - ประชาชนรู้จักเขตการ
ปกครอง และสถานท่ี
ต่างๆ ในเขตต าบลพิกุล
ออก  

กองช่าง 

4 จัดท าป้ายสัญลักษณ์ โค 
– กระบือ  
 

- เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้ใช้ยานพาหนะ ลดอุบัติเหตุ 

- จัดท าป้ายสญัลักษณ์ โค 
– กระบือ  

50,000    จ านวน
งบประมาณ 

-เกิดความปลอดภัยกบั
ผู้ใช้ยานพาหนะ ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน 

 

 

 

-  คนในชุมชนได้แลกเปลีย่น
เรียนรูร้่วมกัน2.คนในชุมชนได้
เห็นข้อดี ข้อเด่น โอกาสและ
ข้อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนา
อย่างมีเป้าหมาย3.คนในชุมชนมี
ช่องทางในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้อย่างเหมาะสมและ
ครอบคลมุ4.คนในชุมชน
สามารถก าหนดกิจกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนได้5.คนในชุมชนคิดเป็น
และกลา้ที่จะตดัสินใจด้วยตนเอง 

ชุมชนในเขตเทศบาล
จ านวน 12 ชุมชน 

 

 

 

 

 

40,000    มีการจัดท า
แผนชุมชน
ร้อยละ80 

 

 

 

-ใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดท าแผนทุกระดับ-
เพื่อปรับเปลีย่น
แนวคิดและแกไ้ข
ปัญหาด้วยตนเอง
น าไปสู่การพึ่งตนเอง-
เพื่อสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนก่อให้เกิดความ
ร่วมมือ-เพื่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้
ประชาธิปไตยและเกิด
ความสามัคคีในชุมชน 

งานพัฒนา
ชุมชนส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 

6 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่างๆ ท่ีอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ และการ
ให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน 

- เพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ต่างๆ ให้ประชาชนได้รับรู้อย่าง
ทั่วถึง 
 

- จัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
งบประมาณ 

- ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอ านวยความสะดวก  สินค้าบริการและบริหารจดัการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานอยา่งบูรณาการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
    2.1 แนวทางการพัฒนาการศกึษา  ศาสนา  คุณธรรม จรยิธรรม วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดการเรียนการสอน
ระดับก่อนประถมศึกษา  

- เพื่อให้เด็กก่อนระดับ
ประถมศึกษาและเด็ก
ทุกคนมีโอกาสได้รบั
การศึกษาโดยไม่เสยี
ค่าใช้จ่ายส าหรับหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรียน
การสอน 

- สนับสนุน
งบประมาณในการ
จัดการเรียนการสอน
ระดับก่อน
ประถมศึกษา และ
ประถมศึกษาเป็นค่า 
1. ค่าหนังสือเรียน 
2. ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับสนับสนุน
หนังสืออุปกรณ์
การเรยีน 

1.นักเรยีนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ
ได้รับสนับสนุน
รายการหนังสือเรยีน 
อุปกรณ์การเรียน 
และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
กัน 
2. ผู้ปกครองไดร้ับ
การบรรเทาภาระค่า
ครองชีพ ลด
ค่าใช้จ่าย 

กอง
การศึกษา 

2 จัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ์ 
อุปกรณ์ ของเล่นสนาม
และของเล่นในรม่ 
 

1.เพื่อให้เด็กเล็ก  ได้มี
วัสดุอุปกรณ์ของเล่น
สนามและของเล่นในรม่ 
ฯลฯ 
2. เพื่อฝึกให้เด็กได้ออก
ทักษะและพัฒนาการ
ออกก าลังกาย 

- จัดซื้อของเล่นสนาม
และของเล่นในรม่
พร้อมติดตั้งให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ใน
เขตเทศบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ (แห่ง
ใหม่) 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.มีอุปกรณ์
เครื่องเล่นสนาม
และของเด็กเล่น 
2.เด็กนักเรียน
ได้พัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย 

เด็กสามารถฝึก
ทักษะและมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกายได้อย่าง
เต็มที ่

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 สนับสนุนวสัดุ ครภุัณฑ์ 
และสื่อการเรียนการ
สอนให้กับสถานศึกษา 
 

- เพื่อให้สถานศึกษามี
วัสดุ ครภุัณฑ์ และสื่อ
การเรยีนการสอน
เพิ่มขึ้น 

- สนับสนุนสื่อการเรยีนการ
สอนให้สถานศึกษา 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ครุภณัฑ์ และ
สื่อการเรียน 
การสอน 

- สถานศึกษามี
สื่อการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

4 สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรยีน
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(ตั้งรับเงินอุดหนุนของ
กรมฯ) 
 

- เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
อาหารกลางวันท่ีมี
ประโยชนร์ับประทาน
ทุกวัน 
 

- สนับสนุนงบประมาณ
อาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ท่ีมีอยู่
ในเขต จ านวน 2 แห่งได้แก ่
1.โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว
จ านวนไม่น้อยกว่า 310 คน 
2. โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 
จ านวนไม่น้อยกว่า 70 คน 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เด็กนักเรยีนใน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ได้
รับประทาน
อาหาร
กลางวันทุกวัน 

นักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษา 

5 สนับสนุนงบประมาณ
อาหารเสริม (นม)  
(ตั้งรับเงินอุดหนุนของ
กรมฯ) 

1.เพื่อส่งเสรมิและ
ป้องกันไม่เด็กเล็กเป็น
โรคขาดสารอาหาร 
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยที่ดีแก่เด็ก 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
และสถานศึกษา 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (วัด
พิกุลแก้ว) จ านวนไม่น้อย
กว่า 70 คน 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (วัด
แหลมไม้ย้อย) จ านวนไม่
น้อยกว่า 25 คน 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
(แห่งใหม่) 

500,000 500,000 500,000 500,000 นักเรียนใน
สถานศึกษา
ได้รับอาหาร
เสรมิ(นม) 
ครบถ้วน 

ไม่มเีด็กขาด
สารอาหารใน
สถานศึกษา 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 สนับสนุนงบประมาณ
อาหารเสริม (นม) 
ให้กับโรงเรียน
ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ) 

1.เพื่อส่งเสรมิและ
ป้องกันไม่ให้เด็กเล็กเป็น
โรคขาดสารอาหาร 
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยที่ดีแก่เด็ก 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่อยู่ใน
เขต จ านวน 2 แห่งได้แก ่
1.โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 
จ านวนไม่น้อยกว่า 310 คน 
2. โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 
จ านวนไม่น้อยกว่า 70 คน 

800,000 800,000 800,000 800,000 นักเรียนใน
สถานศึกษา
ได้รับอาหาร
เสรมิ (นม) 
ครบถ้วน 

ไม่มเีด็กขาด
สารอาหารใน
สถานศึกษา 

กองการศึกษา 

7 ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดงานวันเด็ก 

- เพื่อให้เด็กมีกิจกรรม 
และกลา้แสดงออก  
 

- สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดงานวันเด็ก 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครั้ง
ของการจัด

งาน 

- เด็กมีกิจกรรม 
และกลา้แสดงออก 

กองการศึกษา 

8 ก่อสร้าง และปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรยีน
ประถมศึกษา 
 

- เพื่อให้เด็กเล็ก และ
นักเรียนประถมศึกษา มี
สถานท่ีการเรียนการ
สอนที่คุณภาพ 

- ก่อสร้าง และ ปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียนประถมศึกษา 
 
 
 

 500,000  500,000 จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กและ
โรงเรียน 

- เด็กเล็ก และ
นักเรียน
ประถมศึกษา มี
สถานท่ีในการเรยีน
การสอนที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

9 
 
 

ถมดินใต้ถุนอาคารเรียน
โรงเรียนวดัแหลมไม้
ย้อย 
 
 

- ถมแหล่งน้ าใต้ถุน
อาคารที่เป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงลาย 

- ถมดินใต้ทุนอาคารเรียน
ขนาด กว้าง 9 เมตร ยาว 36 
เมตร ลึก 0.60 
 
 

95,000 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

จ านวน
โรงเรียน 

- ท าลายแหล่งน้ าซึ่ง
เป็นที่เพาะพันธุ์
ยุงลายให้หมดไป 
- ป้องกันไม่ให้น้ า
ท่วมโรงเรยีน  

กองช่าง 

 
 
 
 

58 



 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 ปรับปรุงโรงอาหาร 
โรงเรียนวดัแหลมไม้ย้อย 

- เพื่อให้นักเรียน
โรงเรียนวดัแหลมไม้ย้อย 
มีสถานท่ีประกอบ
อาหาร และที่
รับประทานอาหารที่ถูก
สุขอนามัย 

- ปรับปรุงบริเวณพื้นหลังคา 
และห้องประกอบอาหาร  
 
 
 
 

40,000    จ านวนโรง
อาหาร 

- นักเรียนโรงเรียน
วัดแหลมไม้ย้อย มี
สถานท่ีประกอบ
อาหาร และที่
รับประทานอาหาร 
สะอาด ถูก
สุขอนามัย 

กองช่าง 

11 ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับ
สถานศึกษา 

-เพื่อให้บริเวณสถาน 
ศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ี  
สวยงาม  

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับ
สถานศึกษา 
 

30,000    จ านวน
สถานศึกษา 

- สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมท่ี
สวยงาม  

กองช่าง 

12 ปรับปรุงและซ่อมแซม  
รพสต.แหลมไม้ย้อย 

- เพื่อให้มีสถานีอนามัย
ที่มีสภาพแวดล้อมท่ี
สวยงาม 
 

- ปรับปรุงและซ่อมแซม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านแหลมไม้ย้อย 

100,000    จ านวน รพสต. - รพสต.แหลมไม้
ย้อยมีภาพแวดล้อม
ที่สวยงาม 

กองช่าง 

13 อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น 
 

- เพื่อส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่นให้คง
อยู่ตลอดไป 
 

- สนับสนุนงบประมาณ ใน
การจัดงานอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่น เช่นวัน
สงกรานต์  วันเข้าพรรษา  
วันลอยกระทง เป็นต้น 

600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการร้อย
ละ 80 มี

ความพึงพอใจ
ในการจัด
กิจกรรม 

- ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณี
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์ไว ้

ส านักปลดั 
กองการศึกษา 

กองคลัง 
กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 เก็บรวบรวมข้อมูลและ
ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

- เพื่อรักษาไว้ซึ่งภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

- สนับสนุนงบประมาณในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และฟื้นฟู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
งบประมาณ 

- ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ได้รับ
การอนุรักษ์ไว ้

ส านักปลดั 

15 ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนาและงานราชพิธี
ต่างๆ 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงวันส าคัญทาง
ศาสนา และเข้าร่วม
กิจกรรมและงานราชพิธี
ต่างๆ 

- สนับสนุนงบประมานในการ
จัดกิจกรรมในวันส าคญัทาง
ศาสนาและงานราชพิธีต่างๆ 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
งบประมาณ 

- วันส าคัญทาง
ศาสนา ได้รับ
การอนุรักษ์ไว้
และงานราชพิธี
เป็นไปตามที่
ก าหนด 

ส านักปลดั 
กองการศึกษา 

16 ก่อตั้งและจัดสร้างที่ท า
การสภาวัฒนธรรม
ต าบลพิกุลออก 
 

- เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม 
ของต าบลพิกุลออก 

- ก่อตั้งและจัดสร้างที่ท าการ
สภาวัฒนธรรมต าบลพิกุลออก 

  500,000  จ านวน 
งบประมาณ 

- วัฒนธรรม 
และประเพณี
ได้รับการ
อนุรักษ์ไว ้

กองช่าง 

17 ค่ายปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม  ภาคฤดูร้อน 

- เพื่อปลูกฝังให้เด็กมี
คุณธรรม  จริยธรรม       
ที่ดีงาม 

- จัดฝึกอบรมความรูด้้าน
คุณธรรม   จริยธรรม ให้เด็ก, 
เยาวชน ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว 
– ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็ก
และเยาวชนท่ี
เข้าร่วม
ฝึกอบรม 

- เด็กและ
เยาวชน เป็นผู้มี
คุณธรรม และ
จริยธรรมที่ดีงาม 

กองการศึกษา 
 
 

 

18  ก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

-  เพื่อป้องเด็กได้รับ
อันตราย 

- ก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบริเวณข้างส านักงาน
เทศบาลต าบลพิกุลออก ความ
ยาว 25.00 เมตร สูง 1.70 
เมตร พร้อมประตูเข้า – ออก 

300,000    เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับความ
ปลอดภัย 

เด็กได้รับความ
ปลอดภัย 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ตั้งรับเงินอุดหนุนของ
กรมฯ) 

1. เพื่อสนับสนุนเป็น
ค่าอาหารกลางวัน 
2. เพื่อสนับสนุนเป็น
ค่าวัสดุการศึกษาและ
สื่อการเรียนการสอน 
3. เพื่อสนับสนุนเป็น
ค่าพัฒนาข้าราชการ
ครู/ครูผูดู้แลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก 

เด็กนักเรยีนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (วัดพิกุล
แก้ว) จ านวนไม่น้อยกว่า 70 คน 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (วัดแหลม
ไม้ย้อย)จ านวนไม่น้อยกว่า 25 คน 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (แห่งใหม่) 
เด็กนักเรยีนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
 

700,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

700,000 
 

700,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

700,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษา
บริหาร
งบประมาณได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สถานศึกษาใน
เขตเทศบาล
ต าบลพิกุลออก
ได้รับการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา 

กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอ านวยความสะดวก  สินค้าบริการและบริหารจดัการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานอยา่งบูรณาการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 :  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการส่งเสริมคณุภาพชีวติ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
    2.2 แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข การกีฬา และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดอบรมเพิ่มพูน 
ความรู้กลุม่ อสม.  
 

- เพื่อให้กลุ่ม อสม. มี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

- จัดอบรมเพิ่มพูน ความรู้ให้
กลุ่ม อสม. จ านวน 1 ครั้ง 

36,000 36,000 36,000 36,000 จ านวน 
การจัด
อบรม 

- กลุ่ม อสม. จะ
ได้รับความรูเ้พิ่มเติม
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

2 ส่งเสริมสนับสนุนงาน
ด้านสาธารณสุข 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุขของคน
ในชุมชน 

- จัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ และทักษะของ
อาสาสมัคร 

120,000 120,000 120,000 120,000 งบประมาณ
สนับสนุน 

- กลุ่มอาสาสมัครจะ
ได้รับงบประมาณใน
การพัฒนาเพิ่มพูน
ความรู้ วามสามารถ 
และทักษะมากขึ้น 

ส านักปลดั 

3 ส่งเสริมความรู้และ
ให้บริการสาธารณสุข 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และให้บริการ
ทางด้านสาธารณสุขท่ีดี
ขึ้น 

- จัดอบรมความรู้ และ
ให้บริการสาธารณสุขแก่
ประชาชน  

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
การจัด
อบรม 

-ประชาชนมีความรู้ 
และได้รับการบริการ
สาธารณสุขท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั 

4 รณรงค์ป้องกันแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การป้องกันการแพร่ของ
โรคตดิต่อ 
 

- จัดอบรมให้ความรู้ และ
จัดซื้อ วัสดุ ครุภณัฑ์ อุปกรณ์ 
ยา น้ ายา ฯลฯ เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 
การจัด
อบรม 

- ประชาชนได้รับ
การป้องกันการแพร่
ระบาดของ
โรคตดิต่อ 

ส านักปลดั 

5 การบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน 

 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตอย่าง
ทันท่วงที 

ชุมชนในเขตเทศบาลจ านวน 
12   ชุมชน 

 

100,000    ชุมชนในเขต
เทศบาล
จ านวน 12   
ชุมชน 

ประชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

งานสาธารณสุข
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 การด าเนินงานด้าน
สุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้การบริการ
ทางด้านสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
เข้าถึงประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง 

ชุมชนในเขตเทศบาล จ านวน 
12 ชุมชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชนในเขต
เทศบาล
จ านวน 12   
ชุมชน 

การบริการด้าน
สุขาภิบาลและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม
เข้าถึงประชาชน 

งานสาธารณสุข
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

7 รณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การป้องกันการแพร่ของ
โรคพิษสุนัขบ้า 

- จัดอบรมให้ความรู้และจัดซื้อ 
วัสดุ ครภุัณฑ์ อุปกรณ์ ยา 
น้ ายา ฯลฯ เพื่อป้องกันการ
แพร่ของโรคพิษสุนัขบ้า 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 
การจัด
อบรม 

- ประชาชนได้รับ
การป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส านักปลดั 

8 รณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การป้องกันการแพร่ของ
โรคไขเ้ลือดออก  

- จัดอบรมให้ความรู้และจัดซื้อ 
วัสดุ ครภุัณฑ์ อุปกรณ์ ยา 
น้ ายา ฯลฯ เพื่อป้องกันการ
แพร่ของโรคไข้เลือดออก 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 
การจัด
อบรม 

- ประชาชนได้รับ
การป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค
ไขเ้ลือดออก 
 

ส านักปลดั 

9 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
แม่และเด็ก ผูสู้งอายุ ผู้
พิการ และบุคคลที่
สมควรให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูล 

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
บุคคล ท่ีสมควรให้ความ
เหลือเกื้อกลู เพิ่มขึ้น  

- จัดอบรมให้ความรู้ และ
สนับสนุนงบประมาณในการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย แม่ 
และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และบุคคลที่สมควรให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูล  

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 
การจัด
อบรม 

- แม่และเด็ก 
ผู้สูงอายุ พิการ และ
บุคคล ท่ีสมควร
ได้รับการส่งเสรมิ 
และได้รับการเกื้อกูล 
 

ส านักปลดั 

 
 

 
 

63 



 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์
ให้กับสถานีอนามัยบ้าน
แหลมไม้ย้อย 

- เพื่อผู้ป่วยไดม้ียาและ
เวชภัณฑ์ที่เพียงพอ 
 

- จัดซื้อและสนับสนุน
งบประมาณด้านยา และ
เวชภัณฑ ์

200,000 200,000 200,000 200,000 งบประมาณ
สนับสนุน 

- ผู้ป่วยไดม้ียาและ
เวชภัณฑ์ที่เพียงพอ 

ส านักปลดั 

11 สนับสนุนพัฒนาศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

- เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ศูนย์สาธารณสุขมลูฐาน
ชุมชนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน  

- สนับสนุนงบประมาณศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 งบประมาณ
สนับสนุน 

- ศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชนได้รับ
การพัฒนาให้มีประ
สิทธิ-ภาพมากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

12 สนับสนุนเครื่องมือตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก  

- จัดอบรมให้ความรู้และ
จัดซื้อ วัสดุ ครุภณัฑ์ 
อุปกรณ์ ยา น้ ายา ฯลฯ เพื่อ
ป้องกันการเกิดมะเร็งปาก
มดลูก 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 
การจัดอบรม 

- ประชาชนได้รับ
การป้องกันการเกิด
มะเร็งปากมดลูก 

ส านักปลดั 

13 สนับสนุนควบคมุป้องกัน
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงในชุมชน 

- เพื่อให้ความรู้  ความ
เข้าใจ   ค้นหา เฝ้าระวัง
และคัดกรองผู้ป่วย
เบาหวานและความดัน
โลหิตสูงรายใหม่ใน
ชุมชน 

 -  อุบัติการณ์ของ
โรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหติสูงลดลง 10 % 

81,000 81,000 81,000 81,000 โรคเบาหวาน
และโรคความ
ดันโลหติสูง
ลดลง 10 % 

 - ประชาชนได้รับ
การป้องกันการเกิด
โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิต
สูง 
 

ส านักปลดั 
รพ.ส่งเสริม

สุขภาพต าบล 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 สนับสนุนโครงการ  รู้
เร็ว รักษาไว ป้องกันภัย
มะเร็งปากมดลูก 

 - เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องมะเร็งปาก
มดลูก  สตรี
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับการ
ตรวจหามะเร็งปาก
มดลูก ทุก 5 ปี และ
ได้รับการตรวจรักษา/ส่ง
ต่อ ตามระบบการรักษา
ที่ถูกต้อง 

- ร้อยละ 80 ของสตรี
กลุ่มเป้าหมายในชุมชนได้รับ
การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
ปากมดลูก 
- ไม่มีผู้ป่วยตายด้วยโรคมะเร็ง
ปากมดลูก 
- อุบัติการณ์เกดิโรคมะเร็ง
ปากมดลูกลดลง 

18,800 18,800 18,800 18,800 ร้อยละ - ประชาชนได้รับ
การป้องกันการเกิด
มะเร็งปากมดลูก 
 

ส านักปลดั 
รพ.ส่งเสริม

สุขภาพต าบล 

15 สนับสนุนควบคมุ 
ป้องกันเอดส์ในกลุ่ม
เยาวชนต าบลพิกุลออก 

- เพื่อให้ประชาชน และ
เยาวชนต าบลพิกุลออก 
มีความรูเ้รื่องเอดส ์

- จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การ
ป้องกันเอดส์ในกลุ่มเยาวชน
และประชาชน 

48,600 48,600 48,600 48,600 จ านวน 
การจัด
อบรม 

- ประชาชนและ
เยาวชนในต าบลมี
ความรู้ในการ
ป้องกันโรคเอดส ์

ส านักปลดั 
รพ.ส่งเสริม

สุขภาพต าบล 

16 สนับสนุนมหกรรมสร้าง
สุขภาพสญัจร ต าบล
พิกุลออก 

 - เพื่อลดอัตราเสี่ยงโรค
ไม่ตดิต่อ  ใน
กลุ่มเป้าหมาย 
- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ ในการป้องกัน
โรคไม่ตดิต่อท่ีส าคญั 

 - กลุ่มหญิงอายุ 35 ปีข้ึนไป 
 - กลุ่มชายอายุ 40 ปีข้ึนไป 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนการ
จัดกิจกรรม 

- ประชาชนมีความรู้ 
ในการป้องกันโรคไม่
ติดต่อที่ส าคัญ และ
ลดอัตราของการเกิด
โรคได ้

ส านักปลดั 
รพ.ส่งเสริม

สุขภาพต าบล 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 สนับสนุนลานกีฬา
พร้อมอุปกรณ์การ
กีฬาในการสรา้งเสริม
สุขภาพด้วยการออก
ก าลังกาย 

 - เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลมสีุขภาพแข็งแรง  
สมบูรณ ์

- ประชาชนในต าบลพิกุลออก 330,000 330,000 330,000 330,000 จ านวน 
ลานกีฬา 

- ประชาชนมี
สุขภาพดี ท้ังด้าน
ร่างกาย จิตใจและ
สามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง 

ส านักปลดั 
รพ.ส่งเสริม

สุขภาพต าบล 

18 สนับสนุนพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูและ
ระบบข้อมลูบริการ 

 - เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล
และการจัดเก็บท่ีครบถ้วน
ทันสมัย , เพื่อเป็นการ
เชื่อมโยงข้อมูลและความ
สะดวก  รวดเร็ว  ในการ
ให้บริการ 

 - มีข้อมูลครบถ้วน ทันสมยั 
และเชื่อมโยงกัน  มีบริการที่
สะดวก รวดเร็ว 

70,000 70,000 70,000 70,000 งบประมาณ
ด าเนินงาน 

- มีระบบฐานข้อมลู
ที่เช่ือมโยง ครบถ้วน 
ทันสมัย เป็นปัจจุบัน 

ส านักปลดั 
รพ.ส่งเสริม

สุขภาพต าบล 

19 สนับสนุน ควบคมุ 
ป้องกันโรคไข้หวัดนก 
 
 

 - เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการป้องกัน
และควบคมุโรคไข้หวัดนก 
 

ประชาชนในต าบลพิกุลออก 
 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 งบประมาณ
ด าเนินการ 

 - ประชาชนมี
ความรู้ มีแกนน าใน
การป้องกันโรค
ไข้หวัดนกในหมู่บ้าน 

ส านักปลดั 
รพ.ส่งเสริม

สุขภาพต าบล 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 โครงการสร้างเสรมิ
สุขภาพจิตในชุมชน ดูแล
ผู้สูงวัย  ร่มโพธิ์ไทยของ
ชุมชน ต าบลพิกุลออก 
 

- เพื่อการดูแลสุขภาพกายใจ 
สังคมของผู้สูงอาย ุ
- เพื่อการรวมกลุม่จัด
กิจกรรมในผู้สูงอายุในชุมชน 

กลุ่มประชากรอายุ  55 ปี 
ขึ้นไป 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนครั้ง
ในการ

ด าเนินงาน
ต่อป ี

- ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแล มีสุขภาพ
ดีทั้งกาย ใจ และ
สังคม 

ส านักปลดั 
รพ.ส่งเสริม

สุขภาพต าบล 

21 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควันประจ าหมู่บ้านและ
จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ใช้เครื่องพ่น 

- เพื่อป้องกันการเกิดโรค
ไข้เลือดออกในต าบล 

ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว – 
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
เครื่องพ่น
หมอกควัน 

- ประชาชนใน
ต าบล 
มีสุขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักปลดั 
รพ.ส่งเสริม

สุขภาพต าบล 

22 สนับสนุนวัคซีนคุมก าเนดิ
สุนัขและแมว 

- เพื่อลดจ านวนการเกิดของ
สุนัขและแมว 

- จัดอบรมให้ความรู้และ
จัดซื้อ วัสดุ ครุภณัฑ์ 
อุปกรณ์ ยา น้ ายา ฯลฯ 
เพื่อป้องกันการเกิดของ
สุนัขและแมว 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครั้ง
ของการจัด

อบรม 

- จ านวนสุนัขและ
แมวให้ต าบลลดลง 

ส านักปลดั 
รพ.ส่งเสริม

สุขภาพต าบล 

23 จัดซื้อน้ ายาพ่นหมอกควัน
และทรายอะเบท 

- เพื่อป้องกันการเกิดโรค
ไข้เลือดออกในต าบล 

ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว – 
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
งบประมาณ 

- ประชาชนใน
ต าบลสุขภาพ 
มีแข็งแรง
ปราศจากโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 จัดซื้ออุปกรณ์เจาะ
เบาหวาน – 
เครื่องตรวจไขมันใน
เลือด  

- เพื่อป้องกันการเกิด
โรคเบาหวานในต าบล 

ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว – ชุมชน
บ้านดอนเปร็ง 

150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
งบประมาณ 

- ประชาชนใน
ต าบลมสีุขภาพ
แข็งแรง 
 

ส านักปลดั 

25 จัดซื้อเครื่องวัดความดัน 
 - เครื่องตรวจสารเคมี
ใน เลือด 
- ชุดตรวจหาสารเคมีใน 
อาหาร 

- เพื่อป้องกันการเกิด
โรคความดันในต าบล 

ชุมชนบ้านพิกุลแก้วเดิม – 
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
งบประมาณ 

- ประชาชนใน
ต าบลมีการ
ป้องกันการเกิด
โรคความดัน 
 

ส านักปลดั 

26 ตรวจสุขภาพประจ าป ี
กลุ่มเสี่ยง 3 เดือน 
 
 

- เพื่อป้องกันการเกิด
โรค ท่ีเสีย่งต่อสุขภาพ 

ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว – ชุมชน
บ้านดอนเปร็ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครั้ง
ในการตรวจ

สุขภาพ 

- ประชาชนใน
ต าบลมีการ
ป้องกันโรคเสีย่ง
ต่างๆและมี
สุขภาพแข็งแรง 

ส านักปลดั 
รพ.ส่งเสริม

สุขภาพต าบล 

27 รถบริการเคลื่อนที ่
 
 

- เพื่อออกบริการผู้ป่วย
ในพื้นที่ 

ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว – ชุมชน
บ้านดอนเปร็ง 

200,000    จ านวนรถ - ประชาชนใน
ต าบลพิกุลออกมี
สุขภาพแข็งแรง 

ส านักปลดั 
รพ.ส่งเสริม

สุขภาพต าบล 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 ก่อสร้างลานกีฬา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว 
 
 

- เพื่อต้องการให้เด็ก
นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไปมี
สุขภาพแข็งแรง และ
ป้องกันปัญหาเรื่องยา
เสพติด 

- ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรตี
เสรมิเหล็กท่ีโรงเรียนวัดพิกลุ
แก้ว จ านวน 1 แห่ง 
 
 

  400,000  จ านวน 
ลานกีฬา 

- เด็กนักเรียน 
เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป  จะ
มีสุขภาพแข็งแรง 
และป้องกันปัญหา
เรื่องยาเสพติด 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างลานกีฬา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชุมชนบ้านชุมแสง 
 
 

- เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง และป้องกัน
ปัญหาเรื่องยาเสพติด 

- ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรตี
เสรมิเหล็ก จ านวน 1 แห่ง 
 
 

  400,000  จ านวน 
ลานกีฬา 

- ประชาชน จะมี
สุขภาพแข็งแรง 
และป้องกันปัญหา
เรื่อง 
ยาเสพตดิ 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างลานกีฬา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชุมชนบ้านคลองหัวนา 
 
 

- เพื่อต้องการให้ประชา-
ชนมีสุขภาพแข็งแรง 
และป้องกันปัญหาเรื่อง 
ยาเสพตดิ 

- ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรตี
เสรมิเหล็ก จ านวน 1 แห่ง 

   400,000 จ านวน 
ลานกีฬา 

- ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 
และป้องกันปัญหา
เรื่องยาเสพติด 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

31 ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ชุมชนบ้าน
แหลมไม้ย้อย 
 
 

- เพื่อต้องการให้เด็ก  
  นักเรียน เยาวชน และ  
 ประชาชนท่ัวไปมีสุขภาพ  
แข็งแรง และป้องกัน ปัญหา
เรื่องยาเสพติด 

- ก่อสร้างลานกีฬา
คอนกรีตเสริมเหล็กท่ี
โรงเรียนวดัแหลมไม้ย้อย 
จ านวน 1 แห่ง 

  400,000  จ านวน
ลานกีฬา 

- ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 
และป้องกันปัญหา
เรื่อง 
ยาเสพตดิ 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างและปรับปรุง
ซ่อมแซมลานกีฬา
คอนกรีตเสริมเหล็กชุมชน
บ้านพิกุลแก้วเดิม – 
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 

- เพื่อต้องการให้ประชา-ชน
มีสุขภาพแข็งแรง และ
ป้องกันปัญหาเรื่อง 
ยาเสพตดิ 

- ก่อสร้างลานกีฬา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชน
บ้านพิกุลแก้ว – ชุมชน
บ้านดอนเปร็ง 

  2,000,000  จ านวน
ลานกีฬา 

- ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 
และป้องกันปัญหา
เรื่องยาเสพติด 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างสนามกีฬา ชุมชน
บ้านเกาะไม้ลาย 
 

- เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงและป้องกันปัญหา
เรื่องยาเสพติด 

- ก่อสร้างสนามกีฬา 
จ านวน 1 แห่ง 

  400,000  จ านวน
ลานกีฬา 

- ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 
และป้องกันปัญหา
เรื่องยาเสพติด 

กองช่าง 

34 ก่อสร้าง และปรับปรุง
ซ่อมแซมสนามกีฬาชุมชน
บ้านพิกุลแก้วเดิม – 
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 

- เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงและป้องกันปัญหา
เรื่องยาเสพติด 

- ก่อสร้างสนามกีฬา 
ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว – 
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 

2,000,000    จ านวน
ลานกีฬา 

- ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 
และป้องกันปัญหา
เรื่องยาเสพติด 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างโรงจอดรถ -เพื่อใช้ในการจอดรถของ
เทศบาล พนักงาน และผู้มา
ติดต่อราชการ 

- ก่อสร้างโรงจอดรถและ
เทพ้ืน คสล. ขนาดกว้าง 
8.00 ม. ยาว 7.50 ม. 
พร้อมบันได , Lamp ทาง
ขึ้น – ลง  (ตามแบบ ทต. 
ก าหนด) 

500,000    จ านวนโรง
จอดรถ 

มีโรงจอดรถ
ส าหรับรถของ
เทศบาล พนักงาน 
และผูม้าตดิต่อ
ราชการ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

36 ส่งเสริมกีฬาและการ
ออกก าลังกาย 
 
 
 
 

- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกายจะท าให้
สุขภาพแข็งแรง เป็นการ
สร้างความสามัคคี
เพิ่มขึ้น 

- จัดการแข่งขันกีฬา และออก
ก าลังกายในรูปแบบตา่งๆ  
 
 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนการ
จัดการแข่งขัน

กีฬา 

- ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษา 

37 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
กีฬา 

- เพื่อให้ประชาชนมีวัสดุ 
และอุปกรณ์ ในการเล่น
กีฬา และออกก าลังกาย 

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา  
 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 
อุปกรณ์กีฬา 

- ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษา 

38 สนับสนุนงบประมาณ
ด้านกีฬาแก่ส่วน
ราชการและเอกชน  

- เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการเล่นกีฬา 
และออกก าลังกาย 
รูปแบบต่างๆ  

- สนับสนุนงบประมาณด้านกีฬา
ให้กับส่วนราชการและเอกชน 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
งบประมาณ 

- ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษา 

39 สนับสนุนสนามเด็กเล่น
แลอุปกรณ์ออกก าลัง
กายบริเวณโรงเรียนวัด
แหลมไม้ย้อย 

- เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการเล่นกีฬา 
และออกก าลังกาย 
รูปแบบต่างๆ 

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เด็กเล่น
และอุปกรณ์ออกก าลังกาย  
 

200,000    จ านวน
งบประมาณ 

- เด็กนักเรียน
และประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

40 ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีต
เสริมเหล็ก หน้ารพสต.บ้าน
แหลมไม้ย้อย 
 
 

- เพื่อต้องการให้เด็กนักเรียน 
เยาวชน และประชาชน
ท่ัวไปมีสุขภาพแข็งแรง และ
ป้องกันปัญหาเรื่องยาเสพติด 

- ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีต
เสริมเหล็กหน้าสถานีอนามัย
บ้านแหลมไม้ย้อย จ านวน 1 
แห่ง 
 

  400,000  จ านวนลาน
กีฬา 

- ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง และป้องกัน
ปัญหาเรื่อง 
ยาเสพติด 

กองช่าง 

41 จัดต้ังชมรมหรือสโมสรการ
ออกก าลังกาย ชุมชนบ้าน
พิกุลแก้ว – ชุมชนบ้านดอน
เปร็ง 

- เพื่อต้องการให้เด็กนักเรียน 
เยาวชนและประชาชนท่ัวไป
มีกลุ่มเล่นกีฬาและออก
ก าลังกาย 

 - จัดต้ังชมรมกีฬาหรือสโมสร 
ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว – ชุมชน
บ้านดอนเปร็ง 
 

360,000 360,000 360,000 360,000 จ านวนชมรม - มีชมรมกีฬาหรือ
สโมสรกีฬา ประจ า
หมู่บ้าน 

กองการศึกษา 

42 

 

 

 

 

 

 

การฝึกอบรมคณะกรรมการ
ชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เพื่อให้ชุมชนมีผู้น าท่ีมี
ความรู้ความสามารถในการ
บริหารจัดการชุมชน2.
เพื่อให้ชุมชนมีผู้น าท่ีมีภาวะ
ผู้น า คุณธรรม จริยธรรม 
และเสียสละเพื่อส่วนรวม3.
เพื่อให้ผู้น ามีแนวทางในการ
เสริมสร้างความรักความ
สามัคคีความร่วมมือและ
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 

คณะกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาล จ านวน 12 ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

200,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  คณะกรรมการ
ชุมชนมีความรู้ 
เข้าใจ บาทบาท
หน้าท่ีของคน
เองเป็นแกนน า
ในการพัฒนา
ชุมชนให้
เข้มแข็ง ยั่งยืน 
ร้อยละ 60 
 
 
 
 

-ชุมชนมีความรู้ 
ความสามารถในการ
บริหารจัดการชุมชน-
เพื่อส่งเสริมความรู้
และเพิ่มพูนทักษะการ
พัฒนาชุมชนและ
สมาชิกองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง-เพื่อส่งเสริม
ระสบการณ์และ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้
การพัฒนาขุมขนกับ
หน่วยงานภายนอก-
เพื่อส่งเสริมความรัก
ความสามัคคีระหว่าง
ชุมชนและองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง 

งานพัฒนา
ชุมชนส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

43 จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบบครบวงจร 
 

- เพื่อน าน้ าท่ีเสียแล้ว
กลับมาใช้ได ้

- ก่อสร้างระบบบ าบดัน้ าเสีย
แบบครบวงจร 

  1,000,000  จ านวน
งบประมาณ 

- เกิดมลภาวะ
น้อยลง และสามารถ
น าน้ าท่ีเสียแล้วมาใช้
ให้เกิดประโยชน ์

กองช่าง 

44 จัดซื้อถังรองรับขยะใน
ชุมชนและถนน
สาธารณะ 

- เพื่อให้ประชาชนมีที่ท้ิง
ขยะเป็นระเบียบ 
สะอาดเรียบร้อย 

- จัดซื้อถังรองรับขยะใน
ชุมชนและถนนสาธารณะ  

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนถัง
ขยะ 

- ประชาชนมีถัง
ส าหรับท้ิงขยะให้
เป็นระเบียบสะอาด 

ส านักปลดั 

45 การจัดการขยะมลูฝอย
และสิ่งปฏิกูลแบบครบ
วงจร 

- เพื่อให้ต าบลพิกุลออก
มีความเป็นระเบยีบ 
สะอาด และปราศจาก
สิ่งที่ก่อให้เกิดช้ือโรค 

- จ้างเหมาบริการ ในการ
จัดเก็บขยะ 
- ก่อสร้างเตาเผาขยะแบบ
ครบวงจร 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 
 

300,000 
 
 

จ านวน
งบประมาณ 

-  ต าบลพิกุลออกมี
ความเป็นระเบียบ 
สะอาด และ 
ปราศจากสิ่งที่
ก่อให้เกิดเชื้อโรค 

ส านักปลดั 

46 จัดการระบบท้ิงขยะ
แบบครบวงจรโดย
ภาครัฐและเอกชน
ร่วมกันด าเนินการโดย
การซื้อหรือเช่าที่ท้ิงขยะ
ทั้งระบบ 

- เพื่อให้มีสถานท่ี
ส าหรับท่ีทิ้งขยะให้เป็น
ระเบียบ สะอาด
เรียบร้อย 

- จัดซื้อ หรือเช่าที่ส าหรับทิ้ง
ขยะมูลฝอยฯลฯ แบบครบ
วงจร 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
สถานท่ี 

- ต าบลพิกุลออกมี
ความเป็นระเบียบ 
สะอาด และ 
ปราศจากสิ่งที่
ก่อให้เกิดเชื้อโรค 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอ านวยความสะดวก  สินค้าบริการและบริหารจดัการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานอยา่งบูรณาการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการส่งเสริมคณุภาพชีวติ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
    2.3 แนวทางการพัฒนาการสังคมสงเคราะห์คณุภาพชีวิตเด็ก สตรี  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ - เพื่อต้องการให้ผู้สูงอายุได้รับ
การสงเคราะห์ 
เพิ่มขึ้น 

- สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวน
ผู้สูงอาย ุ

- ผู้สูงอายุได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพคน
พิการ 

- เพื่อต้องการให้คนพิการได้รับ
การสงเคราะห์ 
เพิ่มขึ้น 

- สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ  
 

150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนคน
พิการ 

- คนพิการได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ
เอดส ์

- เพื่อต้องการให้ผู้ติดเชื้อเอดส์
ได้รับการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น 

- สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ
เอดส์  
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ติด
เช้ือเอดส์ 

- ผู้ติดเช้ือเอดส์ได้รับ
การสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

4 สนับสนุนวัสดุยังชีพ,
งบประมาณช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

- เพื่อต้องการให้ผู้ประสบภยั
ได้รับการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น  

- สนับสนุนวัสดยุังชีพ , 
งบประมาณช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
งบประมาณ 

- ผู้ประสบภัยได้รับการ
สงเคราะห์และบรรเทา
ความเดือดร้อน 

ส านักปลัด 

5 การส่งเสริมการพัฒนา
อาชีพของสตรีผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุและผู้พกิาร 

 

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาสได้ฝึกทักษะทางด้าน
อาชีพเสริมและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์2.เพื่อสนับสนุนโอกาส
ให้ผู้สูงอายุได้ใช้ภูมิปัญญาอย่าง
เต็มศักยภาพและให้เปิดการ
เปลี่ยนแปลงองค์ความรู้จากภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอาย3ุ.เพื่อ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้าง
เครือข่ายด้านอาชีพของกลุ่มสตรี
และผู้สูงอายุ คนพกิารและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ชุมชนในเขตเทศบาล
จ านวน 12   ชุมชน 

 

60,000    สตรี 
ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ ร้อย
ละ 20 มี
อาชีพและ
รายได ้

 

-สตรี ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ
และผู้ด้อยโอกาสได้ร่วม
ถ่ายทอดความรู้ในด้าน
การประกอบอาชพี
เสริม-เกิดการรวมกลุ่ม
ด้านอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมีการ
รวมตัวท ากจิกรรม-สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาสมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

งานพัฒนา
ชุมชนส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 สนับสนุนทุนการศึกษา 
ให้กับเด็กยากจน, 
 เด็กพิการ ฯลฯ  
 

- เพื่อให้เด็กยากจน, เด็ก
พิการ ได้มีโอกาสศึกษาเล่า
เรียน 

- สนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับ
เด็กยากจน, เด็กพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
ทุนการศึกษา 

- เด็กยากจน, เด็ก
พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางการ
ศึกษา ได้มีโอกาส
ศึกษาเล่าเรียน 

ส านักปลัด 

7 ปรับปรุงระบบการจัดเก็บ
ภาษีเพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมแก่ประชาชน   
 

- เพื่อใหก้ารจัดเก็บภาษี
เป็นไปด้วยความถกูต้อง 
และเป็นธรรม   

- ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี
ให้ทันสมัย ถูกตอ้ง และเป็นธรรม  
 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
งบประมาณ 

- ประชาชนได้รับการ
บริการในการจัดเก็บ
ภาษีด้วยความ
รวดเร็ว ถูกต้อง และ
เป็นธรรม  

กองคลัง 

8 หมู่บ้านสวยงาม - เพื่อให้ประชาชนในต าบล
พิกุลออกมีชุมชนที่สะอาด 
สวยงาม  

- ปรับปรุงชุมชนในต าบลพิกุล
ออก 
 ชุมชนบ้านพกิุลแกว้เดิม – 
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
งบประมาณ 

- ประชาชนมีชุมชนที่
สะอาด สวยงาม 

กองช่าง 

9 ติดต้ังสัญญาณจราจร 
ชุมชนบ้านโพธิ์เต้ีย 

- เพื่อปอ้งกันอุบัติเหตุจาก
การขับขีย่านพาหนะ 

- ติดต้ังสัญญาณจราจร สามแยก
ทางเข้าชุมชนบ้านโพธิ์เต้ีย 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนชุมชน - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการขับขี่
ยานพาหนะ 

กองช่าง 

10 การจัดเก็บและบันทึกขอ้มูล
ความจ าเป็นพื้นฐานเพื่อการ
พัฒนา 

 

1.เพื่อเก็บข้อมูลความ
จ าเป็นพื้นฐานให้ครบทุก
ครัวเรือน.2.เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเขต
เทศบาล3.เพื่อสร้าง
เสริมแรงใจและความ
เสียสละของ อาสาสมัคร
จัดเก็บข้อมูล จปฐ. 

ชุมชนในเขตเทศบาล 
จ านวน 12 ชุมชน 

 

75,000 75,000 75,000 75,000 ครัวเรือนร้อย
ละ 80 มีการ
จัดเก็บข้อมลู
เพื่อใช้ในการ
พัฒนา 

 

-มีข้อมูลความจ าเป็น
ขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลครบทุก
ครัวเรือน-สามารถ
วางแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ตรง
ตามสภาพมปีัญหา
และความต้องการ
ข้อเท็จจริงของ
ประชาขน 

งานพัฒนา
ชุมชนส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 ออกหน่วยเคลื่อนที่
บริการประชาชน   
 

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การบริการอย่างท่ัวถึง    

- ออกหน่วยบริการ
เคลื่อนที่แก ่
ประชาชน       

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครั้งของ
การออกหน่วย
เคลื่อนที่บริการ
ประชาชน 

- ประชาชนได้รับ
การบริการต่างๆ 
ด้วยความรวดเร็ว 
และทั่วถึง 

กองคลัง 

12 สนับสนุน วัสดุ – 
ครุภณัฑ์  และ
งบประมาณให้แก่
ผู้สูงอาย,ุ คนพิการ  
 ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส ในการ
ประกอบอาชีพ 

- เพื่อช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ 
คนพิการ, ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส, ในการ
ประกอบอาชีพ 

- สนับสนุน วัสดุ – 
ครุภณัฑ์ และงบประมาณ
ให ้

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
งบประมาณ 

- ผู้สูงอาย,ุ คนพิการ
, ผู้ติดเชื้อเอดส,์
ผู้ด้อยโอกาสมีวสัดุ 
– ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณในการ
ประกอบอาชีพเป็น
การเพิ่มรายได้  

ส านักปลดั 

13 ก่อสร้างและซ่อมแซม
ถังกักเก็บน้ า 
 
 

- เพื่อให้ประชาชนมีถังกัก
เก็บน้ าไว้อุปโภค - บริโภค
ไว้เวลาขาดแคลนน้ า 

- ก่อสร้างและซ่อมแซมถัง
กักเก็บน้ า  
 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนชุมชน - ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค -  
อุปโภค ไว้เวลาขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

14 จัดซื้อภาชนะกักเก็บน้ า 
(โอ่งน้ า) เพื่อแจกจ่าย
ให้กับราษฎร 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ภาชนะส าหรับใส่น้ าไว้ใช้
เวลาขาดแคลนน้ า 
 

- จัดซื้อภาชนะกักเก็บน้ า 
(โอ่งน้ า) เพื่อแจกจ่าย
ให้กับราษฎร  

120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนภาชนะ
กักเก็บน้ า (โอ่ง
น้ า) 

- ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ส าหรับ อุปโภค – 
บริโภค และใช้ใน
การเกษตร 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 จัดหาน้ าส าหรับการ
อุปโภค  บริโภค เพื่อ
แจกจ่ายให้กับราษฎรใน
ฤดูแล้ง 
 

- เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค – บริโภค 
ในฤดูแล้ง 
 
 

- จัดหาน้ าส าหรับการ
อุปโภค – บริโภค เพื่อ
แจกจ่ายให้กับราษฎรใน
ฤดูแล้ง 
 

400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวน
งบประมาณ 

- ป ร ะ ช า ชน มี น้ า
ส าหรับการอุปโภค 
– บริโภค ที่เพียงพอ 

ส านักปลดั 

16 น้ าประปาดื่มได ้
 
 

- เพื่อมีใช้ในการบริโภค – 
อุปโภคที่เพียงพอ 
 

- จัดหาเครื่องกรองน้ า 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนเครื่อง
กรองน้ า 

- ป ร ะ ช า ชน มี น้ า
ส าหรับการอุปโภค 
– บริโภค ที่เพียงพอ 

ส านักปลดั 

17 ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อ
ช่วยเหลือผูสู้งอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส 

- เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผูด้้อยโอกาสมีที่อยู่
อาศัยท่ีมั่นคง แข็งแรง 

-  เพื่อให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ
และผูด้้อยโอกาส มีท่ีอยู่
อาศัย 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนที่อยู่
อาศัยท่ีไดร้ับ
การช่วยเหลือ 

- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสมีที่
อ ยู่ อ า ศั ย ที่ มั่ น ค ง  
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

18 การส่งเสริมและสนับสนุน
บทบาทสตรี อบรม ให้
ความรู้ สัมมนา  ทัศน
ศึกษา ฯลฯ 
 

1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพใน
การพัฒนาตนเองของสตรีให้
เป็นท่ียอมรับต่อชุมชนและ
สังคม2.เพื่อส่งเสริมสร้าง
ความรู้ทักษะและเพิ่มจัด
ความสามารถต่อการพัฒนา
สตรีเพื่อที่จะบริหารจัดการ
จัดองค์กรสตรีให้มีประสิทธิ
3.เพื่อกระตุ้นให้สตรีมี
ความรู้ความสามารถและ
เป็นต้นแบบในการพัฒนาตน
เพื่อขยายผลแก่สตรีกลุ่ม
อื่นๆต่อไป 

สตรีในเขตเทศบาล จ านวน 
12 ชุมชน 

200,000 200,000 200,000 200,000 สตรมีีการ
รวมกลุม่และ
ด าเนิน
กิจกรรม
ร่วมกันมี
ความรู้ใน
บทบาทหน้าท่ี
ฯลฯ ร้อยละ 
40 

-สตรไีด้พัฒนา
ศักยภาพของตนเอง
ได้ดยีิ่งข้ึน 
-สตรไีดร้ับการ
ส่งเสริมให้สามารถ
แสดงออก 
-ผู้เข้าร่วมกจิกรรม
เกิดแนวความคดิใน
การพัฒนาตนเองให้
สู่ภาวะการเป็นผู้น า
ที่ด ี

งานพัฒนา
ชุมชนส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 
77 



 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 ช่วยเหลือดูแลเด็กให้
ได้รับความปลอดภัย
และได้รับการเลี้ยงดูที่
เหมาะสม 

- เพื่อให้เด็กในชุมชนมี
ความปลอดภัย  และมี
อนามัยที่ด ี
 

- เด็กในต าบลได้รบัความ
ปลอดภัย 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็ก - เด็กในต าบลได้รบั
การเลีย้งดูที่
เหมาะสมและ
ปลอดภัย 
 

ส านักปลดั 

20 ปรับปรุงคณุภาพ
น้ าประปา 

- เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
การอุปโภค - บริโภคที่
มีคุณภาพ 

- ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว-
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 
 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
งบประมาณ 

- ประชาชนในต าบล
มีประปาส าหรับใช้
ในการอุปโภค - 
บริโภคทีม่ีคุณภาพ 
 

ส านักปลดั 

21 จัดตั้งชมรมดูแล
ผู้สูงอายุประจ าหมู่บ้าน 

- เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพจิตทีด่ ี

 - ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว-
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนชมรม - เพื่อให้ผู้สูงอายุใน
ต าบลมสีุขภาพจติที่
ดี 
 

ส านักปลดั 
รพสต.แหลม

ไม้ย้อย 

22 ก่อสร้างห้องน้ า 
 (จุดพักรถ) 
สองฝั่งถนนตรงทางเข้า
และตรงข้ามทางเข้า
เทศบาลพิกุลออก 

-เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการเดินทาง 
 

ก่อสร้างห้องน้ า (จุดพักรถ)   100,000  จ านวน
งบประมาณ 

-ประชาชนได้รบั
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส่งเสริมด าเนินงาน
และพัฒนาเด็กและ
เยาวชน อบรมให้ความรู้  
สัมมนา ทัศนศึกษา ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.1.เพื่อปลูกจิตส านึกเด็กและ
เยาวชนให้ด ารงตนอยู่ใน
ศีลธรรมอันดี มรีะเบยีบวินัย
เคารพกกกติกาของสังคม 
2.เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้เด็ก
และเยาวชนมีภาวะการเป็นผู้น า
ที่ดี มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม 
3.เพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็น
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
4.เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข
ทุกชนิด 

เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาล  
จ านวน 12 ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  เด็กและเยาวชนมี
การรวมกลุ่มจดัท า
กิจกรรมในเชิง
สร้างสรรคม์ีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ชุมชน ร้อยละ 40  
 
 
 
 
 
 
 

-เด็กและเยาวชนใน
ท้องถิ่นเป็นคนดี มี
คุณภาพมีศักยภาพ มี
คุณธรรม จรยิธรรมมีจติ
อาสา สามารถด ารง
ตนเองอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 

งานพัฒนา
ชุมชน ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 

การเสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่นเข้มแข็งเสรมิสร้าง
ความรักความอบอุ่นให้
ความรู้ สมัมนา  
ทัศนศึกษา ฯลฯ 
 

1.เพื่อให้ประชาชนมีความพร้อม
ในการสร้างครอบครัวใหม่ให้
เป็นครอบครัวที่อบอุ่น 
2.เพื่อพัฒนาครอบครัวทุก
ครอบครัวให้เป็นครอบครัวให้
อบอุ่นเข้มแข็ง 
3.เพื่อให้ผูเ้ข้าสัมมนาเกดิความ
ตระหนักที่ว่าการจะสร้าง
ครอบครัวให้อบอุ่นและมี
ความสุขได้นั้นสมาชิกใน
ครอบครัวต้องมีความเข้าใจซึ่ง
กันและกัน 

ครอบครัวในเขต
เทศบาล  
จ านวน 12 ชุมชน 

200,000    ครอบครัวในชุมชนมี
ความอบอุ่นเข้มแข็ง 
จ านวน 12 ชุมชน 

-ครอบครัวมีความรัก
ความอบอุ่นมากขึ้น 
-พ่อแม่ตระหนักถึงการ
เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อบุตร
หลาน 

งานพัฒนา
ชุมชน ส านัก
ปลัดเทศบาล 

79 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินงาน
เสรมิสร้าง กายใจ
ผู้สูงอายุเป็นสุขจัดท า
ข้อมูลผูสู้งอายุอบรม
ให้ความรู้  สัมมนา 
ทัศนศึกษา ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อให้ผูสู้งอายุมีความรู้
ความเข้าใจปรับเปลีย่น
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเองทั้งด้าน
โภชนาการ การฟื้นฟู
สมรรถภาพรา่งกายและจิตใจ 
2.เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้ผู้สูงอายมุีทัศนคติที่
ดีต่อการดูแลสุขภาพให้
แข็งแรงด ารงอยู่ให้สังคมอย่าง
มีคุณค่า 
3.เพื่อเสร้าจติส านึกและ
ปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้มี
ทัศนคติที่ดีและเห็นคณุค่าของ
ผู้สูงอายุและช่วยกันดูแล 
 

ผู้สูงอายใุนเขต
เทศบาล จ านวน 
12 ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ผู้สูงอายุมสีุขภาพ
กาย ใจ ท่ีดี ร้อย
ละ 50 ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกู
แลสุขภาพอนามัยของตนเอง 
ทั้งด้านโภชนาการการฟื้นฟู
สมรรถภาพรา่งกายและจิตใจ 
-สร้างขวัญและก าลังใจให้
ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อ
ด ารงอยู่ในสังคมอย่างมคีุณคา่ 
3.สร้างจิตส านึกและปลูกฝัง
ให้คนรุ่นหลังได้มีทัศนคติที่ดี
และเห็นคุณค่าของผูสู้งอายุ
และช่วยกันดูแล 
 
 
 

งานพัฒนา
ชุมชนส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 กิจกรรมรวมพลังสร้าง
รอยยิ้มผู้สูงอายุด้วย
กีฬาและการละเล่น
ไทย 

1.เพื่อให้ผูสู้งอายุมีกิจกรรม
รวมกันเพิ่มขวัญก าลังใจให้
ผู้สูงอายุและมสีุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
2.เพื่อให้ผูสู้งอายุแลกเปลี่ยน
ความคิดและพบปะในวัย
เดียวกัน 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล  
จ านวน 12 
ชุมชน 

100,000    ผู้สูงอายุมีการรวม
การตัวเพื่อด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน
เสรมิสร้างสุขภาพ 
จิตสดใสร่าเริง 
ร้อยละ 40 

-ผู้สูงอายุได้รับความรู้และ
ประสบการณ์อันเป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย
และจิตใจ 
-มีการประสานงานและ
เสรมิสร้างบทบาทการมสี่วน
ร่วมของทุกส่วนของสังคมใน
การดูแลผูสู้งอายุ 

งานพัฒนา
ชุมชนส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 การสงเคราะห์ประชาชน 
ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน    
ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติ
ต่างๆ และผู้สูงอายุ การ
สงเคราะห์เด็กและเยาวชน
สตรีที่ครอบครัวประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนใน
ด้านต่างๆ 

1.เพื่อส่งเสรมิพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่
เป็นผู้ยากไร้ และผูด้้อยโอกาส 
2.เพื่อเป็นการสงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่
เป็นผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 
3.เพื่อแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนของผู้ยากไรแ้ละ
ด้อยโอกาส โดยอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส
ในเขต
เทศบาล 
จ านวน 12 
ชุมชน 

50,000  
 

  สงเคราะห์ประชา
ขนผู้ทุกข์ยาก ขาด
แคลน   ไร้ที่พ่ึง 
ผู้ประสบภยัพิบัติ 
ร้อยละ 50 

-เพื่อผ่อนคลายหรือบรรเทา
สภาพปัญหาให้ลดน้อยลง 
-เพื่อให้ผู้เดือดร้อนสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ต่อไปไดด้ียิ่งขึ้น 
-ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือใน
การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อน 

งานพัฒนา
ชุมชนส านัก
ปลัดเทศบาล 

28 
 
 
 

โครงการคดัแยกขยะใน
ชุมชน 
 
 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับความรู้ในกระบวนการ
คัดแยก 
 

-จัดอบรมให้
ความรูผู้้น า
ชุมชนและ
น าไปบอกเลา่
สู่ประชาชนใน
ชุมชน 
 

200,000 
 
 
 

 
 
 

 

  -ท าให้ประชาชน
ได้รับรู้เกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะ 
 

-ผู้น าชุมชน 
 
 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

29 จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ 
ศึกษาดูงาน อสม.และ
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบล
พิกุลออก 

เพื่อให้ อสม.และเจ้าหน้าท่ี มี
ความรู้ความสามารถน า
กลับมาปฏิบัติงานในเทศบาล
ต าบลพิกุลออกให้ก้าวหน้า
ต่อไป 

-จัดอบรม
เพิ่มพูนความรู้  
ศึกษาดูงาน 
อสม. และ
เจ้าหน้าท่ี
เทศบาลต าบล   
พิกุลออก 

200,000 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

-ท าให้เทศบาล
ต าบลพิกุลออกมี
ความก้าวหน้า
ต่อไป 

-อสม. และเจ้าหน้าท่ีจะได้รับ
ความรู้เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

30 โครงการรักษ์แม่น้ านครนายก 
เพื่อเทิดพระเกยีรติในวโรกาส
คล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี วันท่ี 2
เมษายน 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้
ส าหรับการ อุปโภค – 
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 

- พัฒนาแหล่งน้ า
ธรรมชาต ิ

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
งบประมาณ 

- ประชาชนมีน้ าไว้
ส าหรับ อุปโภค – 
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

31 สนับสนุนกองทุนการศึกษา
เด็กนักเรยีนที่เรียนดีแต่ฐานะ
ยากจน 

- เพื่อส่งเสริมเด็กนักเรียน
ที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนมี
โอกาส และมีคณุภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

- สนับสนุนกอง
ทุนการศึกษาเด็กนักเรียน
ที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน  

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
นักเรียน 

- เด็กนักเรียนที่
เรียนดี แต่ฐานะ
ยากจน มีโอกาส
และมีคณุภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 
กองการศึกษา 

32 สนับสนุนงบประมาณส่งเสรมิ
สนับสนุนเด็กด้อยโอกาส  

- เพื่อส่งเสริมเด็กด้อย
โอกาสให้มีคณุภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

- สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับเด็กด้อยโอกาส  

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนเด็ก
ด้อยโอกาส 

- เด็กด้อยโอกาส
จะมีคณุภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

33 ฝึกอาชีพการปลูกผักปลอด
สารพิษ 

- เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพิ่มขั้น 

- จัดฝึกอบรมความรู้ให้แก่
เกษตรกรในการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนการ
จัดฝึกอบรม 

- ประชาชนมี
อาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

34 ส่งเสริมและสนับสนุนเมลด็
พันธุ์พืช พันธุ์ข้าวและพันธุ์
สัตว์ ท่ีมีคณุภาพให้กับ
เกษตรกร 

- เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
เมลด็พันธ์ุพืชและพันธ์
สัตว์ที่มีคณุภาพท าใหผ้ล
ผลิตและรายได้เพิม่ขึ้น 

- จัดหาเมล็ดพันธ์ุพืชและ
พันธ์สัตว์ท่ีมีคณุภาพให้กับ
เกษตรกร 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
งบประมาณ 

- เกษตรกรได้รับ
พันธ์พืชและพันธ์
สัตว์ที่มีคณุภาพ
ท าให้ผลผลิตและ
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

35 
 
 
 
 
 
 

การให้ความช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนท่ียากจนทางด้าน
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน อาหารกลางวัน 
ทุนการศึกษา ฯลฯ 
 
 
 

1.เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ด็กท่ี
ยากจนไดร้ับการศึกษา 
2.เพื่อให้เกิดความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 
3.เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาการศึกษาให้เด็กท่ี
ยากจนและด้อยโอกาสมี
สิทธิไดเ้รียนหนังสือ 

เด็กนักเรยีนที่
ยากจนในเขต
เทศบาล จ านวน 
12 ชุมชน 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  เด็กนักเรยีนที่ยากจน 
ด้อยโอกาส ขาดแคลน
ได้รับการช่วยเหลือ 
ร้อยละ40 
 
 
 
 

-เพื่อให้เด็กก าพร้า เด็ก
ยากจน เด็กด้อยโอกาส
ได้รับการศึกษาเพิม่
กว่าเดิม 
 
 
 
 

งานพัฒนา
ชุมชนส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 

36 การเสริมสร้างศักยภาพ 
อาสาสมัครดแูลผู้สูงอายุ คนจติ
อาสาเพื่อนดูแลเพื่อนเยี่ยมบ้าน 
เยี่ยมใจแบ่งปันน้ าใจห่วงใยผูสู้ง
วัย 

1.เพื่อดูแลผู้ที่มีปญัหา
ด้านสุขภาพท้ังด้าน
ร่างกาย จิตใจสังคมและ
ให้ความช่วยเหลือตาม
สภาพปัญหา 
2.เพื่อประชาสัมพันธ์และ
สร้างความเข้าใจในภารกจิ
ของเทศบาลในด้านข้อมูล
ต่างๆน ามาเป็นฐานในการ
พัฒนาต่อไป 

อาสาสมัครดแูล
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล จ านวน 
12 ชุมชน 

30,000  
 

  อาสาสมัครดแูล
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 50 

-ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ดูแลอย่างต่อเนื่อง 
-ประชาชนมีความเข้าใจ
ต่อภารกิจของเทศบาล
และให้ความร่วมมือใน
การพัฒนาต่อไป 

งานพัฒนา
ชุมชนส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

37 
 
 
 
 

โครงการด าเนินความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะ 
 
 
 

เพื่อให้ประชานมีความรู้
เกี่ยวกับขยะและลด
ปริมาณขยะวิธีการคัด
แยกขยะให้ถูกต้อง 
 

-จัดอบรมให้ความรู้
และจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ ์
-จ้างก าจัดขยะ
อันตราย 

50,000 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  -ขยะใน
เทศบาลต าบล
พิกุลออก
น้อยลง 
 
 

-ประชาชนในเทศบาล
ต าบลพิกุลออกสามารถมี
ความรู้เกี่ยวกับวิธีก าจัด
ขยะประเภทต่างๆ อย่าง
ถูกต้อง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 

38 
 
 
 
 

โครงการจดัซื้อถุงขยะ 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีที่ท้ิง
ขยะเป็นระเบียบ 
สะอาดเรียบร้อย 
 
 

-ซื้อถุงขยะมูลฝอย 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 -ขยะใน
เทศบาลต าบล
พิกุลออก
น้อยลง 
 
 

-ประชาชนในเทศบาล
ต าบลพิกุลออกสามารถมี
ความรู้เกี่ยวกับวิธีก าจัด
ขยะประเภทต่างๆ อย่าง
ถูกต้อง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

39 โครงการจดัจ้างก าจัด
ขยะอันตราย 

เพื่อให้ต าบลพิกุลออกมี
ความเป็นระเบียบ
สะอาดและปราศจาก
ขยะอันตราย 

-จ้างก าจัดขยะ
อันตราย 

20,000  
 

  -เทศบาล
ต าบลพิกุล
ออกปราศจาก
ขยะอันตราย 
 

-ประชาชนในเทศบาล
ต าบลพิกุลออกมคีวาม
เป็นระเบียบสะอาดและ
ปราศจากขยะอันตราย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

40 ก่อสร้าง  ปรับปรุง
ห้องสมุดประจ าหมู่บ้าน 
 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีส าหรับการ
ค้นหาความรูห้รือข้อมูล
ต่างๆ  
- เพื่อปรับปรุงห้องสมุด
ที่มีการช ารุดใหด้ีขึ้น 

- ก่อสร้าง ปรับปรุง
ห้องสมุดประจ า
ชุมชน และประจ า
ต าบล 
 
 

 

   1,000,000 จ านวน
งบประมาณ 

- ประชาชนมีสถานท่ี
ส าหรับค้นหาความรู้หรือ
ข้อมูลต่างๆ  

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ Big Cleaning 
Day 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อรักษาความสะอาด
เรียบร้อยในชุมชนเพื่อให้
ผู้น าชุมชนและชาวบ้านได้
ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนใน
ความรับผิดชอบและสิ่ง
สาธารณประโยชน์ เช่น
ศาลากลางบ้าน แหล่งน้ า 
หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นให้ใช้
ประโยชนไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีความสะอาด
สวยงาม 

-จัดอบรมให้ความรู้
และจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ ์
-จัดซื้ออุปกรณ์ท า
ความสะอาด 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  -ท าให้เทศบาล
ต าบลพิกุลออกมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี 
สะอาด สวยงาม 
ท าให้คุณภาพชีวิต
การท างานดีขึ้น 
 
 
 
 
 

-สภาพแวดล้อมของ
หมู่บ้านมีความสะอาด 
สวยงาม น่าอยู่ น่า
มอง ร่มรื่น และมี
ความปลอดภัยเข้าสู่
สังคมที่มีความสุข
อย่างยั่งยืน ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 จัดซื้อหรือเช่าที่ท้ิงขยะ 
 
 
 

เพื่อให้มีสถานท่ีส าหรับท้ิง
ขยะให้เป็นระเบียบสะอาด
เรียบร้อย 

-จัดซื้อหรือเช่าที่
ส าหรับท้ิงขยะมูลฝอย 
ฯลฯ 
 

100,000 
 

 
 

  -ท าให้เทศบาล
ต าบลพิกุลออกมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี 
สะอาด สวยงาม 
ท าให้คุณภาพชีวิต
การท างานดีขึ้น 

-ประชาชนในเทศบาล
ต าบลพิกุลออกมคีวาม
เป็นระเรียบ สะอาด
และปราศจากยะ
อันตราย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

43 ก่อสร้างห้องสมดุต าบล
พิกุลออก 
 
 

- เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ส าหรับการค้นหาความรู้
หรือข้อมูลตา่งๆ 

- ก่อสร้างห้องสมุด
ต าบลพิกุล จ านวน 1  
แห่ง 

   1,000,000 จ านวนห้องสมุด - ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูล และข่าวสาร
ต่างๆ 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

44 ก่อสร้างอาคารเอนก-
ประสงค์  ชุมชนบ้านป่า
เตย 
 
 

- เพื่อส่งเสริมประชาชนได้ 
มีสถานท่ีในการประกอบ
อาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้
ให้ประชาชน 

- ก่อสร้างอาคาร ขนาด กว้าง 
6 เมตร ยาว  8  เมตร   

  264,000  จ านวนอาคาร
เอนกประสงค์ 

- กลุ่มอาชีพจะมี
ผลผลติและรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

45 จัดสร้างร้านค้าชุมชน - เพื่อส่งเสริมประชาชนได้
มีสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า 

- สนับสนุนงบประมาณในการ
สร้างร้านค้าชุมชาน 

200,000    จ านวนร้านค้า
ชุมชน 

- ประชาชนสามารถ
น าผลผลติที่ปลูกมา
ขายท าให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

46 ก่อสร้างอาคารเอนก-
ประสงค์  ชุมชนบ้าน
ตะลุง 
 
 

- เพื่อส่งเสริมประชาชนได้ 
มีสถานท่ีในการประกอบ
อาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้
ให้ประชาชน 
 

- ก่อสร้างอาคาร ขนาด กว้าง 
6 เมตร ยาว  8  เมตร   

   264,000 จ านวนอาคาร
เอนกประสงค์ 

- กลุ่มอาชีพจะมี
ผลผลติและรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างอาคารเอนก-
ประสงค์ ชุมชนบ้าน
คลองหัวนา 
 
 

- เพื่อส่งเสริมประชาชนได้
มีสถานท่ีในการประกอบ
อาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้
ให้ประชาชน 
 

- ก่อสร้างอาคาร ขนาด กว้าง 
6 เมตร ยาว  12  เมตร   

  396,000  จ านวนอาคาร
เอนกประสงค์ 

- กลุ่มอาชีพจะมี
ผลผลติและรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

48 ก่อสร้างอาคารเอนก- 
ประสงค์ ชุมชนบ้าน
เกาะไม้ลาย 
 
 

- เพื่อส่งเสริมประชาชนได้
มีสถานที่ในการประกอบ
อาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้
ให้ประชาชน 

- ก่อสร้างอาคาร ขนาด กว้าง 
10 เมตร ยาว  20  เมตร   
 

   600,000 จ านวนอาคาร
เอนกประสงค์ 

- กลุ่มอาชีพจะมี
ผลผลติและรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างอาคารเอนก-
ประสงค์  ชุมชนบ้าน
แหลมไม้ย้อย 
 
 

- เพื่อส่งเสริมประชาชนได้
มีสถานที่ในการประกอบ
อาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้
ให้ประชาชน 

- ก่อสร้างอาคาร ขนาด กว้าง 
5 เมตร ยาว  12  เมตร   
 
 

 300,000   จ านวนอาคาร
เอนกประสงค์ 

- กลุ่มอาชีพจะมี
ผลผลติและรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างอาคารเอนก-
ประสงค์  ชุมชนบ้าน
ดอนทราย 
 

- เพื่อส่งเสริมประชาชนได้
มีสถานที่ในการประกอบ
อาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้
ให้ประชาชน 
 

- ก่อสร้างอาคาร ขนาด กว้าง 
6 เมตร ยาว  12  เมตร   

  396,000  จ านวนอาคาร
เอนกประสงค์ 

- กลุ่มอาชีพจะมี
ผลผลติและรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

51 ก่อสร้าง และปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องแสดง
สินค้าของกลุ่มอาชีพ   
 
 

- เพื่ อต้ องการส่ ง เสริ ม
สินค้าที่ เป็นผลผลิตของ
กลุ่มได้รู้จักแก่บุคคลทั่วไป
อ ย่ า ง ทั่ ว ถึ ง จ ะ ท า ใ ห้
ผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น 
 

- สนับสนุนงบประมาณในการ
ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเอนก-ประสงค์ ส าหรับ
การผลิต และวางจ าหน่าย
สินค้าของกลุ่มอาชีพ และ
สินค้า  OTOP 

   500,000 จ านวน
งบประมาณ 

- กลุ่มอาชีพจะมี
ผลผลติและรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

52 ก่อสร้างที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ า
ชุมชน 

- เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารได้
รับรู้อย่างทั่วถึง 
 
 

- ก่อสร้างที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ ประจ าชุมชน 

 500,000   จ านวน
ชุมชน 

- ประชาชนมี
สถานท่ีในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

ส านักปลดั 

53 จัดซื้อหนังสือพิมพ์และ
หนังสือประเภทต่างๆ 
เพื่อบริการประชาชน 

-  เพื่อให้ประชาชนมี
หนังสือพิมพ์ และหนังสือ
ประเภทต่างๆ ท่ีจะไดร้ับรู้
ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น 
 

- สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ 
และหนังสือประเภทต่างๆ 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
งบประมาณ 

- ประชาชนจะมี
หนังสือพิมพ์ และ
หนังสือประเภท
ต่างๆ เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

54 ปรับปรุงซ่อมแซมที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ 
 
 

- เพื่อปรับปรุงที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ให้มีคุณภาพดี
ขึ้น 

- ปรับปรุงซ่อมแซมที่อ่าน
หนังสือพิมพ์จ านวนชุมชน 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ชุมชน 

- ประชาชนมี
สถานท่ีในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง และมีคุณภาพ
ดี 

กองช่าง 

55 จัดตั้งและพัฒนาระบบ
อินเทอร์เน็ตต าบลเพื่อ
ประชาชน 
 

- เพื่อให้ได้รับข้อมลู
ข่าวสารที่สะดวก รวดเร็ว 
และกว้างไกล 

- สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดตั้ง และพัฒนา
ระบบอินเทอร์เนต็ต าบล 

200,000    จ านวน
งบประมาณ 

- ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูล และข่าวสาร
ต่างๆ 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอ านวยความสะดวก  สินค้าบริการและบริหารจดัการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานอยา่งบูรณาการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการส่งเสริมคณุภาพชีวติ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
    2.4 แนวทางการพัฒนาการรกัษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนและการจัด
ฝึกอบรม อปพร. 
 
 
 

- เพื่อท าหน้าที่อาสาสมัคร
บริ ก า รประชาชนและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ 
ประชาชน 

- สนับสนุนงบประมาณ และ  
จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร อป
พร. ประจ าต าบล ปีละ 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนการจัด
ฝึกอบรม 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 

2 ก่อสร้างป้อมจุดตรวจ
ทางเข้าส านักงาน
เทศบาลต าบลพิกุลออก 
1 จุด 

-เพื่อท าหน้าท่ีบริการ
ประชาชนและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- จัดสร้างป้อมจุดตรวจ 1 จุด   60,000  จ านวนป้อม - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 

3 ติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร  
ศูนย์อปพร. พิกุลออก 

- เพื่อใช้ในการสื่อสารและ
ประสานงานเกี่ยวกับศูนย์
อปพร. พิกุลออก 

- ติดตั้ ง เสาวิทยุ ชุมชนบ้าน
ชุมแสง 

100,000    จ านวนเสา
วิทยุ 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 

4 ติดตั้งกล้องวงจรปดิ - เพื่อป้องกันการเกิด
อันตรายในชีวิตและทรัพย ์

- ติดตั้งกล้องวงจรปิด 100,000    จ านวนกล้อง - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอ านวยความสะดวก  สินค้าบริการและบริหารจดัการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานอยา่งบูรณาการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการส่งเสริมคณุภาพชีวติ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
    2.5 แนวทางการพัฒนาการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปญัหายาเสพติด 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บ าบัด ฟ้ืนฟู ผู้ติดยา
เสพติด 
 
 

- เพื่อให้ผู้ติดยาเสพตดิได้รับ
การบ าบัด ฟื้นฟูทางร่างกาย 
และจิตใจ 

-  สนับสนุนงบประมาณ
ในการบ าบัด ฟื้นฟู ผู้ตดิ
ยาเสพตดิ 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
งบประมาณ 

- ผู้ติดยาเสพตดิ ไดร้ับ
การบ าบัด ฟื้นฟู ทาง
ร่างกาย และจติใจ 

ส านักปลดั 

2 จัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพตดิ 

- เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป ไดเ้ล่นกีฬา
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด  

- สนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครั้งใน
การจัดการ

แข่งขันกีฬา/ปี 

- เด็ก, เยาวชน และ 
ประชาชนท่ัวไปมี
สุขภาพท่ีดีและเพื่อ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ 

ส านักปลดั 

3 สนับสนุนงบประมาณ
เกี่ยวกับการฝึกอบรม
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการแกไ้ขปัญหายา
เสพติด 

- จัดฝึกอบรมความรู้ให้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนการ
ฝึกอบรม 

- ประชาชนสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไป
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ส านักปลดั 

4 การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาเด็กและเยาวชน
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
 
 

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิด
ความรู้และความเข้าใจใน
การป้องกันและแกไ้ขปัญหา
การตั้งครรภไ์ม่พร้อม 

- ฝึกอบรมให้เด็กและ
เยาวชนในต าบลพิกุลออก 
หมู่ที่ 1- 12 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนการ
ฝึกอบรม 

-เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
สามารถป้องกันตนเอง
ได ้

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 :      ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลติภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 :  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
    2.6  แนวทางการพัฒนา การสร้างรายได้ และส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 

จัดซื้อเครื่องพ่นยา
ปราบศัตรูพืชพร้อม
อุปกรณ ์
 

- เพื่อต้องการก าจัด
ศัตรูพืชที่จะท าลาย
ผลผลติของเกษตรกร 

- จัดซื้อเครื่องพ่นยาปราบ
ศัตรูพืช น้ ายา ฯลฯ พร้อม
อุปกรณ ์
 

200,000 200,000 200,000 
 
 

200,000 
 
 

จ านวน
เครื่องพ่น
ยาปราบ
ศัตรูพืช 

- ผลผลิตทาง
การเกษตรเสยีหาย
น้อยลง ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
 

 

2 
 
 

จัดซื้อเครื่องตดัหญา้ - เพื่อต้องการก าจัด
ศัตรูพืชที่จะท าลาย
ผลผลติของเกษตรกร 

- จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  
พร้อมอุปกรณ ์
 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
เครื่องตัด

หญ้า 

- ผลผลิตทาง
การเกษตรเสยีหาย
น้อยลง ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
 
 

3 จัดซื้อเครื่องจักรขนาด
ใหญ่ไว้ใช้ในการเกษตร 

- เพื่อลดรายจ่ายของ
ประชาชนในต าบล 
 

- จัดซื้อเครื่องจักรขนาด
ใหญ่ 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
เครื่องจักร 

- เพื่อลดรายจ่ายและ
เพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

4 ฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชน 

- เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพิม่ขึ้น   

-จัดอบรมให้ความรู้.ในการ
ประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชน  

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
การ

ฝึกอบรม 

- ประชาชนในต าบล
พิกุลออกจะมีอาชีพ
และรายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

5 จัดหาอาชีพเสริมให้แก่ผู้
มีรายได้น้อย 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพิม่ขึ้น 
 

- จัดหาอาชีพเสรมิให้แก่ผู้
มีรายได้น้อย 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
อาชีพ
เสรมิ 

- ประชาชนในต าบล
พิกุลออกจะมีอาชีพ
และรายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 จ้างงานนักเรียน – 
นักศึกษา ให้มีรายได้
ช่วงปิดภาคเรียน 
 

- เพื่อให้นักเรียน – 
นักศึกษา มีรายได้เพิ่มขึ้น 
 

- จัดจ้างงานนักเรียน – 
นักศึกษาให้มีรายได้ช่วงปิด
ภาคเรยีน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
นักเรียน 

- นักเรียน – 
นักศึกษามีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

7 ส่งเสริม สนับสนุนสินค้า 
OTOP ของชุมชน  

- เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

- สนับสนุนงบประมาณให้กับ
กลุ่มผูผ้ลติสินค้า OTOP  

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
สินค้า 
OTOP 

- ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

8 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ 

- เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพิ่มขึ้น 
 

-สนับสนุนงบประมาณส่งเสรมิ
กลุ่มอาชีพ  

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
งบประมาณ 

- ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

9 ส่งเสริมสนับสนุน วัสดุ 
– ครุภัณฑ์ ให้กับกลุ่ม
อาชีพ 

- เพื่อให้ประชาชนลด
ต้นทุนการผลิต สามรถ
เพิ่มอาชีพและมรีายได้
เพิ่มขึ้น 

- สนับสนุน วัสดุ – ครุภณัฑ์
ให้กับกลุ่มอาชีพ 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนวัสด-ุ 
อุปกรณ ์

- ประชาชนลด
ต้นทุนการผลิตมี
อาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

10 ฝึกอบรมทัศนะศึกษาดู
งานกลุ่มอาชีพ 

- เพื่อเพ่ิมความรู้ให้แก ่
กลุ่มอาชีพ 
 

- จัดฝึกอบรมทัศนะศึกษาดู
งานกลุ่มอาชีพ 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนการ
ฝึกอบรม 

- กลุ่มอาชีพมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 ส่งเสริมการเลีย้งสัตว์
ปีก 

- เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลมีการเลี้ยงสตัว์ปีกไว้
บริโภค  และจ าหนา่ย 
 

- สนับสนุนงบประมาณในการ
เลี้ยงสตัว์ปีก 
 
 
 

  100,000  จ านวนสัตว์ปีก - ประชาชนในต าบล
มีการเลี้ยงสตัว์ปีกไว้
บริโภคและเลี้ยง
อย่างถูกวิธี 
 

ส านักปลดั 

12 ส่งเสริมการแปรรูป 
ถนอมอาหารจาก
ผลผลติทางการเกษตร 

- เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลมคีวามรู้ในการแปร
รูป ถนอมอาหารจาก
ผลผลติทางการเกษตร  
 

- สนับสนุนงบประมาณในการ
แปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร 
 
 
 

  100,000  จ านวน
งบประมาณ 

- ประชาชนในต าบล
สามารถแปรรูป
ผลผลติทาง
การเกษตรได้  

ส านักปลดั 

13 ส่งเสริมการท าเตาถ่าน
ประหยดัพลังงาน 

- เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลมคีวามรู้ในการท า
เตาถ่าน 
 
 
 

- สนับสนุนงบประมาณในการ
อบรมและการผลติเตาถ่าน
ประหยดัพลังงาน 
 
 
 

100,000    จ านวน
งบประมาณ 

- ประชาชนในต าบล
สามารถผลิตเตาถ่าน
ประหยดัพลังงานใช้
เองในครัวเรือน 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 ส่งเสริมการเลีย้งกบ 
เลี้ยงปลาดุกในบ่อ
ซีเมนต์ กระชัง 

- เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลมคีวามรู้ในการเลี้ยง  
และสามารถเลี้ยงได้อย่าง
ถูกวิธี 
 
 
 

 - มีการจัดอบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกับการเลี้ยงและสนับสนุน
งบประมาณ 

   150,000 จ านวนการ
จัดอบรม 

- ประชาชนในต าบล
มีความรูเ้กี่ยวกับการ
เลี้ยง  และสามารถ
น าไปประกอบเป็น
อาชีพเสริมได ้

ส านักปลดั 

15 ส่งเสริมการเลีย้งโค 
กระบือ 
 
 
 
 

- เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลมคีวามรู้ในการเลี้ยง  
และสามารถเลี้ยงได้อย่าง
ถูกวิธี 
 

 - มีการจัดอบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกับการเลี้ยงและสนับสนุน
งบประมาณ 
 
 
 

  150,000  จ านวนการ
จัดอบรม 

- ประชาชนในต าบล
มีความรูเ้กี่ยวกับการ
เลี้ยง  และสามารถ
น าไปประกอบเป็น
อาชีพเสริมได ้

ส านักปลดั 

16 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
 
 

-เพื่อส่งเสรมิโครงการ
วิสาหกิจชุมชน 
 

-สนับสนุนงบประมาณโครงการ
วิสาหกิจชุมชน 
 
 

600,000    จ านวน
วิสาหกิจ
ชุมชน 

-ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 จัดตั้งกองทุนปุ๋ย - เพื่อให้เกษตรซื้อปุ๋ยได้ใน
ราคาถูก 
 

- สนับสนุนจัดตั้งกองทุนปุ๋ย 
 

1,000,000    จ านวนกองทุน
ปุ๋ย 

- ประชาชนสามารถ
ซื้อปุ๋ยได้ในราคาถูก 
 

ส านักปลดั 

18 ฝึกอบรมการท าปุ๋ย
ชีวภาพ – ปุ๋ยหมัก 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการท าปุย๋
ชีวภาพ  -ปุ๋ยหมัก ส าหรับ
ใช้ในทางการเกษตร จะท า
ให้ผลผลติเพิ่มขึ้น 
 

- จัดฝึกอบรมความรู้ให้แก่
เกษตรกรใน  
   การท าปุ๋ยชีวภาพ – ปุ๋ย
หมัก 
- สร้างโรงเรือน 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนการ
ฝึกอบรม 

- ประชาชนมีความรู้
ในการท าปุ๋ยชีวภาพ 
– ปุ๋ยหมัก ไว้ใช้
ในทางการเกษตร 
ท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

19 ส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณให้แก่
เกษตรกร 

- เพื่อให้ประชาชนลด
ต้นทุนการผลิต  

- ส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณให้แก่เกษตรกรใน
การท าปุ๋ยชีวภาพ – ปุ๋ยหมัก 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
งบประมาณ 

- ประชาชนมี
ผลผลติทางการท า
ปุ๋ยชีวภาพ – ปุ๋ย
หมักเพิ่มขึ้น  

ส านักปลดั 

20 
 

จัดวิทยากร
ฝึกอบรมการท าปุ๋ย
อัดเม็ด 
 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการท าปุย๋อัดเมด็
ส าหรับใช้ในทาง
การเกษตร  
 

- จัดฝึกอบรมความรู้ให้แก่
เกษตรกรในการท าปุ๋ยอัดเม็ด 
 
 

200,000 
 
 
 

200,000 200,000 200,000 จ านวนการ
ฝึกอบรม 

- ประชาชนมีความรู้
ในการท าปุ๋ยอัดเมด็
ไว้ใช้ในทาง
การเกษตร ท าให้ผล
ผลิตเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
 
 
 

21 จัดตั้งศูนย์ข้าว
ชุมชน 

 

-เพื่อสนับสนุนพันธุ์ข้าว
ปลูก และเมลด็พันธ์ุข้าวด ี

-สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้าว
ชุมชน 

 

500,000    จ านวนศูนย์
ข้าวชุมชน 

-ประชาชนมีผลผลิต
ทางการผลติข้าวเพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 ขุดสระน้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตร 

 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ในทางการเกษตร 

 

- ขุดสระน้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตร 

 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนสระน้ า - ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ในทางการเกษตร 

 

กองช่าง 

23 ติดตั้งเครื่องสูบน้ า
เพื่อใช้ในการเกษตร 

 

- เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ า เ พื่ อ ใ ช้ อุ ป โ ภ ค  – 
บริโภค และการเกษตร 

- ตั้งงบประมาณในการ
จัดซื้อ และติดตั้ง เครื่อง
สูบน้ าพร้อมค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  

 

400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนเครื่อง
สูบน้ า 

- ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ในทางการเกษตร 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างและ
ซ่อมแซมประตูเปิด 
– ปิด น้ า 

 

- เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ประกอบการเกษตรได้
พอเพียงตลอดป ี

- ก่อสร้าง  ประตู เปดิ – 
ปิด น้ า 

  

 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนการ
ประตเูปิด-ปิด

น้ า 

- ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และใช้
ในทางการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 

 

การอบรมเรื่องเกษตร 
ทฤษฏีใหม่ 
 

-เพื่อให้ ประชาชนใน
ต าบลมคีวามรู้ในเรื่อง
เกษตรทฤษฏีใหม ่

 

 

- มีการจัดอบรมเรื่อง
เกษตรทฤษฏีใหมภ่ายใน
ต าบล 

 

100,000 

 

100,000 100,000 

 

100,000 จ านวนการ
ฝึกอบรม 

- ประชาชนในต าบล
มีความรูเ้รื่องเกษตร
ทฤษฏีใหม่ และ
สามารถน าไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ
ได ้

ส านักปลดั 

26 จัดตั้งศูนย์การเรยีนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน 

 -เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้
การเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงและเป็น
แหล่งบริการหารเกษตร
แบบเบ็ดเสร็จ(ONE STOP 
SERVICE) 

- สนับสนุนการจดัตั้งศูนย์
การเรยีนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน 

 

150,000   

 

 

 

 จ านวนศูนย์
เรียนรู้

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

-เพื่อให้ประชาชนได้
มีสถานท่ีเรยีนรู้และ
ฝึกปฏิบัติอาชีพ
ทางการเกษตร-เพื่อ
เพิ่มรายได้  และลด
รายจ่าย 

ส านักปลดั 

27 แก้ไขปัญหาความเป็น
กรด – ด่างของดินที่ใช้
ในการเกษตร 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ผลผลติเพิ่มขึ้น 

- สนับสนุนงบประมาณ
แก้ไขปัญหาความเป็นกรด 
– ด่าง ของดินที่ใช้ใน
การเกษตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
งบประมาณ 

-ประชาชนมีผลผลิต
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

28 สนับสนุนส่งเสริมการ
ปลูกพืชเกษตรทฤษฎี
ใหม่กลุ่มศูนย์ข้างชุมชน
เพื่อลดต้นทุนการผลิต 

-เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิ
การปลูกพืชเกษตรทฤษฎี
ใหม ่

-สนับสนุนส่งเสรมิการ
ปลูกพืชเกษตรทฤษฎีใหม ่

    จ านวน
งบประมาณ 

-เพื่อให้ประชาชนได้
มีสถานท่ีเรยีนรู้และ
ฝึกปฏิบัติอาชีพ
ทางการเกษตร-เพื่อ
เพิ่มรายได้  และลด
รายจ่าย 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 ค่าตอบแทน
คณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตรประจ าต าบล 

- เ พื่ อ จ่ า ย ค่ า ต อ บ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ศู น ย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตรประจ าต าบล 

- ค่ า ต อ บ แ ท น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ศู น ย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตรประจ าต าบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน -สร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจ
ในการท างานของคระกรรมการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตรประจ าต าบล 

ส านักปลดั 

30 ปรับปรุงและพัฒนา
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อการเกษตรประจ า
ต าบล 

- เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

- ปรับปรุ งและพัฒนา
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อการเกษตรประจ า
ต าบลให้ทันสมัย 

200,000    จ านวนศูนย์
ถ่ายทอดฯ 

- เกษตรกรจะมีผลผลิตและ
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

31 ฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตร 

- เพื่อต้องการให้เกษตรกร
มีความรู้เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาด้านการเกษตร 

- จัดฝึกอบรมความรู้
ให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตร 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนการ
ฝึกอบรม 

- ประชาชนน าความรู้ที่ได้รับ
สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหา
ด้านการเกษตร 

ส านักปลดั 

32 จัดเก็บข้อมลู จปฐ. 
และข้อมลู กชช. 2 ค 

- เพื่อเป็นฐานข้อมูลใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

- สนับสนุนค่า
งบประมาณในการ
จัดเก็บข้อมลู จปฐ. และ 
ข้อมูล กชช 2 ค จ านวน 
1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนครั้ง
ในการ
จัดเก็บ 

- ประชาชน จ านวน  1,495 
ครัวเรือน จะไดร้ับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

33 
 
 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

-เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
เรียนรู้การเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

-สนับสนุนโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

100,000 
 
 
 

   -ท าให้ประชาชน
ได้รับรู้เกี่ยวกับ
โครงการ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

-ประชาชนใน
ชุมชน 
 
 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

 
34 

 
ค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณ
หรือสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

 
-เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
เรียนรูต้ามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

 
-สนับสนุนหรือใช้จ่ายตาม
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

 
100,000 

 

    
-ท าให้เทศบาล
ต าบลพิกุลออกมี
ความก้าวหน้า
ต่อไป 

 
-ประชาชนใน
ชุมชน 

 
ส านัก 

ปลัดเทศบาล 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :      อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความสมดลุ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง และการบรหิารจดัการที่ด ี
3.1   แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดเลือกตั้งสมาชิกและ
นายกเทศมนตรีต าบล
พิกุลออก 
 

- เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกและ
นายกเทศมนตรีพิกุลออก  
อย่างบริสุทธ์ิ  และ
ยุติธรรม 

- จัดเลือกตั้งสมาชิก 
และนายกเทศมนตรี
ต าบลพิกุลออก 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
งบประมาณ 

- มีสมาชิก และ
นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล
พิกุลออก อย่าง
บริสุทธ์ิ และ
ยุติธรรม  

 ส านักปลัด 

2 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี
ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หน้าท่ีของประชาชนใน
ท้องถิ่น และการ
เลือกตั้งในรูปแบบต่างๆ  

- เพื่อให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และประชาชนใน
ท้องถิ่น มีความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าท่ี และการ
เลือกตั้งในรูปแบบต่างๆ  

- จัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี
ของสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หน้าที่ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
และการเลือกตั้งใน
รูปแบบต่างๆ  

120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวน
งบประมาณ 

- สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และ
ประชาชนในท้องถิ่น
มีความรูเ้กี่ยวกับ
บทบาทหน้าท่ี และ
การเลือกตั้งใน
รูปแบบต่างๆ 

ส านักปลดั 

3 การจัดโครงการ
ปรองดองสมานฉันท์ 
 

- เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความรักความสามคัคีใน
ชุมชน 

- จัดท าโครงการ
ปรองดองสมานฉันท์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
งบประมาณ 

- ประชาชนเกิด
ความรักความ
สามัคค ี

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 
 
 
 
 
 

โครงการเทดิพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศานุวงศ ์
 

เพื่อเทิดทูนพระเกยีรติคณุ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศานุวงศ ์

 

-จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินี 
และ    พระบรมวงศานุวงศ์ 
 

50,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 
 
 
 

เป็นการสบื
สานวันส าคญั
ของชาติ 
 
 
 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

อุดหนุนอ าเภอบ้านนา
โครงการสถานท่ีกลาง
ส าหรับเป็นศูนยร์วมข่าวสาร
การจัดซื้อจดัจ้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปี 2560 

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท างานให้มีปะสิทธิ
ภาพมากขึ้น 

 
 
 

-ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 

จ านวน
เครื่องมือ
เครื่องใช้ใน
การ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 
 
 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 
 
 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 

6 อุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

-ให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
โครงการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
หน่วยงาน 

ประชาชนได้
เห็นคุณคา่ของ
โครงการต่างๆ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :      อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความสมดลุ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง และการบรหิารจดัการที่ด ี
3.2  แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมให้ความรู้ดา้น
ต่างๆ แก่ผู้น าชุมชน 
 

- เพื่อให้ผู้น าชุมชนมี
ความรู้ด้านต่างๆ  
 
 

- จัดฝึกอบรมความรูด้้าน
ต่างๆ แก้ผู้น าชุมชน จ านวน 
1 ครั้ง  

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้ง - ผู้น าชุมชนมีความรู้
ในด้านต่างๆ เพื่อ
การพัฒนาต่อไป 

ส านักปลดั 

2 จัดประชุมประชาคม 
 
 

- เพื่อต้องการทราบปัญหา
ต่างๆ จะได้น าไปแก้ไข
ปัญหา 

- จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้านและต าบล 

60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนครั้ง - ได้รับทราบปัญหา
ต่างๆ ซึ่งจะได้น าไป
แก้ไขปัญหาไดต้รง
จุด 

ส านักปลดั 

3 จัดหาวัสดุ ครภุัณฑ์  
สนับสนุนให้กับกลุ่ม / 
องค์กรชุมชน    

- เพื่อให้กลุ่ม / องค์กร
ต่างๆ มีส่วนรวมในการ
บริหารงาน  

- สนับสนุนงบประมาณ 
ให้กับกลุ่ม / องค์กรตา่งๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
งบประมาณ 

- กลุ่ม / องค์กร
ต่างๆ มีส่วนในการ
บริหารงาน 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :      อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความสมดลุ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง และการบรหิารจดัการที่ด ี
3.3  แนวทางการพัฒนาองค์กร  บุคลากรใหเ้ป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับการพัฒนาในดา้นต่างๆ และรองรับประชาคมอาเซียน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมทัศนะศึกษา
ดูงานพนักงาน, 
ลูกจ้าง และบุคลากร
ฝ่ายการเมือง และ
ฝ่ายปกครอง 

 

- เพื่อเพ่ิมความรู้ให้แก่
พนักงาน, ลูกจ้าง และ
บุคลากรฝ่ายการเมือง 

- จัดฝึกอบรมทัศนะศึกษาดู
งานพนักงาน, ลูกจ้างและ
บุคลากรฝ่ายการเมือง และ
ฝ่ายปกครอง 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครั้ง - พนักงาน, ลูกจ้าง, 
บุคลากรฝ่าย
การเมือง, และฝ่าย
ปกครองมีความรู้
เพิ่มขึ้น 
 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

2 ส่งเสริมความสามคัคี
ให้แก่พนักงาน, 
ลูกจ้าง และบุคลากร 
ฝ่ายการเมือง 

- เพื่อให้พนักงาน, 
ลูกจ้าง และบุคลากร
ฝ่ายการเมือง  

- จัดกิจกรรม, แข่งขันกีฬา
เพื่อเช่ือมความสามัคค ี
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครั้ง - พนักงาน ลูกจ้าง 
และบุคลากรฝ่าย
การเมือง มีความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

ส านักปลดั 

3 
 
 

เงินเดือนและรายจา่ย
ประจ าของเทศบาล
ต าบลพิกุลออก 
 

- เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนและ
ค่าใช้จ่ายประจ า 

- จ่ายเงินเดือนและรายจ่าย
ประจ า 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวน
งบประมาณ 

- สร้างขวัญก าลังใจ
และแรงจูงใจใน
ท างานของพนักงาน 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

กองการศึกษา 
กองช่าง 

4 จัดซื้อรถโดยสาร
ขนาด 12 ท่ีนั่ง 
(ดีเซล) 

- เพื่อใช้ในราชการ - จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 
ที่น่ัง 

1,294,000    จ านวน
งบประมาณ 

- ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 จัดซื้อ จัดจ้างค่า วัสดุ 
ครุภณัฑ์ ต่างๆ เพื่อใช้
ในราชการของ เทศบาล
ต าบล พิกุลออก 

- เพื่อใช้สอยในราชการ
ของ เทศบาลต าบล 
พิกุลออก  

- จัดซื้อ จัดจ้าง ค่าวัสดุ 
ครุภณัฑ์ ต่างๆ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน
งบประมาณ 

- การปฏิบัติงานใน
ราชการของเทศบาล 
พิกุลออก เป็นไป
อย่างสะดวก และ
รวดเร็ว 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองศึกษา 

5 การพัฒนาความรู้ให้แก่
พนักงาน, ลูกจ้าง และ
บุคลากรฝ่ายการเมือง 
 

- เพื่อพัฒนาความรู้
ให้แก่พนักงาน, ลูกจ้าง 
และบุคลากรฝ่าย
การเมือง 
 

- สนับสนุนงบประมาณ
และจัดฝึกอบรมความรู้
ให้แก่พนักงาน, ลูกจ้าง 
และบุคลากรฝ่าย
การเมือง 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครั้ง - พนักงาน, ลูกจ้าง 
และบุคลากรฝ่าย
การเมืองมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

104 



 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : การพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานใหบ้ริการประชาชนอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าแข็ง รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
    4.1  แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงภมูิทัศน์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงและพัฒนา
ที่ดินสาธารณะ
ประโยชน ์

- เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
พัฒนาที่ดินสาธารณะ
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห้ มี
สภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้น 

- ปรับปรุงพัฒนาท่ีดิน
สาธารณะประโยชน์ 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
งบประมาณ 

- ที่ดินสาธารณะ
ประโยชนไ์ด้รบัการ
ปรับปรุง และพัฒนา 

กองช่าง 

2 พัฒนาแหล่งน้ า
ธรรมชาต ิ
 
 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ไว้ส าหรับการ อุปโภค – 
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 

- พัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาต ิ 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
งบประมาณ 

- ประชาชนมีน้ าไว้
ส าหรับ อุปโภค – 
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

3 ปลูกป่าทดแทน 
 

- เพื่อให้เกิดความสมดลุ
ทางธรรมชาติ   

- สนับสนุนงบประมาณใน
การปลูกป่า และปลูกต้นไม้   

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
งบประมาณ 

- เกิดความสมดลุ
ทางธรรมชาต ิ

กองช่าง 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 
 

- เพื่อให้เกิดทัศนียภาพ 
และความสวยงาม  

- สนับสนุนงบประมาณใน
การปรับปรุงภูมิทัศน์ ก าจัด
วัชพืช  และตัดหญ้าริมทาง 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
งบประมาณ 

- เกิดทัศนียภาพ 
และความสวยงาม 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างเตาเผาวดัพิกุล
แก้ว 

- เพื่อลดมลพิษจากการ
เผาศพ 

- สนับสนุนงบประมาณใน
การปรับปรุงซ่อมแซม
เตาเผาวัดพิกุลแก้ว 

  2,000,000  จ านวน
งบประมาณ 

- เพื่อลดมลพิษ
ให้กับประชาชน 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :      อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความสมดลุ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4. การพัฒนาการเมือง และการบรหิารจดัการที่ด ี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
    4.2  แนวทางการพัฒนา การบ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง  แหล่งน้ าต่างๆ และการป้องกันน้ าท่วม น้ าเสีย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 

 

ขุดลอกคลอง หรือ
แหล่งน้ า 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค และใช้ในทาง
การเกษตร 

- ขุดลอกคลอง หรือแหล่ง
น้ า ชุมชนที่ 1 – ชุมชนที่ 
12 
 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน
ชุมชน 

- ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค - 
บริโภค และ ใช้
ในทางการเกษตร   

กองช่าง 

2 ขุดสร้างคลองซอย และ
ขุดลอกคลองซอย 
ชุมชนที่ 1 - 12 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เ พื่ อ ก า ร อุ ป โ ภ ค  – 
บริ โภค และใช้ในทาง
การเกษตร 

- ขุดสร้างคลองซอย และ
ขุดลอกคลองซอย ชุมชนที่ 
1 - 12 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
ชุมชน 

- ป ร ะ ช า ชน มี น้ า
ส า ห รั บอุ ป โ ภค  - 
บ ริ โ ภ ค  แ ล ะ  ใ ช้
ในทางการเกษตร  

กองช่าง 

3 ขุดบ่อน้ าตื้น - เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค - บริโภค
และใช้ในทางการเกษตร 
 

- ขุดบ่อน้ าตื้น  ชุมชนที่ 1 
– ชุมชน 12 

120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวน
ชุมชน 

- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับอุปโภค - 
บริโภคและใช้ในทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

4 ลุคลอง บ่อ - เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ประกอบการเกษตรได้
พอเพียงตลอดป ี

ลุคลอง  บ่อ  ชุมชนที่ 1 – 
ชุมชนที่ 12 

50,000 50,000 50,000 5,000 จ านวน
ชุมชน 

- ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และใช้
ในทางการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ก่อสร้างและซ่อมแซม
ฝายทดน้ า 
 
 

-  เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และใช้ใน
การเกษตร  

- ก่อสร้าง และซ่อมแซมฝาย
ทดน้ า ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว – 
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนชุมชน - ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ส าหรับ อุปโภค – 
บริโภค และใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

6 วางท่อลอดถนน - เพื่อป้องกันการเกิด
น้ าท่วม 

- วางท่อลอดถนนลงคลอง
ชลประทาน ชุมชนบ้านพิกุล
แก้ว – ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนชุมชน - ป้องกันการเกิดน้ า
ท่วมในฤดูฝน 

กองช่าง 

7 ท าฝายน้ าล้นช่วงชุมชน
บ้านดอนทราย  

-  เพื่อป้องกันการเกิด
น้ าท่วม  

- ก่อสร้าง และท าฝายน้ าล้น 500,000     จ านวน
งบประมาณ 

- ป้องกันการเกิดน้ า
ท่วมในฤดูฝน 

กองช่าง 

8 ขุดลอกร่องระบายน้ า - เพื่อป้องกันการเกิด
น้ าท่วม 

-ขุดลอกร่องระบายน้ าบรเิวณ
สองข้างทางถนนสายบ้านนา-
บางอ้อ 

3,000,000    จ านวน
งบประมาณ 

- ป้องกันการเกิดน้ า
ท่วมในฤดูฝน 
 

กองช่าง 

9 ขุดลอกคลองชุมชนบ้าน
โพธิ์เตี้ย 

- เพื่อป้องกันการเกิด
น้ าท่วม 

-ขุดลอกคลอง หมู่ 4 บริเวณ
คลองหน้าบ้าน อ.บุญยัง    
ยาว 100 เมตร 

40,000    จ านวน
งบประมาณ 

- ป้องกันการเกิดน้ า
ท่วมในฤดูฝน 
 

กองช่าง 

10 ขุดลอกคลองไส้ไก่
ชุมชนบ้านคลองหัวนา 

- เพื่อป้องกันการเกิด
น้ าท่วม 

-ขุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ 8 
ซอยประชาสามัคคี          
ยาว 200 เมตร 

40,000    จ านวน
งบประมาณ 

- ป้องกันการเกิดน้ า
ท่วมในฤดูฝน 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลพิกุลออก 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 1. ยุทธศาสตร์ 
  1.1 แผนงาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 
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แบบ ผ.03 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาลต าบลพิกุลออก 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานเมืองและชุมชนอย่างเป็นระบบ  

                             รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตแก่ประชาชนให้เป็นบ้านแห่งความสุข 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนลาดยาง
บริเวณส้นทาง  
บ้านพิกุลแก้ว –  
บ้านคลอง 31 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก   
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย   

- ก่อสร้างถนนแอสฟลั 
ติกคอนกรีต  สายบ้านพิกุล
แก้ว – บ้านคลอง 31หนา 
0.05 ม. กว้าง 6 ม. ยาว 
6 ,900 ม .  ห รื อ มี พื้ น ที่
ก่ อ ส ร้ า ง ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
14,400 ตร.ม. 

14,904,000    ความยาว 
6,900 ม. 

- ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

เทศบาลต าบล
พิกุลออก 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
นครนายก 

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ทางเข้าวัดวิหารขาว 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก   
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 

-ห่อสร้างถนนแอสฟัล 
ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. 
กว้าง 6.00 ม. ยาว 900 
ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 5,400 ตร.ม. 

1,950,000    ความยาว 
900 ม. 

- ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

เทศบาลต าบล
พิกุลออก 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
นครนายก 
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แบบ ผ.03/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

อ าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานเมืองและชุมชนอย่างเป็นระบบ  

                             รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตแก่ประชาชนให้เป็นบ้านแห่งความสุข 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3: ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนลาดยาง
บริเวณส้นทาง  
บ้านพิกุลแก้ว –  
บ้านคลอง 31 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย   

- ก่อสร้างถนนแอสฟลั 
ติกคอนกรีต  สายบ้าน
พิกุลแก้ว – บ้านคลอง 
3 1 ห น า  0 . 0 5  ม . 
ก ว้ า ง  6  ม .  ย า ว 
6,900 ม. หรือมีพื้นที่
ก่อสร้ างไม่น้อยกว่ า 
14,400 ตร.ม. 

14,904,000    ความยาว 
6,900 ม. 

- ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

เทศบาลต าบล
พิกุลออก 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
นครนายก 

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ทางเข้าวัดวิหารขาว 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 

-ห่อสร้างถนนแอสฟัล 
ติ ก ค อ น ก รี ต  ห น า 
0.05 ม. กว้าง 6.00 
ม. ยาว 900 ม. หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 5,400 ตร.ม. 

1,950,000    ความยาว 
900 ม. 

- ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

เทศบาลต าบล
พิกุลออก 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
นครนายก 
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แบบ ผ.04 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานเมืองและชุมชนอย่างเป็นระบบ  

                             รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตแก่ประชาชนให้เป็นบ้านแห่งความสุข 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3: ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานท่ีขอรับ
เงินอุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนลาดยาง
บริเวณส้นทาง  
บ้านพิกุลแก้ว –  
บ้านคลอง 31 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก   
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย   

- ก่อสร้างถนนแอสฟลั 
ติกคอนกรีต  สายบ้าน
พิกุลแก้ว – บ้านคลอง 
31หนา 0.05 ม. กว้าง 
6  ม .  ย า ว  6 ,900 ม . 
หรือมีพื้ นที่ ก่อสร้ างไม่
น้อยกว่า 14,400 ตร.ม. 

14,904,000    ความยาว 
6,900 ม. 

- ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

เทศบาลต าบล
พิกุลออก 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
นครนายก 

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ทางเข้าวัดวิหารขาว 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก   
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 

-ห่อสร้างถนนแอสฟัล 
ติกคอนกรีต หนา 0.05 
ม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 
9 0 0  ม .  ห รื อ มี พื้ น ที่
ก่ อ ส ร้ า ง ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
5,400 ตร.ม. 

1,950,000    ความยาว 
900 ม. 

- ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

เทศบาลต าบล
พิกุลออก 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
นครนายก 
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แบบ ผ.05 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
เทศบาลต าบลพิกุลออก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานเมืองและชุมชนอย่างเป็นระบบ  
                             รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตแก่ประชาชนให้เป็นบ้านแห่งความสุข 

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3: ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนลาดยาง
บริเวณส้นทาง  
บ้านพิกุลแก้ว –  
บ้านคลอง 31 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก   
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย   

- ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลติกคอนกรีต  สาย
บ้านพิกุลแก้ว – บ้าน
คลอง 31หนา 0.05 
ม. กว้าง 6 ม. ยาว 
6 ,900 ม .  ห รื อ มี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 14,400 ตร.ม. 

14,904,000    ความยาว 
6,900 ม. 

- ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

เทศบาลต าบล
พิกุลออก 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
นครนายก 

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ทางเข้าวัดวิหารขาว 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก   
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 

-ห่อสร้างถนนแอสฟัล 
ติ กคอนกรี ต  หนา 
0 . 0 5  ม .  ก ว้ า ง 
6.00 ม. ยาว 900 
ม .  ห รื อ มี พื้ น ที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
5,400 ตร.ม. 

1,950,000    ความยาว  
900 ม. 

- ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

เทศบาลต าบล
พิกุลออก 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
นครนายก 
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แบบ ผ.06 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
เทศบาลต าบลพิกุลออก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 1. ยุทธศาสตร์ 
  1.1 แผนงาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 
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แบบ ผ.07 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลพิกุลออก 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และ
บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
  1.2 แผนงานการพัฒนาการขยายไฟฟ้าและประปา 
  1.3 แผนงานการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ระบบเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง 

 
33 

 
11 
4 

 
38,780,400 

 
7,950,000 
890,000 

 
10 

 
8 
1 

 
13,111,500 

 
6,080,000 
500,000 

 
26 

 
9 
2 

 
35,875,400 

 
6,370,000 
1,000,000 

 
15 

 
9 
2 

 
19,616,000 

 
6,370,000 
800,000 

 
84 

 
14 
6 

 
107,065,300 

 
26,770,000 
3,190,000 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
  2.1 แผนงานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา คุณธรรม 
จริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
  2.2 แผนงานการพัฒนาการสาธารณสุข การกีฬา และ
นันทนาการ 
  2.3 แผนงานการพัฒนาการสังคมสงเคราะห์คณุภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี ผูสู้งอายุ ผู้พิการ 
  2.4 แผนงานการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
  2.5 แผนงานการพัฒนาการป้องกัน ปราบปรามและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2.6 แผนงานพัฒนาการสร้างรายได้และส่งเสริมการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
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7,200,000 
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13,359,000 

 
50,000 

 
1,000,000 

 
5,700,000 

 

 
19 

 
46 
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4 
 

34 

 
28,865,000 

 
28,286,200 

 
67,110,000 

 
860,000 

 
4,000,000 

 
28,259,000 
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ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง และการบริหารจัดการที่ด ี
  3.1 แผนงานการพัฒนาการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
  3.2 แผนงานการพัฒนาการส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 แผนงานการพัฒนาองค์กร บุคลากรใหเ้ป็นองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้เพื่อรองรับการพัฒนาในด้านต่างๆ และรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
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6 
 

 
1,385,000 

 
160,000 

 
9,494,000 
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5 

 
1,385,000 

 
160,000 

 
8,200,000 
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1,385,000 

 
160,000 

 
8,200,000 

 

 
6 
 

3 
 

5 
 

 
1,385,000 

 
160,000 

 
8,200,000 

 
6 
 

3 
 

5 

 
5,540,000 

 
640,000 

 
34,094,000 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
การท่องเที่ยว 
  4.1 แผนงานการพัฒนาการอนรุักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงภูมิทัศน์  
  4.2 แผนงานการพัฒนาการบ ารงุรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่ง
น้ าต่างๆ และการป้องกันน้ าท่วม น้ าเสีย 
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1,600,000 
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1,600,000 
 
 

9,729,000 
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3,600,000 
 
 

4,170,000 
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6 

 
 

1,600,000 
 
 

4,170,000 
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10 

 
 

6,400,000 
 
 

25,819,000 
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แบบ ผ.08 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลพิกุลออก 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

 แผนงาน
การศึกษา 

ค่าครุภณัฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
 
 
 
 
 
 
ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
ครุภณัฑ์งานบ้าน  
งานครัว 
 
 
 
ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
 
ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่
 

-เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
-เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
-เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
-เพื่อใช้ในการเรียนการ
สอน 
-เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด 
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน จ านวน 
2 ชุด 
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ 
Network  จ านวน 3 เครื่อง 
-จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาดจ านวน 2 ตัว 
-จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จ านวน 4 ตู ้
-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู 
จ านวน 2 เครื่อง 
-จัดซื้อพัดลมเพดาน จ านวน 20 ตวั  
-จัดซื้อเครื่องดดูฝุ่น ขนาด 25  ลติร จ านวน 2 ตัว 
-จัดซื้อเครื่องช่ังน้ าหนักแบบดิจติอลพร้อมท่ีวัด
ส่วนสูง จ านวน 2  ชุด 
-จัดซื้อเครื่องกรองน้ า จ านวน 2 เครื่อง 
-จัดซื้อเครื่องซักผ้า จ านวน 2 เครือ่ง 
-จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จ านวน 2 ตู้ 
-จัดซื้อถังบรรจุน้ า ขนาด 2,000 ลติร จ านวน 2 ถัง 
-จัดซื้อโทรทัศน์สีแอลอีดี ขนาด 40 น้ิว จ านวน 2 
เครื่อง  
-จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจติอล ขนาด 14 
ล้านฟิกเซล จ านวน 2 ตัว 

 
 

22,000 
 

32,000 
 

24,000 
17,400 
30,000 
42,000 

 
100,00

0 
 

28,000 
 

15,000 
 
 
 

50,000 
 

32,000 
 

14,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
15,000 
36,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

 กองการศึกษา 



แบบ ผ.08 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
เทศบาลต าบลพิกุลออก 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
 
 
 
 
 
ครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครัว 
 
 
ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

-เพื่อติดตั้งทดแทน
เครื่องปรับอากาศท่ี
ช ารุดน าสักงานเทศบาล 
-เพื่อท างานเอกสาร
ราชการที่สามารถ
ท าลายได้ตามระเบียบ
ว่าด้วยการท างาน
เอกสารราชการ 

-เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
-เพื่อใช้ท าความสะอาด
คราบสกปรกต่าง ๆที่ขัด
ออกยากในส านักงาน
เทศบาล 
-เพื่อใช้ปฏิบัติงานขน
ของสัมภาระในการจัด
กิจกรรมและโครงการ
ต่าง ๆ ทั้งในและนอก
พื้นที ่

-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 
บีทียู จ านวน 5 เครื่อง 
 
-จัดซื้อเครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย
ได้ 20 แผ่น จ านวน 2 เครื่อง 
 
 
 
 
 

-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงานจ านวน 1 เครื่อง 
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง  
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คส าหรับ
ส านักงาน จ านวน เครื่อง  
-จัดซื้อเครื่องน้ าแรงดันสูง จ านวน 1 
เครื่อง 
 
 
 

-จัดซื้อรถยนต์กระบะ 4 ประตูแบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน 

 
 
 

64,000 
 
 
 
 
 
 

16,000 
 

7,900 
 
 
 

19,000 

105,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,000 
 
 
 
 
 
 
 

800,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส านักปลดั 
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แบบ ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลพิกุลออก 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

 สังคมสงเคราะห ์
 
 
 
 
 
 
 
สาธารณสุข 

ค่าครุภณัฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
ครุภณัฑ์การแพทย ์

-เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
-เพื่อควบคุมค่าดัชนีย์
มวลกาย 
 
-เพื่อใช้ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
 
 
-เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

-จัดซื้อคอมพิวเตอรส์ าหรับส านักงาน 
จ านวน 1 เครื่อง 
-จัดซื้อตู้เย็นขนาด 16 คิวบิกฟุต จ านวน 
1 เครื่อง 
-จัดซื้อช้ันวางสินค้าในร้านค้าชุมชน 
-จัดซื้อตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบกิฟุต 
จ านวน 1 ตู้ 
 
-จัดซื้อเครื่องช่ังหนักแบบดิจิตอลพร้อมท่ี
วัดส่วนสูง จ านวน 1 ตัว 
 
-จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 4 ตัว 
-จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอด
แขนชนิดอัตโนมัติ จ านวน 1 เครื่อง 
 
-จัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง จ านวน 2 คัน 
-จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
-จัดซื้อรถยนตต์รวจการปรมิาตรกระบอก
สูบไมต่่ ากว่า2,000-3,000ซีซี เครื่องยนต์
ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ 

16,000 
 

25,000 
 

100,000 
66,000 

 
 

20,000 
 
 

236,000 
70,000 

 
 

13,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,198,000 

 ส านักปลดั 
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แบบ ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลพิกุลออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

120 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์โรงงาน 
 
 
ครุภณัฑ์ส ารวจ 
 
 
 
 
ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

-เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ปฏิบัติงาน 
 
-เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
-เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
 

-จัดซื้อสว่านไฟฟ้ากระแทกโรตารพีร้อม
ดอกสว่าน จ านวน 1 เครื่อง  
 
-จัดซื้อเครื่องวัดระยะทางแบบมือถือโดย
ไม่ใช้เป้าสะท้อน จ านวน 1 เครื่อง  
-จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสญัญาณ
ดาวเทียมแบบพกพา จ านวน 2 เครื่อง 
 
-จัดซื้อรถบรรทุกติดกระเช้าไฟฟ้า จ านวน 
1 คัน 
 

10,000 
 
 

40,000 

 
 
 
 
 

50,000 
 
 

6,000,000 

  กองการช่าง 



 
แบบ ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลพิกุลออก 

 
 
 
 
 
 
 
 

121 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
 
 
 
 
ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 
 
 
ครุภณัฑ์ส านักงาน 

-เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
-เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัต ิ
 
 
-เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน
จ านวน 2 เครื่อง 
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet 
Printer) จ านวน 2 เครื่อง 
 
-จัดซื้อรถยนต์แบบมีช่องว่างหลังคนขับ
(Cab) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่่ ากว่า 2,400 ซีซี จ านวน 1 คัน 
 
-จัดซื้อโต๊ะท างานผู้บริหารระดับกลาง 
จ านวน 1 ตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,000 

32,000 
 

13,800 

 
 
 
 
 

800,000 

 กองคลัง 
(งานแผนที่

ภาษี) 
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     ส่วนที่ 5  การติดตามและประเมินผล 
 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล มีจุดมุ่งเพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานของเทศบาล   ว่าเป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้หรือไม่  อย่างไร  การด าเนินการโครงการต่างๆ  เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน และแผนการจัดหาพัสดุหรือไม่ มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาต าบลเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก าหนดแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป โดย
คณะกรรมการจะด าเนินการตรวจสอบติดตาม และประเมินผลก่อนด าเนินการโครงการว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ ทั้งในขณะ
ด าเนินการตามโครงการเพ่ือปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที และห้วงสิ้นสุดโครงการเป็นประจ าทุกปี เพ่ือประเมินว่าโครงการประสบ
ความส าเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ได้ผลผลิตตามวัตถุประสงค์และความคุ้มค่าของผลการด าเนินงานเพ่ือตัดสินว่าควรขยาย  ปรับปรุง  
หรือสิ้นสุด หรือด าเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป 
 1.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
   (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8) แผนงาน 5 คะแนน 
   (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
   (10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือเกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 2.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของโครงการ 5 คะแนน   
   (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
                                    5 คะแนน 
   (4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
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   (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
                                    แห่งชาติ ฉบับที่ 12  5  คะแนน  
   (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0   5 คะแนน 
   (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
                                    ภายใต้หลักประชารัฐ  5 คะแนน 
   (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าตจะได้รับ  
                                      5 คะแนน 
   (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80  (80 คะแนน) 
 3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา 
  1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
  2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
  3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
   3.5 กลยุทธ์ (5) 
   3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
   3.10 ผลผลิต/โครงการ (5)  รวมคะแนน  100 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การติดตามและประเมินผล ก าหนดให้มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานในแต่ละเรื่องโดยให้มีการวัดผลเพ่ือวัด
คุณค่าของโครงการและผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นใน 3  ระดับ  คือ 
   ผลงาน  ได้แก่ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหา   ความต้องการ
             ตามเป้าหมายของงาน/โครงการ 
   ผลลัพธ์  ได้แก่  ผลที่ตามมา ซึ่งเป็นเรื่องที่แสดงถึงการบรรลุความส าเร็จของงานที่
              เกิดข้ึนในด้านประสิทธิภาพของผลงานที่ได้รับ 
   ผลกระทบ ได้แก่  การประเมินผลที่ได้จากผลของโครงการทั้งที่คาดหวังและไม่ได้ 
              คาดหวังซึ่งเป็นผลทางบวกและลบ เพ่ือน าไปประกอบการ 
                                                             ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ เช่น ยกเลิก หรือด าเนินการต่อไป 
 ก าหนดให้มีองค์กรและหน่วยงานรับผิดชอบในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพิกุลออก   ดังต่อไปนี้ 
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 องค์กรให้ค าแนะน า ปรึกษาและติดตามประเมินผล 
 1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิกุลออก 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพิกุลออก 
 3. ที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  
 4. ผู้บรหิารเทศบาลต าบลพิกุลออก 
 องค์กรที่มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 

สนับสนนุให้องค์กรต่างๆ  เข้ามามีส่วนรว่มในการติดตาม และประเมินผล  ได้แกภ่าครัฐเอกชน
สถาบันการศึกษา ผู้น าชุมชนและประชาชน  โดยติดตามประเมินผลในภาพรวมว่า    
  1) การจัดท าแผนพัฒนาต าบล  ได้น ากรอบแนวคิดตามที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาไปสู่การปฏิบัติมากน้อยเพียงใด 
  2)  สภาพการพัฒนาเป็นไปตามความต้องการที่ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบหรือไม่ 
  3)  ประชาชนได้รับประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่ 
  4)  ครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ  ด้านหรือไม่ 
 ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสี่ปี  ซึ่งเทศบาลต าบลพิกุลออกได้ด าเนินตามระเบียบ
ขั้นตอนในการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนด    ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประกอบด้วย 
   1. นางพรนภา  อ่ิมเอิบ   ผู้แทนหน่วยงาน 
   2. นายสมพงษ์  อินทปัญญา  สมาชิกสภาเทศบาล 
   3. นายเจริญ  ทองอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 
   4. นายประจวบสุวรรณ  งามนวลจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล 
   5. นายประจักษ์  ปราบพาล  ผู้แทนประชาชน 
   6. นายสุนทร  เนียมศร ี   ผู้แทนประชาชน 
   7. นายสัมพันธ์  ญาณสุธี   ผู้แทนหน่วยงาน 
   8. นายเฉลิมเดช  จั่นเพ็ชร  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   9. นายบุญเลิศ  ทองอินทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   10. ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต  ส าเนียงใหม่ ปลัดเทศบาล 
   11. นางสาวพัชราภรณ ์ ประตูนิน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีกหนึ่งคน
ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยก าหนดให้คณะกรรมการฯ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได ้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
 1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ 
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ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
 (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model)  หรือ  Scorecard Model  Kaplan & Norton 
 (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ ( Result Framework Model (RF)) 
 (4) แบบเชิงเหตุผล  (Logical Model) 
 (5) แบบวัดกรบวนการปฏิบัติงาน  (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
 (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem – Solving  
                Method 
 (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)   
 (8) แบบการประเมินผลกระทบ  (Impact Evaluation) 
 (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
 (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model 4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                 ในอนาคต 
 (11) แบบอื่นๆ ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอกตามข้อ (1) – (10) หรือ
        เป็นแบบผสมก็ได้ 
 เชิงปริมาณ  (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป  
ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไร (Key Performance Indicators : KPIs 
 ผลกระทบ (Impact) 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
  ในทฤษฏีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หรือองค์การ
ภาคเอกชนจะพัฒนาเติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 
ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบด้วย 
  1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment) 
  2) สิ่วแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment) 
  3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) 
  4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technologv) 
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                                                                                                   พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

 

 

 

 

 จากแผนภาพ เทศบาลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการ
ปับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังท่ีกล่าวมาแล้ว เพื่อให้องค์กรพัฒนาเติบโตและอยู่
รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
ไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 
 1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมืองที่เปลี่ยนแปลง 
  หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล สมาชิกสภาผู้แท น 
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดย
ราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 
  ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท่องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 
  ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมา
เป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือการรวมอ านาจการปกครอง หรือการ
กระจายอ านาจการปกครอง ดังนั้น ผู้ที่จะปฏิบัติงานใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐ
อยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท. ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
  ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้ องถิ่น ทุกฝ่าย
ควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นมรทุกระดับทั้งระดับ อบจ.  เทศบาล อบต. และ
ระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเข่ือมโยงสัมพันธ์กันและจะจ่องมีผลกระทบต่อ อปท. ไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามรับข้อเท็จจริงท้องถิ่นเข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบ
กฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็เป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะ 
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องค์การ 
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ประยุกต์ใช้กฎหมายให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง 
 2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง 
  เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา
อ่ืนๆ ที่กระทบต่อ อปท.ตามไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และ
ของฟรีอ่ืนๆ จาก อปท. เป็นต้น  ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการติดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้ราษฎร 
  อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างาน
หาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอด
ถึงปัญหาความยากจนของประชาขนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่คลอดเวลาของ
ประชาชน เป็นต้น 
  ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน” และ 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปม. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาใน
ประเด็นนี้ 
 3) การปรับตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
  ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่
ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนที่อาจ 
เป็นสังคมของคนคริสต์ หรืออิสลาม บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุตยภูมิ 
(ชุมชนในเมือง)  บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกันกิจกรรมของ อปท. เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความ
ร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ มากมาย เป็นต้น 
  สภาพของสังคมของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะต้องติดสิน
ก าหนดนโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองกาทาง
โจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้อง
เข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุค
ปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบ
สิ่งที่เหมือนๆ กันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้านและไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร 
 4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
  ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่
เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. ที่
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆ ผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น 
หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ าก็จ ามา
ซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
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 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจาการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
  เทศบาลต าบลพิกุลออก มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การ
พัฒนาต่างๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 
  -รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งต่อเทศบาลท้องถิ่นอย่างไร 
  -แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
  -แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  -การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 
  2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 
  AEC หรือ Asean Economics Community  คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดย
มี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ  กลุ่ม Euro Zone  นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้า
ได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลด
ภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 
  Asean  จะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 
2558   ณ  วันนัน้จะท าให้ภมิูภาคนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวโน้มที่จะ
ให้ AEC  เป็นไปคือ 
  1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
  2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
  3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
  4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
  จากการที่เทศบาลต าบลพิกุลออก ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น 
จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC  ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลต าบลพิกุลออก ใน
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ของไทย  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลต าบลพิกุลออก ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหล
เข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างานหรือการอ่ืนใด การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เข่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น เป็นต้น 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากขึ้น ปัญหา

การแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นก้นได้จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี 
พม่าทาวว์ ลาวทาวว์  กัมพูชาทาวว์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอย่างมาดจาก
ชนชั้นนั้นที่มีปัญหาคนจะท าผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทศบาลต าบลพิกุลออก ต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น 
เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดั งนั้น อาจมีการฝ่าผืนกฎหมายจากชาว
ต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ และความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้งอาจเกิดปัญหาอาชญากรรม     
ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจาการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 

 



129 
  ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือกออก SARs  

ไข้หวัดน าและโรคอ่ืน  ๆที่มีผลจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การ
แพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

  การศึกษาภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืน  ๆในอาเซียน 
ดังนั้น เทศบาลต าบลพิกุลออก จึงได้เริ่มต้นเร่งรัดการพัฒนาให้ประชาชนในพ้ืนที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 

  ศาสนา อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น เช่น อาจ
มีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่ตากต่างกัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยว
ในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์เป็นต้น 

  วัฒนธรรม ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมระบุใน
แผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างใน
มรดกทางวัฒนธรรม เข่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มรการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของ
หรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง และการบริหารจัดการที่ดี 
    การบริหารภาครัฐต้องเร่วรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการ
อนุญาต อนุมัติต่างๆ  ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรมต่างๆ  ซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น 
การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับ
ผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
    การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับการจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น 
อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างชาติในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อักทั้ง อาจเกิดปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า ด้วย
สาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือ                                      
การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุนต่างชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้อง
บุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเ์พื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครนายก (10) 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
   3.5 กลยุทธ ์ (5) 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
   3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด ้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมปิระเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปา่ไม้ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้งฯลฯ 

20 
(3) 

 

 (2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจ านวน
ประชากรและช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

 (3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

 (4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนสง่ 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท ์ฯลฯ 

((2)  

 (5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเทีย่ว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 

 
(2) 

 

 (6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน่ การนบัถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้า 

(2)  

 (7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

 (8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสนิใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลีย่นเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผูบ้ริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

15 
(2) 

 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใชผ้ลของการบังคบัใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(1)  
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา คะแนน 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 10 
  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 60 
  5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
  5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
  5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
  5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) 
  5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
  5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
  5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

(5) 

  5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
  5.10 มีการประมาณการาคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
  5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
  5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแน

นเต็ม 
คะแน
นที่ได ้

1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ใช้
การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand  และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบดว้ยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มรการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ
วัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเปน็ไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนนิการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เทา่ไหร่ 
จ านวนที่ไมส่ามารถด าเนนิการได้มีจ านวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ทีไ่ด้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)  โครงการที่ด าเนินการในเชงิ
ปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
สี่ปีไปปฏบิัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิค
ต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่
นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหนา้ที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการตา่งๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวรสามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)  ผลการปฏิบัตริาชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายชองแผนการปฏบิัติราชการตามทีไ่ดร้ับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)  โครงการที่ด าเนินการในเชงิ
คุณภาพ ((Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand  และ Trend  หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มพีื้นที่ตดิต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency 
Economy Plan : LSEP) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด ้

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลตุามวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมคีวามชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตผุล วิธีการด าเนนิงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเทา่ไร กลุม่เป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลติอย่างไร กลุ่มเปา้หมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าทีไ่หน เริม่ต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ให้บอกชัดเจนว่าใครคือกลุม่เป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุม่เป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
20 ป ี

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกดิความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมา (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดผลสมัฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 
ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิที่เป็นเปา้หมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง
การพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสูร่ายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏริูประบบเพื่อสรา้งสังคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเช่ืองโยงภูมภิาค
และความเป็นเมือง (5) การสรา้งความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมย่างเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 4.0 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based  Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม ท าน้อยได้มาก เช่น (1) เปลีย่นจากการ
ผลิตสินค้า โภคภณัฑไ์ปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเนน้ภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่
ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดสว่นหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแกไ้ข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสรมิสร้างให้
ประเทศชาตมิีความ
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการเป็นโครงการตอ่ยอดและขยายได้เป็นโครงการทีป่ระชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมัง่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึ่งถึงหลักส าคัญ 5 ประการ ในการจัดท า
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3)ความมปีระสทิธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเขิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไมม่ากกว่าหรือไม่
ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในเทศบญัญัต ิเงินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5)  

5.11 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness)  ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดวา่จะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพฒันาซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถปุระสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขยีนวัตถุประสงค์ควรค านึ่งถึง (1) มีความเป็นไปได้
และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบสุิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สดุและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5)  
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การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ข้อ 30(5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ก าหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวละต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี และข้อ 29 (3) ก าหนดว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก 
  1. ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
   (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)   
   (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model  
ของ Kaplan& Norton  
   (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์  (Result Framework Model (RF)) 
   (4) แบบเชิงเหตุผล   (Logical Model)  ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ  Logical Model 
   (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน หรือ Problem-Solving Method 
   (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ 
   (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)   
   (8) แบบการประเมินผลกระทบ  (Impact Evaluation) 
   (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
   (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)  และ 
   (11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอกตามข้อ 
(1) – (10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
  2. เชิงปริมาณ  (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 
(Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
  3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
  4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไร Key Performance Indicators : KPIs 
  5 ผลกระทบ (Impact) 
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