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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
.......................................... 

 
ส่วนท่ี 1  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
(1.1) ดา้นกายภาพ 
 ตำบลพิกุลออก มีพื้นที่มีขนาดปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับตำบลอื่นๆ ในจังหวัดนครนายก มีประชากร
ทั้งหมดประมาณ 5,415 คน (ข้อมูลจากสำนักบรกิารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอบ้านนา ณ เดือนเมษายน 
2559) ทำให้มีรายได้จากการจัดเก็บเองและทีร่ัฐจัดเก็บให้ รวมไปถึงเงินอุดหนุน และเพียงพอต่อการบริหารและการ
พัฒนาท้องถ่ินได้ ประกอบกับมีพื้นที่ติดต่อตัวเมืองนครนายก และเขตอำเภอบ้านนาที่กำลังพัฒนาเป็นเมืองใหม่ใน
อนาคต  โดยในปัจจุบันมีนักลงทุนเข้ามาเก็งกำไรและลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างมาก  ซึ่งจะทำให้เกิด
ชุมชนใหม่ขึ้นอีกหลายแห่งภายใต้การวางกรอบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ มีหน่วยงานราชการที่สำคัญอื่นๆ อีกหลาย
แห่ง อีกทั้งยังเป็นเส้นทางผ่านสู่ภาคตะวันออก และภาคอีสานได้ โดยมีทางหลวงสายสำคัญตัดผ่ านพื้นที่ได้แก่  ทาง
แผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสายสุวรรณศร) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3222 และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทาง
ธรรมชาติของจังหวัดนครนายก อาทิ เช่น น้ำตกสาลิกา  น้ำตกนางรอง  น้ำตกวังตะไคร้  เข่ือนขุนด่านปราการชล 
ฯลฯ  ซึ่งตำบลพิกุลออก เป็นเส้นทางผ่านสูแ่หลง่ท่องเทีย่วต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น สำหรับกายภาพอื่นๆ ที่สำคัญได้แก่มี
คลองชลประทานไหลผ่านพื้นที่จากทิศเหนือ  ลงสู่ทิศใต้  และมีลำคลอง  ลำห้วย  ซึ่งเป็นสายทางน้ำไปพื้นที่หลาย
แห่งทั่วไป  เหมาะสมสำหรับการทำการเกษตรและการประมงได้เป็นอย่างดี  
 1.1.1 ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
ประวัติความเป็นมาเทศบาลตำบลพิกลุออก   

ตำบลพิกุลออกเดิมนั้นเคยเป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีราษฎรอพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาย้ายเข้ามาสร้างบ้านแปลง
เมืองอยู่กันเป็นกลุ่มๆ ตามริมฝั่งน้ำบ้านนา ถ้านับเป็นปีก็มีมาประมาณ 200 ปีเศษแล้วหมู่บ้านเหล่านี้เคยเป็นหมู่ๆ 
หนึ่งของตำบลบ้านนาเริง่ หรือตำบลบ้านนาปัจจบุันมาก่อนภายหลงัจงึแยกออกมาเป็นตำบลสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 
เคยยุบไปรวมกับตำบลอาษาราว 3 ปีเศษ อนึ่งราษฎรที่อพยพมาครั้งนี้ทีเดียวเป็นราษฎรอพยพสมัยกรุงศรีอยุธยาเสีย
กรุงแก่พม่าครั้งที่ 2 รัชสมัยพระเจ้าเอกทัศ (2310) ซึ่งเหลือจากพม่ากวาดต้อนไปประเทศพม่าจึงได้พากันหนีพลัด
บ้านแตกจากเมืองออกมาเสียก่อนเพราะพวกนี้เป็นราษฎรอยู่ชานเมืองไม่มีทรัพย์สินมากมายอะไรพอที่พม่าข้าศึกจะ
ยึดเอาไว้แต่ฝ่ายเดียว 

เมื่อราษฎรพากันอพยพมากันมากๆ เข้าพอจะเป็นหมู่บ้านทางราชการก็ตั้งเป็นหมู่บ้านข้ึนเมื่อมีหลายหมู่บ้าน
เห็นสมควรจะเป็นตำบลได้ จึงได้แยกออกเป็นตำบลโดยแยกจากตำบลบ้านนาเป็นพิกุลออก 

คำว่า “พิกุลออก” ที่เป็นช่ือของตำบลแยกเป็น 2 คำคือ พิกุล กับ ออก คำว่าพิกุลเป็นช่ือต้นไม้ยืนต้นขนาด
ใหญ่มีดอกสีขาวแยกกลีบเป็นจักรเล็กๆมีกลิ่นหอมใช้ทำยาแก้โรคลมได้เป็นอย่างดีส่วนคำว่า ออกมาจากคำเต็มว่าทิศ
ตะวันออกเมื่อรวมความแล้วแปลได้ความว่าวัดที่มีต้นพิกุลตั้งอยู่เยื้องทิศตะวันออกบ้านนาซึ่งฝั่งหนึ่งมีหมู่บ้านพิกุล
ตะวันตกซึ่งทั้งนี้ออกจากบรเิวณที่ตั้งสร้างวัดน้ันมีต้นพิกุลข้ึนอยู่เป็นต้นใหญ่พอสมควร 1 ต้น บางท่านเล่าว่าผู้สร้างวัด
นี้เป็นครอบครัวหนึ่งมีสองสามีภรรยา ช่ือนายกุลกับนางแก้ว วัดนี้จึงได้นามว่า “วัดพิกุลแก้ว” สร้างในปี        พ.ศ. 
2411 วัดนี้ตั้งอยู่ฝั่งทิศตะวันออกของลำคลองพอดี เมื่อตั้งช่ือตำบลจึงเรียกนามตำบลว่า “ตำบลพิกุลออก” สืบมา
ตราบเท่าทุกวันน้ี 
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เนื้อท่ี 
 ตำบลพิกุลออก มีพื้นที่โดยประมาณ 20.7952 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  12,997  ไร่ 
 1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

  โดยทั่วไปของตำบลพิกุลออก เป็นที่ราบลุ่มลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง หรือดินเหนียวปน
ทรายแป้งถึงเหนียว เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม มีถนนสายหลักที่สำคัญ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3051 
(บ้านนา-บางอ้อ-องครักษ์) แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ในตำบลบ้านนา ผ่านกลางตำบลพิกุลออก    
ออกสู่ตำบลอาษา ตำบลทองหลาง ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนาและตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ บรรจบกับทาง
หลวงชนบท นย 3001 (แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 – บางน้ำเปรี้ยว) อำเภอองครักษ์ นอกจากนี้ยังมีถนน 
อบจ.นย.2007 ถนน อบจ.นย.2013 มีแหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ คลองบ้านนา  คลองเหมืองตาล คลองอาษา  
คลองวังม่วง คลองวังไทร คลองเหมืองยายแมว  คลองมาบกระทุ่ม  คลองดอนทราย และคลอง 31 ซึ่งเป็นแม่น้ำเพื่อ
การเกษตร และการอุปโภค บริโภค ของตำบลพิกุลออก 
 1.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ตำบลพิกุลออกอยู่ในสภาพอากาศแถบมรสุมมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน  ฤดูฝน และฤดูหนาว  ในฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้จะมีอากาศชุ่มช้ืน ฝนตกตลอดฤดู โดยมีฝนตกชุกบริเวณป่าต้นน้ำลำธารตามแนวเทือกเขาสูงตอน
เหนือ แต่ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือฤดูหนาวจะมีอากาศแห้งแล้ง อากาศหนาวไม่มากนัก สำหรับฤดูร้อน
สภาพอากาศแห้งแล้ง 
 1.1.4 ลักษณะของดิน 
           ตำบลพิกุลออกมีลักษณะของดินประสบปัญหาดินเปรี้ยว ดินเป็นกรดทำให้ผลผลิตทางการเกษตรต่ำ 
 1.1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
  ตำบลพิกุลออกมีแหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ คลองบ้านนา  คลองเหมืองตาล คลองอาษา คลองวังม่วง 
คลองวังไทร คลองเหมืองยายแมว  คลองมาบกระทุ่ม  คลองดอนทราย และคลอง 31 ซึ่งเป็นแม่น้ำเพื่อการเกษตร 
และการอุปโภค บริโภค ของตำบลพิกุลออก 
 1.1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  มีการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยไว้บริเวณคันนา คันคลอง และสวนบริเวณบ้าน เพื่อใช้ประโยชน์
จำนวนพื้นที่เล็กน้อยเท่านั้น 
(1.2) ด้านการเมือง/การปกครอง 

เทศบาลตำบลพิกุลออก เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินที่จัดต้ังข้ึนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  
โดยยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2555      ทำให้มีพื้นฐานทางด้าน
การเมืองที่มั่นคง  ประชาชนให้ความสนใจและศึกษาในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารท้องถ่ิน  และมีการ
แสดงออกตามรูปแบบของสังคมประชาธิปไตยภายใต้สิทธิและเสรีภาพอันพึงมีตามควรที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ   มีการเคารพในกฎระเบียบ
ธรรมเนียมและกติกาของระบบการเมือง   โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่ในสภาท้องถ่ิน  จะปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สู งสุดในท้องถ่ินของตนเอง  โดยเฉพาะการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ที่เป็น
พื้นฐานสำคัญและตรงตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ 
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1.2.1 เขตการปกครอง 
 อาณาเขตติดต่อ 

 ทิศเหนือ   ติดต่อกับตำบลบ้านนา      อำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก 
 ทิศใต ้    ติดต่อกับตำบลอาษา        อำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลบ้านพร้าว  อำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก 

  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับตำบลบ้านพริก    อำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก    
1.2.2 การเลือกต้ัง 
  เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
  มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2554 รวมถึงระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน กำหนด
เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน ดังนี้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล มีการแบ่งเขตเทศบาลเป็น 2 เขตเลือกตั้ง 
เขตละ  6 คน รวม 12 คน การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง  
  เขตที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 , 2 , 4 , 7 และหมู่ที่ 12 
           เขตที่ 2 ประกอบด้วย  หมู่ที่ 3 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10 และหมู่ที่ 11 

เทศบาลตำบลพิกุลออก จัดอยู่ในประเภทเทศบาลขนาดเล็ก โครงสร้างการบริหารงานประกอบ 
ด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ  ประกอบด้วย 
    -  ประธานสภา       1 คน 

  -  รองประธานสภา      1 คน 
       -  สมาชิกสภาเทศบาล    10 คน 
     รวมทั้งสิ้น   12   คน 
เขตเลือกตั้งผู้บริหารท้องถ่ิน 

        มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 
2545  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 รวมถึงระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน 
กำหนดเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถ่ิน ให้ใช้เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันเป็นเขตเลือกตั้ง 

   นายกเทศมนตรี ทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย 
          -  นายกเทศมนตรี          1 คน 
          -  รองนายกเทศมนตรี     2 คน 

              -  เลขานายกเทศมนตรี           1 คน 
              -  ที่ปรึกษา              1 คน 

(1.3) ประชากร 
 1.3.1 ข้อมลูเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
จากข้อมลูและสถิติประชากรตามสำนักบรหิารการทะเบียน กรมการปกครอง จนถึง ณ เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2562  
ตำบลพิกลุออก มีจำนวนประชากรรวมทัง้สิ้น  5,433  คน   แยกเป็นชาย  2,583  คน  หญิง  2,850 คน จำนวน
ครัวเรือนรวมทัง้สิ้น 1,969 ครัวเรือน 
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1.3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

ชุมชนที่ ช่ือชุมชน 
จำนวนประชากร 

ครัวเรือนทั้งหมด 
ชาย หญิง รวม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว 
ชุมชนบ้านพัฒนาการ 
ชุมชนบ้านป่าเตย 
ชุมชนบ้านโพธ์ิเตี้ย 
ชุมชนบ้านใหม ่
ชุมชนบ้านตะลุง 
ชุมชนบ้านชุมแสง 
ชุมชนบ้านหัวนา 
ชุมชนบ้านเกาะไมล้าย 
ชุมชนบ้านแหลมไม้ย้อย 
ชุมชนบ้านดอนทราย 
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 

264 
86 

116 
184 
119 
67 

259 
204 
228 
298 
318 
440 

284 
92 

110 
263 
134 
71 

279 
222 
262 
342 
342 
449 

548 
178 
226 
447 
253 
138 
538 
426 
490 
640 
660 
889 

291 
81 
78 

158 
83 
45 

206 
122 
150 
213 
198 
344 

รวมท้ังหมด 2,583 2,850 5,433 1,969 
 

(1.4) สภาพทางสังคม  
 1.4.1 การศึกษา 

   -    โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  2 แห่ง 
   -    ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  จำนวน          12 แห่ง 
   -    ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล  จำนวน  1 แห่ง 
   -    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน  2 แห่ง 
   -    ศูนย์ข้อมูลประจำตำบล  จำนวน  1 แห่ง 
  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
   -    วัด     จำนวน  4 แห่ง 

 1.4.2 สาธารณสุข 
   -    โรงพยาบาลของรัฐขนาด 120  เตียง จำนวน  1 แห่ง 
   -    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน  1 แห่ง 
   -    อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100 
  1.4.3 อาชญากรรม 
   เทศบาลตำบลพิกุลออก ได้ดำเนินการอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน
ของประชาชนโดยมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านนา ประสานความร่วมมือกัน
ในพื้นที่เขตชุมชน โดยให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ อาทิ เช่น เหตุอุบัติเหตุด่วน เหตุเพลิงไหม้ อุทกภัย 
และวาตภัย เป็นต้น โดยเน้นบทบาทของครอบครัว ชุมชน และ  เทศบาลในการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยและ
แก้ปัญหาภายในชุมชนด้วยตนเองในเรื่องอาชญากรรมในพื้นที่ตำบล 
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1.4.4 ยาเสพติด 
   เทศบาลตำบลพิกุลออกได้ดำเนินการอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน
ของประชาชนโดยมีงานพัฒนาชุมชน และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหายาเสพ
ติดในพื้นที่โดยมีการทำโครงการ/กจิกรรมอย่างต่อเนื่องเกีย่วกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีการขยายครอบครัวและชุมชนคลอบคลุมทุกชุมชนในตำบลพิกุลออก โดยเน้นบทบาท
ของครอบครัว ชุมชน และเทศบาลในการเฝ้าระวังแก้ปัญหาภายในชุมชนด้วยตนเอง 
  1.4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
   เทศบาลตำบลพิกุลออก ได้ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ  
และครอบครัวผู้เดือดร้อนที่ประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาลตามความเหมาะสม จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ตามนโยบายและงบประมาณของรัฐบาล และสนับสนุนกิจกรรมของ  ชุมชนด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ สนับสนุนครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ ตามแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมที่ชุมชนร้องขอเพื่อ
พัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพดีข้ึน 
(1.5) ระบบบริการพ้ืนฐาน 

เนื่องจากเทศบาลตำบลพิกุลออก มีระบบสารสนเทศทางเทคโนโลยีที่เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ ปี 2541 ผ่าน
กระบวนการทำรายงานข้อมูลสถิติให้กับทางราชการอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจงึมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน
อยู่สม่ำเสมอประกอบกับในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบ
สารสนเทศ  หรือระบบอินเตอร์เน็ต  ซึ่งต้องมีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา โดยฐานข้อมูลที่
สำคัญได้จากการจัดเก็บและบนัทึกข้อมลูพืน้ฐานที่เรยีกโดยทัว่กันว่า จปฐ. และกชช.2 ค จึงทำให้เทศบาลมีฐานข้อมูล
ทั้งด้านประชากร  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษา  อนามัย  โครงสร้างพื้นฐาน  และสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างจะ
ครบถ้วนถูกต้องประกอบกันการได้รับการถ่ายโอนกิจกรรมงานจากส่วนราชการต่าง ๆ  อาทิ  กรมทางหลวงชนบท  
กรมทรัพยากรน้ำ  สำนักงานพลังงานฯ  โยธาธิการและผังเมือง   ชลประทาน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เกษตร  สาธารณสุข  ประมง  ป่าไม้  ปศุสัตว์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
อุตสาหกรรม พาณิชย์  แรงงาน ทั้งจังหวัดและอำเภอ  ทำให้เทศบาลตำบลพิกุลออกมีฐานข้อมูลเพียงพอต่อการวาง
แผนการพัฒนาได้ชัดเจนรอบคอบ รอบด้าน  และใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว 

1.5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  -การคมนาคม 

  การคมนาคมการเดินทางเข้าสูต่ำบลมาพิกุลออกจากอำเภอบ้านนา โดยมาทางถนนสุวรรณศร ระยะทางจาก
อำเภอมาตำบล ประมาณ 5  กิโลเมตร  มีเส้นทางที่สำคัญภายในตำบล ดังนี้ 
   -  ถนน คสล. ในเขตเทศบาลตำบลพิกลุออก 
   -  ถนนลาดยางในเขตเทศบาลตำบลพกิุลออก 
   -  ถนนลูกรังในเขตเทศบาลตำบลพกิุลออก 
   -  ถนนดินในเขตเทศบาลตำบลพกิุลออก 
  -การโทรคมนาคม 
   -  ในเขตเทศบาลมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและรวดเร็ว 

1.5.2 การไฟฟ้า 
   -  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านนา เป็นผู้ให้บริการด้านการไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมดใน
เขตเทศบาล และไฟฟ้าเข้าถึงครบทุกชุมชน  ทั้งหมดจำนวน  12  ชุมชน 
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 1.5.3 การประปา 
  -  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนา ซึ่งเป็นผู้ใหบ้รกิารนำ้ประปาแก่ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลพิกลุออก  มียังไม่ครบทุกชุมชน  แต่จะดำเนินการให้ครบทกุชุมชน        

1.5.4 โทรศัพท์ 
 - ในเขตเทศบาลมทีี่ทำการชุมสายโทรศัพท์ จำนวน 1 แห่ง สาขาย่อยบ้านนาเป็นผู้ให้บริการ

โทรศัพท์ในเขตเทศบาล  
1.5.5 ไปรษณยี์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 -  มีสำนักงานไปรษณีย์  สาขาบ้านนา ให้บริการ อาทิ  ด้านการรบั-ส่งจดหมาย พัสดุครุภัณฑ์ ฯลฯ  

(1.6)  ระบบเศรษฐกิจ 
ด้านเศรษฐกิจของตำบลพิกุลออกนั้นจากการสำรวจเกณฑ์รายได้ของประชากรที่ผ่านมาจากการจัดเก็บข้อมูล

ความจำเป็นพื้นฐานของประชาชน(จปฐ.) ปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอต่อการ
ดำรงชีพสำหรับครัวเรอืนที่ตกเกณฑ์ทางเทศบาลตำบลพิกุลออก ก็ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีการเสริมสร้างรายได้  
และการฝึกอาชีพภายใต้โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ จากความร่วมมือของส่วนราชการหลายฝา่ย 
มีหน่วยธุรกิจที่สามารถกระตุ้นการหมนุเวียนรายได้ในพื้นที่ใหเ้กิดได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปจัจุบันได้มีการพัฒนาอาชีพของ
ประชาชนให้เกิดความมั่นคงของรายได้ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การจัดต้ังกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ การให้การสนับสนุนการพัฒนารายได้และสภาการเกษตรประจำตำบลพิกุลออก  โดยการสนับสนุนเงินกองทุน
ในทุกปีงบประมาณและให้มีการบริหารจัดการในระบบสภาฯ โดยประชาชนและกลุ่มอาชีพที่จัดต้ังข้ึนอย่างต่อเนื่อง
และในอนาคตต่อไปผู้บริหารฯ ได้มีแนวนโยบายที่จะวางรากฐานการพัฒนาด้านอาชีพเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 1.6.1  การเกษตร 
  การเกษตรภายในตำบลพิกุลออก ซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนา เกษตรกรจะทำการทำนาตาม
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว หรือพืชไร่ พืชสวนตามสภาพความพร้อมของแต่ละพื้นที่ของหมู่บ้าน ซึ่งก็เป็นการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและการทำพืชเสริมรายได้ตามฤดูกาลปกติ   
 1.6.2  การประมง 
  การประกอบอาชีพประมงภายในตำบลพิกุลออก  ไม่มีการแจ้งการประกอบการเนื่องจากไมม่ีพื้นที่
ติดชายฝั่งทะเล หรือมกีารเลี้ยงเพาะพันธ์ุสัตว์ทะเล เช่น กุ้ง หมึก เป็นต้น 

1.6.3  การปศุสัตว์ 
  การประกอบการปศุสัตว์เพื่อการค้าขายในเขตพื้นที่ตำบลพกิุลออกมีจำนวนค่อนข้างน้อยมาก เมือ่
เปรียบเทียบกับการประกอบอาชีพอื่นๆ ส่วนใหญจ่ะเลี้ยงไก ่เป็ด และสกุร เพือ่การบรโิภค เองในครัวเรือน และเหลือ
บางส่วนเพื่อจำหน่ายปลีกย่อย 
 1.6.4  การบริการ 

  -  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ             จำนวน  3 แห่ง  
    -  โรงสีข้าว    จำนวน         3 แห่ง  
   -  โรงงานผลิตวงกบ ประตู หน้าต่าง จำนวน  2 แห่ง 
   -  ร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  จำนวน  2        แห่ง  
    -  ตลาดนัด    จำนวน  1 แห่ง 
    -  อู่ซ่อมรถยนต์    จำนวน  7 แห่ง  

              -  อู่ซอ่มรถจักรยานยนต์   จำนวน  4 แห่ง 
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    -  ฟาร์ม     จำนวน  4 แห่ง 
    -  หมู่บ้านจัดสรร                 จำนวน  2        แห่ง        
    -  ร้านเสริมสวย    จำนวน  3 แห่ง   

-  ร้านรับซื้อของเก่า                         จำนวน  3 แห่ง  
     -  ร้านอาหาร    จำนวน  3 แห่ง 
     -  ร้านค้าไม้เก่า    จำนวน  1 แห่ง 
 1.6.5  การท่องเท่ียว 
  แหล่งท่องเที่ยว เทศกาลงานประเพณี และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของตำบลพิกุลออกที่สำคัญ 
คือ งานประเพณีลอยกระทงวัดพิกุลแก้ว ,  แหล่งที่อยู่ค้างคาวแม่ไก่วัดพิกุลแก้ว เป็นต้น  
 1.6.6  อุตสาหกรรม 
  ในเขตเทศบาลตำบลพิกุลออก มีจำนวนหลายประเภท  เช่น  การขายส่งและขายปลีก  การซ่อมยาน
ยนต์ รถจักรยานยนต์  ของใช้ส่วนบุคคล  ครัวเรือน  โรงแรม  การขนส่ง  เป็นต้น  และปัจจุบันในเขตพื้นที่ตำบลพิกุล
ออก ยังไม่มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจมากนักซึ่งในพื้นที่ไม่เป็นเขตอนุญาตในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม แต่มี
ประชากรแฝง คือ แรงงานที่เข้ามาทำงานในฟาร์มสุกร  หรือสถานที่อื่น ๆ ซึ่งมีการแจ้งย้ายเข้าและมีการข้ึนทะเบียน
ถูกต้อง 
 1.6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  ประชาชนในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ค่าขาย และรับราชการ  มีสถานที่บริการ
น้ำมัน  2  แห่ง   โรงฆ่าสัตว์  1 แห่ง   ตลาดสด  1  แห่ง   โรงแรม  1  แห่ง 
 1.6.8  แรงงาน 
  ตำบลพิกุลออก  การใช้แรงงานส่วนใหญ่จะมาจากแรงงานพื้นที่อื่นเนื่องจากมีฟาร์มสุกร จำนวน  
4 ฟาร์ม  เป็นประชากรแฝงด้านแรงงานที่มีการแจ้งข้ึนทะเบียนถูกต้อง 
(1.7)  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
        1.7.1  ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน   

ชุมชนที ่ ชื่อชุมชน 
จำนวนประชากร ครัวเรือน

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

10 
11 
12 

ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว 
ชุมชนบ้านพัฒนาการ 
ชุมชนบ้านป่าเตย 
ชุมชนบ้านโพธ์ิเตี้ย 
ชุมชนบ้านใหม ่
ชุมชนบ้านตะลุง 
ชุมชนบ้านชุมแสง 
ชุมชนบ้านคลองหัวนา 
ชุมชนบ้านเกาะไมล้าย 
ชุมชนบ้านแหลมไม้ย้อย 
ชุมชนบ้านดอนทราย 
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 

264 
86 

116 
184 
119 
67 

259 
204 
228 
298 
318 
440 

284 
92 

110 
263 
134 
71 

279 
222 
262 
342 
342 
449 

548 
178 
226 
447 
253 
138 
538 
426 
490 
640 
660 
889 

291 
81 
78 

158 
83 
45 

206 
122 
150 
213 
198 
344 

  รวมท้ังหมด 2,583 2,850 5,433 1,969 
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 1.7.2  ข้อมูลดา้นการเกษตร 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา 
 

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

.......................กก./ไร่ .......................บาท/ไร่ ..........................บาท/ไร่ 

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

.......................กก./ไร่ .......................บาท/ไร่ ..........................บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน 
 

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

.......................กก./ไร่ .......................บาท/ไร่ ..........................บาท/ไร่ 

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

.......................กก./ไร่ .......................บาท/ไร่ ..........................บาท/ไร่ 

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

.......................กก./ไร่ .......................บาท/ไร่ ..........................บาท/ไร่ 

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

.......................กก./ไร่ .......................บาท/ไร่ ..........................บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร่ 
 

 

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

.......................กก./ไร่ .......................บาท/ไร่ ..........................บาท/ไร่ 

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

.......................กก./ไร่ .......................บาท/ไร่ ..........................บาท/ไร่ 

 ไร่มันสำปะหลัง ...................ครวัเรอืน 
..............................ไร่ 

.......................กก./ไร่ .......................บาท/ไร่ ..........................บาท/ไร่ 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

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

 

 

...................ครัวเรือน 

.........163.........ไร ่

 
.......................กก./ไร่ 

 

 
.......................บาท/ไร่ 
 

 
..........................บาท/ไร่ 
 

2.4) อ่ืนๆ  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

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

 

...................ครวัเรอืน 

.............................ไร่ 
 

 
 

.........................กก./ไร่ 
 
........................บาท/ไร่ 
 

 
..........................บาท/ไร่ 
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               2  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนท่ีใช้ในการทำการเกษตร ปริมาณน้ำฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน  /  

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ  
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1.แม่น้ำ      /  
 2.ห้วย/ลำธาร     /  
 3.คลอง     /  
 4.หนองน้ำ/บึง     /  
 5.น้ำตก     /  
  6.อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1).................................................... 
6.2).................................................... 
6.3).................................................... 

      

3.3) แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง      /  
 2.อ่างเก็บน้ำ     /  
 3.ฝาย     /  
 4.สระ     /  
 5.คลองชลประทาน     /  
 6.อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1).................................................... 
6.2).................................................... 
6.3).................................................... 
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 3  ข้อมูลดา้นแหล่งน้ำทางการเกษตร 
 

แหล่งน้ำ 

 

ไม่มี 
มี ท่ัวถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ /      

4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ /      

4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)   /    

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  /     

4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ     /  

4.6 อ่ืนๆ ระบุ 
4.6.1) ................................................................................................... 
4.6.2). .................................................................................................. 
4.6.3). .................................................................................................. 

      

  
             4  ข้อมูลด้านแหลง่น้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุโภค บริโภค) 
    เพียงพอ  ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ..................................... ............. ของทั้งหมู่บ้าน 

(1.8)  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 1.8.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่ของตำบลพิกลุออกนับถือศาสนาพุทธ 
 1.8.2  ประเพณีและงานประจำปี 
  ตำบลพิกุลออก มีงานประเพณีที่มีการสืบทอดกันมายาวนานหลายสิบปีคือ งานประเพณีลอยกระทง
ของวัดพิกุลแก้ว ซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปและมีการสืบสานประเพณีดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน  ประเพณีสงกรานต์ 
ประมาณเดือนเมษายน กิจกรรมสังเขป ทำบุญตักบาตรที่วัดและในชุมชน และมีการจัดงานรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุของ
แต่ละชุมชน โดยคณะผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน  ประเพณีการแห่เทียนพรรษา 
ประมาณเดือนกรกฎาคม กิจกรรมสังเขป แห่เทียนพรรษา นำไปถวายวัดในเขตตำบลพิกุลออก 
 1.8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ตำบลพิกุลออก  มีภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ การทำระนาด  การทำอังกะลุง  เป็นต้น ภาษาถ่ินที่ใช้คือ
ภาษาไทยกลาง  มีบ้างภาษาถ่ินอื่นแต่น้อยมาก 
 1.8.4  สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  ตำบลพิกุลออก มีสินค้าที่หลากหลาย เช่น ขนมไทย ผลิตภัณฑ์จักสาน ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น 
รวมทั้งยังมีการพัฒนาฝึกอาชีพเสริมให้ประชาชนในตำบลอย่างหลากหลาย  ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นที่นิยมตาม
ท้องตลาดทั่วไปเป็นสากล  ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เสริมตลอดทั้งปี 
(1.9)  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 1.9.1  น้ำ 
  แหล่งน้ำสำคัญภายในเขตพื้นที่ตำบลพิกุลออก มีคลองบ้านนา  คลองมะม่วง  คลองอาษา       
คลองแหลมไม้ย้อย  และคลองวังบัว  ซึ่งไหลผ่านหมู่ต่างๆ ดังนี้ 
  1. คลองบ้านนาเป็นคลองสายกลางไหลผ่าน หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5  และหมู่ที่ 6 
  2. คลองมะม่วงไหลผ่าน หมู่ที่ 1 , 2 , 7  และหมู่ที่ 12 
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  3. คลองอาษาไหลผ่าน หมู่ที่  1 , 3 และหมู่ที่ 7  
4. คลองแหลมไม้ย้อยไหลผ่าน หมู่ที่ 4 , 5 , 8 , 10 และหมู่ที่ 11 

  5. คลองวัวไหลผ่าน หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 
 

 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 
1.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2557-2560 
 1.1  สรุปสถานการณ์การพฒันา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์และ/แนวทางการพัฒนา ของ อปท. ภายใน

เขตจังหวัดนครนายก 
งบประมาณของ เทศบาล 

ปี 2557 2558 2559 2560 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน     
    1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และ
บำรุงรักษาถนน สะพาน ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ 

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

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

- - -  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต     
    2.1 การศึกษา ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

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
ชีวิตและทรัพย์สิน 

83,00 111,820 -  

    2.5 การป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด - - 190,486  
    2.6 การสร้างรายได้และส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - -  

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเอง และการบริหารจัดการท่ีดี     
     3.1 การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย - - -  
     3.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

12,500 12,800 14,925  

     3.3 การพัฒนาองค์กร บุคลากรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้เพื่อรองรับการพัฒนาในด้านต่างๆ และรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

394,548 443,130 288,414  

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 

    

     4.1  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

- - -  

     4.2 การบำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่างๆ และ
การป้องกันน้ำท่วม น้ำเสีย 

- 57,000 11,608  
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 1.2  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เทศบาลตำบลพิกุลออก มีศักยภาพในการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลางเนื่องจากมีองค์ประกอบ 

ในหลายๆ ด้านที่เอื้ออำนวยการต่อการพัฒนาท้องถ่ินให้สามารถกำหนดเป้ าหมายการพัฒนาให้เป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน  และความเหมาะสมของพื้นที่มีการจัดทำแผนพัฒนาให้เป็นไปตามระเบียบและ
ข้ันตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559   
มีการจัดตั้งองค์กรการจัดทำแผนพัฒนาที่เ ข้มแข็ง  และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ได้เป็นอย่างดี  โดยมีการจัดให้มีการ
ประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งหวังให้การจัดทำแผนพัฒนาฯ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดมี
ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลในทางปฏิบัติให้มากที่สุดซึ่งมุ่งเน้นในการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเป็น
สำคัญสำหรับศักยภาพในการพัฒนาของตำบลที่สำคัญประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 

ด้านกายภาพ 
ตำบลพิกุลออกมีพื้นที่มีขนาดปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับตำบลอื่นๆ ในจังหวัดนครนายก มี

ประชากรทั้งหมดประมาณ  5,415 คน   (ข้อมูลจากสำนักบริการการทะเบียน กรมการปกครอง  อำเภอบ้านนา     
ณ  เดือนเมษายน 2559) ทำให้มีรายได้จากการจัดเก็บเองและที่รฐัจัดเก็บให้  รวมไปถึงเงินอุดหนุน  และเพียงพอตอ่
การบริหารและการพัฒนาท้องถ่ินได้ ประกอบกับมีพื้นที่ติดต่อตัวเมืองนครนายก และเขตอำเภอบ้านนาที่กำลังพัฒนา
เป็นเมืองใหม่ในอนาคตโดยในปัจจุบนัมีนักลงทุนเข้ามาเก็งกำไรและลงทนุทางด้านอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างมาก ซึ่งจะ
ทำให้เกิดชุมชนใหม่ข้ึนอีกหลายแห่งภายใต้การวางกรอบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ มีหน่วยงานราชการที่สำคัญอื่นๆ 
อีกหลายแห่งอีกทั้งยังเป็นเส้นทางผ่านสู่ภาคตะวันออก  และภาคอีสานได้โดยมีทางหลวงสายสำคัญตัดผ่านพื้นที่ได้แก่ 
ทางแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสายสุวรรณศร) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3222  และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
ทางธรรมชาติของจังหวัดนครนายก อาทิเช่น น้ำตกสาลิกา น้ำตกนางรอง น้ำตกวังตะไคร้  เข่ือนขุนด่านปราการชล 
ฯลฯ  ซึ่งตำบลพิกุลออกเป็นเส้นทางผ่านสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นสำหรับกายภาพอื่นๆ ที่สำคัญได้แก่มี
คลองชลประทานไหลผ่านพื้นที่จากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้  และมีลำคลอง  ลำห้วย ซึ่งเป็นสายทางน้ำไปพื้นที่หลายแห่ง
ทั่วไป  เหมาะสมสำหรับการทำเกษตรกรรมได้เป็นอย่างดี  

ด้านเศรษฐกิจ 
 ด้านเศรษฐกิจของตำบลพิกุลออกนั้น จากการสำรวจเกณฑ์รายได้ของประชากรที่ผ่านมาจากการ

จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของประชาชน (จปฐ.) ปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ประชาชน ส่วนใหญ่มีรายได้
เพียงพอต่อการดำรงชีพ  สำหรับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ทางเทศบาลตำบลพิกุลออก  ก็ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีการ
เสริมสร้างรายได้  และการฝึกอาชีพภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจากความร่วมมือของส่วน
ราชการหลายฝ่าย   มีหน่วยธุรกิจที่สามารถกระตุ้นการหมุนเวียนรายได้ในพื้นที่ให้เกิดได้อย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันได้มี
การพัฒนาอาชีพของประชาชนให้เกิดความมั่นคงของรายได้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  
การจัดต้ังกลุ่มอาชีพต่าง ๆ การให้การสนับสนุนการพัฒนารายได้และสภาการเกษตรประจำตำบลพิกุลออก  โดยการ
สนับสนุนเงินกองทุนในทุกปีงบประมาณ  และให้มีการบริหารจัดการในระบบสภาฯ โดยประชาชนและกลุ่มอาชีพที่
จัดต้ังข้ึนอย่างต่อเนื่อง  และในอนาคตต่อไปผู้บริหารฯ ได้มีแนวนโยบายที่จะวางรากฐานการพัฒนาด้านอาชีพเพื่อให้
เกิดความยั่งยืน  และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
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ด้านสังคม 
 ในพื้นฐานของตำบลพิกุลออกนั้น มีการรวมตัวของกลุ่มประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนในรูปของ

ประชาคม  และประชาสังคม  ที่ค่อนข้างเข้มแข็ง และมีการให้การสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานราชการส่วน
ท้องถ่ินและภาครัฐอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เกิดพลังของประชาชนที่เห็นความสำคัญของการพัฒนา ชุมชนตำบลเป็น
อย่างดี  ประชาชนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของภาครัฐและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่เสมอ ทางด้านยาเสพ
ติดและมิจฉาชีพในพื้นที่ปัจจุบันลดจำนวนลงมากและมีเป้าหมายที่จะให้เป็นศูนย์  เนื่องจากหมู่บ้านและชุมชนให้
ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากมีการสอดส่องดูแล  และเอาใจใสตลอดเวลา อีกทั้งภาครัฐได้มีการส่งเสริมอย่าง
จริงจังที่จะสร้างสังคมคุณภาพให้เกิดข้ึนในพื้นที่  และเป็นต้นแบบในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

ด้านการเมือง 
 เทศบาลตำบลพิกุลออก เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินที่จัดตั้งข้ึนตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย  โดยยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ทำให้มี
พื้นฐานทางด้านการเมืองที่มั่นคง  ประชาชนให้ความสนใจและศึกษาในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ท้องถ่ิน  และมีการแสดงออกตามรูปแบบของสังคมประชาธิปไตยภายใต้สิทธิและเสรีภาพอันพึงมีตามควรที่กำหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศมีการเคารพ
ในกฎระเบียบ  ธรรมเนียมและกติกาของระบบการเมือง โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่ในสภาท้องถ่ิน จะ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในท้องถ่ินของตนเอง  โดยเฉพาะการพัฒนาด้านต่าง ๆ  
ที่เป็นพื้นฐานสำคัญและตรงตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ 

ด้านการบริหาร 
 ในด้านการบริหารของเทศบาลพิกุลออกนั้น มีผู้บริหารที่มาจาการเลือกตั้งโดยตรงจาประชาชน   

การบริหารจึงเป็นไปในลักษณะที่ลดความขัดแย้งภายในได้เป็นอย่างดี  และมีประสิทธิภาพในการบริหาร  มีความ
คล่องตัวและมีเอกภาพพอควรในการกำหนดทิศทางการพัฒนาทอ้งถ่ิน  ภายใต้การติดตามการดำเนินงานจากฝ่ายสภา
ฯ   ส่วนด้านโครงสร้างภายในและการแบ่งส่วนราชการต่าง ๆ  ได้มีการจัดวางรูปแบบโดยการจัดทำเป็นแผน
อัตรากำลัง 3 ปี  ที่มีการวิเคราะห์และคาดเดาความต้องการกำลังคนในการปฏิบัติงานภายในอย่างเป็นระบบทำให้มี
บุคลากรที่มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  และมีการป้องกันความฟุ่มเฟือยและปัญหาคนล้นงานที่จะ
สร้างปัญหาความสิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่สมควรได้เป็นอย่างดี  ประกอบกับมีการพัฒนาศักยภาพ  และคุณภาพ
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามระยะเวลาอันสมควร  โดยมองถึง
ประโยชน์และความคุ้มค่าที่เทศบาลตำบลจะได้รับเป็นสำคัญ 
  จากศักยภาพด้านต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น  เป็นปัจจัยและองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนา
ท้องถ่ินโดยการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ได้จัดทำข้ึน ไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างเป็นข้ันเป็นตอนโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาให้เป็นไปตามกรอบวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลที่สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด  และนโยบายของรัฐบาล 

 จากการจัดทำทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลตำบลพิกุลออก เพื่อใช้
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาท้องถ่ินที่ผ่านมา  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น  4  ด้าน ซึ่งมีแนว
ทางการพัฒนาครอบคลมุถึงศักยภาพและทิศทางการพัฒนาตำบลได้อย่างทั่วถึง  เป็นไปอย่างเหมาะสมและตอบสนอง
ความต้องการของท้องถ่ินได้ตามสมควรกับงบประมาณที่ได้รับและจัดสรรอย่างลงตัวในทุกปี   ซึ่งในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  ของเทศบาลตำบลพิกุลออก  ในครั้งนี้  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดทำงบประมาณ  สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ซึ่งคณะกรรมการในองค์กรการ
จัดทำแผนพัฒนาฯ  ได้แก่  
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คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพิกุลออก คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพิกุลออก  
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
ภายใต้ข้อกำหนดของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของท้องถ่ิน พ.ศ.2548  อย่าง
ต่อเนื่องมาตลอดโดยเฉพาะในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ภายใต้กรอบแผนพัฒนาสี่ปีในปีงบประมาณที่ผ่านมา  และมีการติดตามผลการ
ดำเนินงานรายไตรมาสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ซึ่งได้รวบรวมและสรุปผลการติดตามพร้อมทั้งรายงานเสนอให้
ผู้บริหารฯได้รับทราบมาโดยตลอด  จึงเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญที่จะนำมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒน า
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการงานดำเนินงานให้
เป็นไปตามความต้องการของแต่ละชุมชน  โดยผู้ปฏิบัติสามารถแปลงนโยบายต่างๆ ของภาครัฐหรือผู้บริหารฯ ไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและชัดเจน   

สำหรับการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561–2565) ในเชิงคุณภาพนั้น ผู้บริหารฯ  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ได้มีการคาดคะเนและสรุปผลที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการจัดทำแผนพัฒนาฯ เชิงคุณภาพในครั้งนี้ แยกออกไว้เป็นประเด็นต่างๆ ตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ดังต่อไปนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
      1.1  การก่อสร้าง ปรับปรงุ และบำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ            
  1.2  การขยายเขตไฟฟ้าและประปา 
  1.3  การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     2.1  การศึกษา  ศาสนา  คุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

      2.2  การสาธารณสุข  การกีฬา และนันทนาการ 
     2.3  การสังคมสงเคราะห์พฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ 

     2.4  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
  2.5  การป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2.6  การสร้างรายได้ และส่งเสริมการพฒันาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง และการบริหารจัดการท่ีดี 
   3.1  การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
   3.2  การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
   3.3  การพัฒนาองค์กร  บุคลากรใหเ้ป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรบัการพัฒนาในด้าน  
                            ต่างๆ และรองรับประชาคมอาเซียน 
   3.4  การสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพิกลุออก จะช่วยให้  
         เกษตรกรได้ทราบข้อมลู และพฒันาความรู้                 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 
      4.1  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงภูมทิัศน ์
     4.2  การบำรงุรักษาแม่น้ำลำคลอง  แหลง่น้ำต่างๆ และการป้องกันน้ำท่วม น้ำเสีย 
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2. ผลท่ีได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.2557-2560 
 2.1  ผลท่ีคาดได้รับหรือผลท่ีสำคัญ 
  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพิกุลออก ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามสมควรแต่
สถานะทางการเงินและการคลังของเทศบาลตำบลพิกุลออก เช่น  
  1) การแก้ไขปัญหาห้วย หนอง คลอง บึง ตื้นเขิน และมีวัชพืชปกคุม  โดยการขุดลอกคลอง 
  2) ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ่อมแซมถนนลาดยาง และการลงหินคลุก ลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนนให้กับ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาการสัญจรไป-มา 
  3) การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนโดยการแจกจ่ายน้ำประปาให้กับ
แต่ละชุมชน 

4) การซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลเพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน 

5) การส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ให้กับประชาชน  
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 2.2  ผลกระทบ 
  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพิกุลออกไม่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการสาธารณะจากเทศบาล
ตำบลพิกุลออก 
 
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

 3.1 ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการประเมินฯ 
  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน 70 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 20 
โครงการ  ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติได้น้อย 
 3.2 การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีตรวจพบ 
  1) โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) มีผลสัมฤทธ์ิของแผนที่สามารถนำไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริงค่อนข้างสูงแต่ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน 70 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 
20 โครงการ ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน จัดทำแผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้าน
งบประมาณ  กล่าวคือ ไม่ควรกำหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของเทศบาล 
  2) จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านที่  1  
ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2.3 กำหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องนำโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) เฉพาะปี 2559 มาดำเนินการในปีงบประมาณ 2559  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้คะแนนเต็ม 
5 คะแนน จากตัวช้ีวัดน้ี  จะเห็นได้ว่าเทศบาลตำบลพิกุลออก นำแผนปี 2559 ไปปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 
50  ดังนั้น  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้เพิ่มร้อยละการปฏิบัติได้มากข้ึน 
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ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดบัมหภาค 
 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ พัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพ แห่งเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่
อย่างมั่นคง ยั่งยืน ของสถาบันหลักการชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเปน็ปึกแผน่มีความมั่นคงทางสงัคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม  และอยู่ดีมีสุขของประชาขน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่งคงทางพลังงานประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน 
ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่าง มีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถ
เกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

ความมั่นคง 
                      การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
ในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
                      ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ที่เข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและเปน็ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่
ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
                      สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  
                      ประชาชนมีความมั่งคงในชีวิตมีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  
                      ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ  

ความมั่งคั่ง 
                      ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศ 
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  
                      เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูงสามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในประเทศและ  
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคทั้งการ 
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสาย
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
                       ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา       
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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ความยั่งยืน  

                       การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ เพิ่มข้ึน อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม      
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยี่ยวยาของระบบนิเวศน์  
                       การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม 
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความ  
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม  
                       มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อ
การพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  
                       ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
         ยุทธศาสตร์ชาติ  
                      ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้อง
มีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการ
พัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทย
ร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือ เป็นคติพจน์ประจำชาติว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คน
ไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาในระยะ 20 ป ีต่อจากนี้ไปจะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ  
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี 
 

สาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 
                     (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 
                         - การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                         - การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน     
สร้างความเช่ือมั่นในการะบวนการยุติธรรม  
                         - การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
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                          - การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมอืระหว่างประเทศทุกระดบัและรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  
                          - การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมอืกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ  
                          - การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรพัยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อม 

การปรับกระบวนการทำงานของกลไกทีเ่กี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
                     (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการ การสร้างความ มั่นคงและปลอดภัยด้าน
อาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 
                         การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเช่ือมั่น 
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เปน็ธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซมู่ลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่า
มากขึ้น 
                          การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตาม
รูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยของ
โลก ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร
ส่งเสริมเกษตรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการ
พัฒนาอาชีพที่ เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี ศักยภาพและอาหารคุณภาพ  สะอาด และปลอดภัย 
ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และ
พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับหว่งโซมู่ลค่าในระดับสงู
ข้ึน ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการ
ยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางให้บริการสุขภาพ 
ธุรกิจบริการด้านการเงิน และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น 
                            การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
                             การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมอืงพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
                             การลงทุน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
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                               การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา  
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
                  (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล   
มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้อง
ให้ความสำคัญ อาทิ 
                      - การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
                      - การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 
                      - การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
                      - การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
                      - การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน  การบ่ม    
เพราะจิตใจให้เข้มแข็ง 
                   (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนา และสร้างความมั่นคง ให้ทั่วถึงลดความ
เหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 
                      - การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
                      - การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุภาพ  
                      - การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
                      - การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
                      - การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
                   (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟู
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งมีความสามารถ ในการป้องกัน
ผลกระทบและปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 
                      - การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  
                      - การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
                      - การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                      - การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                      - การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
                      - การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
                     (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย บทบาทภารกิจ 
มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ทอ้งถ่ินอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 
                       - การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่ เหมาะสม  
                       - การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
                       - การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
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                       - การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
                       - การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
                       - การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
                       - การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
            1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
                 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยัง่ยืน โดยวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการ พัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง  และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี 
ความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ” ของประเทศ 
                 การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกำหนด  
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช . ได้จัดทำข้ึน ประเทศไทยเป็นประเทศ
รายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติ
การค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัย แหล่ง
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
                   เป้าหมาย 
                การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
                   (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0  
                   (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 
Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มข้ึนเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
                    (3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
                    (4) การลงทุนรวมขยายตัว ไม่ตำ่กว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของ ภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
           การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
            (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
            (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
            (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน 
           การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
            (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
            (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
           การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
            (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม  
            (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
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            (3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
            (4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
            (5) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่าง การอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 
           การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
            (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม  
            (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
            (3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 
             แนวทางการพัฒนา 
              การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
             - การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหาร
จัดการ รวมทั้ง สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
             - การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ พัฒนากำลังคนและ
แรงงาน ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม 
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ข้ัน
พื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้แรงงานและปจัจยัการผลติมีความยืดหยุ่นในการเคลือ่นย้าย
ระหว่างสาขาการผลติและระหว่างพืน้ที่การผลติ เพื่อให้แรงงานสามารถเคลือ่นย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการ
ผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทำกรอบ คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
ฝมีือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
             - การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มี
ความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าใน
รูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจา้ของของคนไทยและสนับสนุนใหม้ีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทาง
การตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิต บริการ และอุตสาหกรรมดิจิตอล 
              - การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อเช่ือมโยง
พื้นที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ 
เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนสง่สาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยาย
ขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่
เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตช้ินส่วนยานอากาศและอุตสาหกรรมระบบ
ราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
           - การปรับโครงสร้างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า
เกษตรข้ันปฐม เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความ เช่ือมโยง
ทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าข้ันปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลง 
สู่ระดับที่จำเป็นสำหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพ
พื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิด
การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธ์ุพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ำใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับ 
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ที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเช่ือมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือ
ขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้
ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกำหนดและ
จัดทำกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถ 
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสรมิการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลกัษณะกลุม่ท่องเทีย่ว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวของพื้นที่ ที่มีความเช่ือมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถ่ิน และกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเช่ือมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและ
ประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบ พัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีเช่ือมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ 
และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและใน
ภูมิภาคอาเซียน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์และพลังงาน 
รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน และโลจิสติกส์เช่ือมโยง 
เศรษฐกิจดิจิตอล ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุน
เพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้  
เทคโนโลยีข้ันสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความ       
สำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กรและกิจการเพื่อสังคม 
       การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
       - การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงวัยเด็กต้ังแต่แรกเกิดให้มี
พัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบท
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ ฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับ
ประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ ในการดำรงชีวิต มีการสร้าง
เสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพ และโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจก
บุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
       - การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 
     (1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่  เพื่อสร้างความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
     (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
     (3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดี คนเก่ง รวมทั้งระบบ
การประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียนและ  
     (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบ การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐม
ศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิต กำลังคนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้  
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          การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง การแพทย์เพื่อรองรับการเป็น
สังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลติภัณฑ์สุขภาพและทีอ่ยู่อาศัยสำหรับผู้สงูอายุ ยกระดับการบริหารจดัการระบบสขุภาพเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารทรัพยากรด้าน
สาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้
ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของ
ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) 
ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และ
ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนำรายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติ สุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) 
เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วน ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของ
ประชาชน 
         การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และความจำเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัยและการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้าน
การจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
พัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผูสู้งอายุ เพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นตลอดจนการ
พัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอาย 
           การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
     - การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ แรงงาน โดยสนับสนุนให้
แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้
ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเปน็รูปธรรม นอกจากนี้เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาและการผลติทางการเกษตรทีส่อดคลอ้งกบัพื้นทีส่รา้งหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคา
สินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
       การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิข้ันพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย  
      (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มคุีณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม  
      (2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย และการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กำหนดเป็นนโยบายที่
อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง โดยดำเนินการร่วมกับภาค
ธุรกิจเอกชน และ  
      (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่
คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 
      - การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรพัยากร โดยปฏิรูปทีด่ินเพื่อการเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อย ที่
ไร้ที่ดินทำกินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็น
ระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงาน
และงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดกและภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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       - การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิข้ันพื้นฐานและการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุง
และบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ เช่น กฎหมายป่าชุมชน กฎหมายภาษี มรดก กฎหมายที่ดิน เป็น
ต้น 
       - การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
       - การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมือง 
ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของคนใน
เมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 
       - การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการ
บริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน 
และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอำนวยความสะดวกทางการค้า ขนส่งและโลจิ
สติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง  
        - การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความสำคัญกับนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้ นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย  และประเทศเพื่อนบ้าน 
รวมทั้งส่งเสรมิการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความสำคัญกับ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อ
ช่วยอำนวยความสะดวก ด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
         การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        - การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยคำนึงถึงขีดจำกัดและ
ศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วน นำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการ
บริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างยั่งยืน และแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดิน
ให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทำฐานข้อมูลที่ดิน เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษี
ที่ดินในอัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสมและกำหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของ
คนต่างชาติ บริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากรน้ำ จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ น้ำในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ำและองค์กรผู้ใช้น้ำ คุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การ
ประมง และวิถีชีวิตของชุมชน บริหารจัดการแร่โดยกำหนดปริมาณที่เหมาะสมในการนำแร่มาใช้ประโยชน์ คำนึงถึง
ความจำเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ที่ ก่อมลพิษต่อ
สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
        - การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มีประสิทธิภาพ 
ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อม 
การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
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        - การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทาน
หรือห่วงโซ่คุณค่าที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain /Green Value Chain) ส่งเสริมการทำการ
เกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มี
บทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
        - การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ ทั้งทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย 
และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด        
เร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่
ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
        - การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทำแผน แม่บท การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน และอนุ ภูมิภาค ลุ่มน้ำโขงใน
ประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน และการบริหารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
        - การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและการบริหารจัดการ
เพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่ม
ศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
และระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับการ ป้องกันนำ้ท่วม วางแผนปอ้งกันเมืองและพืน้ที่ชายฝั่ง พัฒนาเมอืงทีส่ามารถ
ปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ 
ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติ โดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทำแผนธุรกิจ
ต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรง
ในอนาคต 
         การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
         - การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง 
เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้างโคร งการของทาง
ราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล ข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละ
ยุคสมัย ฯลฯ 
         - การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ ภาครัฐร่วมกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัด แต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 
      - การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง ทางด้าน เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลัก ในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วน ต่างๆ ใน  ระดับพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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        - การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงาน ที่มีคุณภาพ รวดเร็วและ
น่าเช่ือถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน เชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็น จ้านวนมาก และเป็น โครงการที่มีผลกระทบในวง
กว้าง 
          แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวันเพื่อให้คนไทย
เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุ ที่จะมีสัดส่วนสูงข้ึนใน
สังคมสูงวัย ทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟู และการดูแลสุขภาพ  
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ำในสังคม มุ่งเน้นการลดความเลื่อม       
ลำ้ในทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุน
ในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับ
การบริหารจัดการนโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งในระบบ เพื่อรักษาเสถียรภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การ
ลงทุน การพัฒนา EMEs และเกษตรรุ่นใหม่  
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์
ฟื้นฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงให้ความสำคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุก
มิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ  
          ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมประชาชนมีส่วนร่วมประเทศ
ปราศจากคอร์รัปช่ัน มีการกระจาย อำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่าง ส่วนกลาง ภูมิภาค และ
ท้องถ่ิน 
          ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส ์มุ่งเน้นการพฒันากายภาพ 
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม การเช่ือมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ที่มีการเช่ือมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  
          ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและ
พัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ  
          ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจำกัดของพื้นที่รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่ เกี่ยวข้อง สร้าง
ฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
          ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค ประสาน และพัฒนาความ
ร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดำเนินงาน ตามข้อผูกพันและ
พันธกรณีตลอดจนมาตรฐาน ต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิกทั้งในเวที ระดับโลก ระดับภูมิภาค 
และระดับอนุภูมิภาค 
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        1.3 โมเดลการพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0 หรือประเทศไทย 4.0 
              Thailand 4.0 หรือประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยของ
รัฐบาลหรือโมเดลการพัฒนาประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุมคามแบบใหม่ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ ในอดีตประเทศไทยได้มีการปรับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยู่หลายครั้ง   
เริ่มตั้งแต่ยุคแรก “ประเทศ 1.0” เน้นภาคการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขายสินค้าทางการเกษตร หมู ไก่ กุ้ง 
ปลา เป็นต้น ต่อมายุคที่ 2 “ประเทศไทย 2.0” เน้นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายเครื่องนุ่มห่ม เครื่องหนัง 
เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เป็นต้น และปัจจุบันอยู่ในยุค “ประเทศไทย 3.0” เน้นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก 
เช่น ผลิตและขาย ส่งออกเหล็ก รถยนต์ และปูนชิเมนต์ เป็นต้น แต่ปรากฏว่าประเทศไทยในสามยุคที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบันยังคงเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาและมีรายได้ของประเทศอยู่ในระดับปานกลางเหมือนเดิม รัฐบาลภายใต้การ 
นำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้กำหนดทิศทางหรือโมเดลการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุคที่สี่โดยเรียกว่า 
Thailand 4.0 หรือประเทศไทย 4.0 เพื่อให้ประเทศไทย หลุดพ้นจากประเทศกำลังพัฒนา กลายเป็นประเทศพัฒนา
แล้ว และมีรายได้สูงภายใต้โมเดลการพัฒนาประเทศไทย  4.0 จะต้องมีการปรับโครงทางเศรษฐกิจไปสู่         
“Value-Based Economy” หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน ด้วยนวัตกรรม โดยมีแนวคิดหลัก 3 ประการ คือ 
                 1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม   
                 2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
                 3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
 
1.4 ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2560 – 2569) มีดังนี ้
                 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างการปกครองท้องถ่ินให้เข้มแข็งด้วยระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
                 1) สร้างและพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยแก่เยาวชนในสถานศึกษาของท้องถ่ิน และ เยาวชนใน
ท้องถ่ิน เพื่อสร้างหลักประกันประชาธิปไตยของท้องถ่ินในอนาคต 
                 2) พัฒนากระบวนการประชาธิปไตยและกระบวนการทางสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ให้
เข้มแข็งเพื่อเป็นหลักทางประชาธิปไตยให้กับท้องถ่ิน และประชาชน 
                 3) เสริมสร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน บุคลากรขององค์กร  ปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                 4) เสริมสร้างขีดความสามารถแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อร่วมเป็นกำลังหลักสำคัญ ของ
กระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ในการระดมพลังขององค์กรภาคีทุกภาคส่วนของท้องถ่ิน ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อ
การแสดงความจงรักภักดีแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ 
                 5) ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรว่มเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนด้วย การระเบิด
จากภายในท้องถ่ิน สู่การพัฒนาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาท้องถ่ินร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ สู่
ประเทศที่พัฒนาแล้วจากฐานของท้องถ่ิน ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
                 1) เสริมสร้างศักยภาพ และขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการสรรค์สร้าง  
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภารกิจ การบริการในระดับพื้นที่รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และไทยแลนด์๔.๐ 
                 2) รวมพลังองค์กรภาคีทุกภาคส่วนหนุนเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสู่องค์กรดิจิทัล และ องค์กร
แห่งนวัตกรรม 
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                 3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน และพัฒนากลไกเพื่อการกระจาย 
ทรัพยากร และการบริการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ เข้าถึงความต้องการเร่งด่วน สำคัญ ของพื้นที่ 
ผ่านการบูรณาการทรพัยากรร่วมกับจังหวัด และองค์กรภาคีเครือข่ายในรูปแบบภารกิจร่วมประชารัฐ ท้องถ่ินเป็นฐาน 
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
                 4) ระดมพลังจากองค์กรภาคีทุกภาคส่วน ภาคประชาชน ประชาชนในการร่วมกับท้องถ่ิน เพื่อการสร้าง
ความอุดมสมบูรณ์ รักษา และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้าง แหล่งพลังงานในท้องถ่ินเพื่อการ
พึ่งตนเอง และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน และสมดุล 
                 5) ร่วมเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งตนเองทางการเงิน-การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้วยการ
ระดมพลังทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถ่ินและสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก ในท้องถ่ินให้เข้มแข็ง 
                 6) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ได้  
มาตรฐานสากล ให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการ  ของ
ประชาชนและทิศทางการพัฒนาประเทศ ๒๐ปี และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ 
                  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถ่ิน
ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
                  1) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยม ต้านการ
ทุจริตจากฐานของการพัฒนาท้องถ่ินให้ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั่วประเทศ 
                  2) ยกระดับการจัดการธรรมาภิบาลท้องถ่ินด้วยการป้องกันการทุจริตในการปกครองท้องถ่ิน  ที่มี
มาตรฐานสากล หนุนเสริมภาพลักษณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไทย ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย ซื่อตรง โปร่งใส ให้
เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ 
                  3) สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและมาตรฐานธรรมาภิบาลองค์กรปกครอง  ส่วน
ท้องถ่ินของประเทศด้วยมาตรฐานการให้คำปรึกษาระดับสากล และการประเมินผ่านการมีส่วนร่วม จากองค์กรภาคี
ทุกภาคส่วน 
                  4) สร้างสรรค์มาตรฐาน รูปแบบ แนวทางเพื่อความคล่องตัว และการพึ่งตนเองในด้านรายได้  ของ
ท้องถ่ิน และการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้ที่เหมาะสม 
                  5) ปรับโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีความโปร่งใส  
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
                  6) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจการถ่ายโอนภารกิจจากภาครัฐสู่องค์กรปกครอง  ส่วน
ท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนในการจดับรกิารประชาชน และไม่เป็นภาระขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินในระยะ
ยาว 
                  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถ่ินที่มีคุณภาพเพื่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
                  1) ร่วมสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับท้องถ่ิน เพื่อเป็นกำลังหลักในการเสริมสร้าง ความ
เข้มแข็งของท้องถ่ินในการพึ่งตนเอง และรองรับการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขัน 
                  2) สร้างกลไกมาตรการรองรับการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมเสริมสร้างสวัส ดิการ 
สังคม เสริมความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมระดับพื้นที่ 
                  3) พัฒนาการบริการสาธารณะของท้องถ่ินผ่านการร่วมดำเนินการของเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ที่เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการบริการประชาชน 
                  4) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ได้มาตรฐานสากล 
รองรับความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และทิศทางการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ 
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                  5) รวมพลังองค์กรภาคีทุกภาคส่วนร่วมหนุนเสริมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ประสบ  
ความสำเร็จในการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาท้องถ่ินที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
(Sustainable Development Goals : SDGs) 
                   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อรองรับภารกิจและทิศทางการพัฒนาของประเทศ ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
                   1) สร้างระบบคุณธรรมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยหลักธรรมาภิบาล  ในทุก
กระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคลก้าวสู่ธรรมาภิบาลการบริหารทรัพยากรบุคคลยุค ๔.๐ 
                   2) สร้างระบบการพัฒนาบุคลากร และผู้นำ รองรับการพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  สู่
สากล และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่แข่งขันได้ 
                   3) ปฏิรูประบบบริหารจดัการกำลังคนของกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน ให้มีประสิทธิภาพ มีความ
สมดุลกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานอย่าง
คุ้มค่าสูงสุด 
                   4) สร้างระบบการเรียนรู้ การจัดการตนเองของบุคลากรทุกระดับตามค่านิยมร่วม และความจำเป็น 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกอย่างเท่าทัน 
                   5) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีธรรมาภิบาล และ  
พร้อมเปิดรับการตรวจสอบอย่างโปร่งใสสู่ท้องถ่ินยุคใหม่ 
                   6) พัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา และบุคลากรขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถ่ินให้เป็นนักบริหาร นักการเมือง และผู้ปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาล และพร้อมเปิดรับการตรวจสอบ  อย่าง
โปร่งใส 
                   7) เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วยวัฒนธรรมและวิถีพอเพียง 
                   8) เสริมสร้างความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
                   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาองค์กรด้วยฐานคุณธรรม ความรู้ และสมรรถนะสูงเป็นองค์กร
ระดับสากลที่สังคมยอมรับ ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
                   1) เสริมสร้างขีดความสามารถในการน าองค์กรของผู้นำ เพื่อการขับเคลื่อนกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถ่ินสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่มีคุณธรรม 
                   2) พัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรแบบครบวงจร เพื่อหนุนนำการพัฒนาตาม  ความ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตและรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
                   3) เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรใหม่ พัฒนาระบบการบริการลูกค้า และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินอย่างมืออาชีพ 
                   4) พัฒนาระบบการวัดผล การวิเคราะห์ การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ภายในองค์กรให้มี  
มาตรฐาน และทันสมัย 
                   5) ส่งเสริม สนับสนุนธรรมาภิบาลในทุกภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินให้เป็น แนวทาง
ปฏิบัติที่ดีขององค์กรธรรมาภิบาลระดับประเทศ และนานาชาติ 
                   6) ยกระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินสู่องค์กรดิจิทัลทั่วทั้งองค์กร 
                   7) เสริมสร้างบทบาทระหว่างประเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเช่ือมโยงประชาคม 
อาเซียนและประชาคมโลก 
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ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้  
  วิสัยทัศน์ “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้
อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565” 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา มีดังนี้ 
                    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถ่ินในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการบริการสาธารณะ ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
                    1) เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ การดำเนินงานตามมาตรฐานการบริการสาธารณะ 
                    2) พัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานงานบริการสาธารณะ 
                    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการเงนิ การคลัง และปรับปรงุระเบยีบกฎหมายรองรับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
                    1) พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการบริหารการเงิน การคลัง  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
                    2) ส่งเสริมการจัดทำ ปรับปรุงกฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
                    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีมาตรฐาน ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
                    1) สนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามมาตรฐาน 
                    2) พัฒนาและขยายระบบงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
                    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาวางระบบและดำเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
                    1) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล 
                    2) ส่งเสริมสนับสนุนการติดตามประเมินผล 
                     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินตามอำนาจ
หน้าที่ ภารกิจ และนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
                    1) พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี 
                    2) ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบาย 
 
1.5 แผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด ฉะเชิงเทรา จังหวัด
นครนายก จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว 
                  วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้าระดับประเทศ 
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีดังนี้ 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคตะวันออกของ อินโด
จีน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วยกลยุทธ์  
                  1) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเช่ือมต่อกันภายใน
กลุ่มจังหวัดและไปสู่อินโดจีน  
                  2) พัฒนาศูนย์กลางและช่องทางการกระจายสินค้าเพื่อรองรับการเป็นฐานการผลิตของส่งและจัด       
จำหน่ายของอินโดจีน  
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                  3) วางแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรทัง้ในเชิงภาพและปรมิาณเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลาง การค้า
การลงทุนของอินโดจีน  
                  4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการค้า การลงทุนและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้า และบริการให้ได้มาตรฐานโดยคำนึงถึงชุมชน
และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกลยุทธ์  
                  1) อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว ภายใน
กลุ่มจังหวัดและภูมิภาค  
                  2) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
                  3) จัดทำเรื่องราว (Story) และข้อมูลท่องเที่ยว พร้อมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์และบุคลากรรองรับการท่องเที่ยวของภูมิภาค  
                  4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของกลุ่มจังหวัด 
                    ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาปัจจัยการผลิตและระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อให้สินค้า 
เกษตรได้มาตรฐานสากล เช่ือมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี ประกอบด้วยกลยุทธ์  
                    1) พัฒนาการเข้าถึงปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรอย่างครบถ้วน  
                    2) เพิ่มผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร  
                    3) เช่ือมโยงวัตถุดิบภาคเกษตรกรรมสู่การแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมภายในกลุ่มจังหวัดเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม  
                    4) มุ่งพัฒนาสู่การเกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าสูง  
                    5) ยกระดับสถาบันเกษตรกรสู่เครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรรองรับการค้าเสรี 
                    ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
ลงทุน เพื่อรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกลยุทธ์  
                    1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ เอื้อต่อการขยายตัวของภาค 
อุตสาหกรรม  
                    2) พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  
                    3) การกำหนดเขตพื้นที่ อุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดที่ เหมาะสมและวางแผนการลงทุนใน 
อุตสาหกรรม  
                    4) เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                    5) ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพัฒนา  
เครือข่ายระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
              วิสัยทัศน์ “นครนายกเมืองน่าอยู่” จังหวัดนครนายกได้กำหนดกรอบเมืองน่าอยู่ เป็น 3 ด้าน ดังนี้  
              1. ด้านเศรษฐกิจ คือ ประชาชนมีงานทำและมีการประกอบสัมมาอาชีพที่ด ี
              2. ด้านสังคมและความมั่นคง คือ  
                   2.1 ประชาชนได้รับการศึกษา ความรู้ การฝึกอบรม ข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว  
                   2.2 มีบริการสาธารณสุขและบริการสาธารณะอื่นๆ ที่พอเพียงและสะดวก 
                   2.3 มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและรักษาทรัพย์สิน  
                   2.4 มีคดีอาชญากรรม ยาเสพติดจำนวนน้อย  
                   2.5 ภาคีพัฒนาทุกระดับมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาเมือง 
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               3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ  
                   3.1 ประชาชนมีความภาคภูมิใจและช่วยบำรุงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ ศาสตร์และ
วัฒนธรรมของท้องถ่ิน  
                   3.2 มีสถานที่พักหย่อนใจ สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวและที่ว่างโล่งอย่างพอเพียง  
                   3.3 มีระบบบำบัดน้ำเสีย กำจัดขยะอย่างเหมาะสม 
             ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี ้ 
                ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย มีมูลค่าเพิ่ม 
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ประกอบด้วยกลยุทธ์  
                   1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  
                   2) พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลการเกษตร  
                   3) ส่งเสริมและพัฒนาการตลาด 
                   4) ส่งเสริมการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
                 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวสิ่งอำนวยความสะดวก สินค้า บริการ และ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานอย่างบูรณาการ ประกอบด้วยกลยุทธ์  
                     1) พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวสิ่งอำนวยความสะดวก และผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว
ให้มีคุณภาพ  
                     2) บริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน  
                     3) พัฒนาการตลาด และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  
                     4) ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาและฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
                  ยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชนรวมถึงจัดเตรียม 
โครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคง ใน
สังคมให้มีความสุข ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
                     1) จัดเตรียมระบบโครงข่ายบริการพื้นฐาน เช่นถนน ไฟฟ้า ประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัด
ขยะ เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
                     2) เพิ่มสวัสดิการทางสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส  และ
ผู้สูงอายุ  
                     3) เพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ  เช่น การ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และช่องทางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม ประกอบด้วยกลยุทธ์  
                    1) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำให้มีปริมาณน้ำพอเพียงต่อความต้องการ ไม่เสื่อมโทรม และตื้นเขิน  
                    2) ปรับปรุงคุณภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิผล  
                    3) ปลูกป่าเพิ่มเติม /ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม เพื่อให้รักษาความสมดุลยั่งยืนของระบบนิเวศให้ ดำรงอยู่ไป
อย่างยาวนาน  
                    4) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
มากขึ้น 
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1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครนายก (พ.ศ. 2561 – 2564) 
                วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรในการพัฒนาท้องถ่ินให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยวด้วยการบูรณาการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ” 
            ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครนายก มีดังนี ้
                 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ประกอบด้วยแนวทาง
การพัฒนา 4 ด้าน คือ 
                 1) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์  
                 2) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และการบริการ 
                    -ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
                    -ส่งเสริมสนับสนุนการขยายตลาดการท่องเที่ยว /สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว /การ  ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ/การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี/การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
                    -การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ินการส่งเสริมแพทย์แผนไทยศูนย์การเรียนรู้ศูนย์  สุขภาพ
อาหารปลอดภัย วัฒนธรรมท้องถ่ิน และอื่นๆเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  
                    -การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ ร่มรื่นสวยงาม หรือเป็นพื้นที่
สาธารณะในการเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ  
                    -การประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก 
                3) การบำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่างๆและการป้องกันน้ำท่วม นำ้เสีย  
                4) การจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระบบบำบัดน้ำเสีย 
              ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 6 ด้าน คือ 
                1) การศึกษา ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
                2) การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเทิดทูนและการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ 
                3) การสาธารณสุข การกีฬา และนันทนาการ  
                4) การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ  
                5) การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
                6) การสร้างรายได้ และส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
             ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 ด้าน คือ 
                1) การก่อสร้างปรับปรุง และบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ  
                2) การวิศวกรรมจราจร  
                3) การขยายเขตไฟฟ้าและประปา  
                4) การพัฒนาระบบชลประทาน แหล่งน้ำคูคลอง เพื่อการอุปโภค บริโภคการเกษตร และอื่นๆ  
                5) การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบผังเมือง และการพัฒนาตามผังเมือง 
           ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วยแนวทางการ พัฒนา 5 ด้าน คือ 
                1) การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข/  การสร้าง
ความสามัคคี  
                2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน  
                3) การพัฒนาองค์กรและบุคลากร  
                4) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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                5) การส่งเสริมให้ผู้นำท้องถ่ิน ผู้นำชุมชน และประชาชนให้มีศักยภาพในการพัฒนาท้องถ่ิน/การ
เสริมสร้างชุมชนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับการพัฒนาในด้านต่างๆและหรือรองรับประชาคมอาเซียน 
 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1  วิสัยทัศน ์
  การคมนาคมสะดวกปลอดภัย ร่วมใจยกระดับคุณภาพศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมผลิต
สินค้าสรรหาอาชีพเสริม 
 2.2  ยุทธศาสตร ์
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       1.1  การก่อสร้าง ปรับปรงุ และบำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ            
   1.2  การขยายเขตไฟฟ้าและประปา 
   1.3  การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสง่เสรมิคุณภาพชีวิต 
      2.1  การศึกษา ศาสนา  คุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

      2.2  การสาธารณสุข  การกีฬา และนันทนาการ 
      2.3  การสังคมสงเคราะห์พฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ 

       2.4  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
   2.5  การป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   2.6  การสร้างรายได้ และส่งเสริมการพฒันาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง และการบริหารจัดการที่ดี 
    3.1 การสง่เสรมิการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
    3.2 การสง่เสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ิน 
    3.3 การพัฒนาองค์กร  บุคลากรให้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้เพื่อรองรบัการพัฒนาในด้าน  
                                  ต่างๆ และรองรบัประชาคมอาเซียน 
    3.4  การสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพิกลุออก จะช่วยให้ 
         เกษตรกรได้ทราบข้อมูล และพัฒนาความรู้               
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้มและการท่องเที่ยว 
        4.1  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงภูมทิัศน์ 
        4.2  การบำรงุรักษาแม่น้ำลำคลอง  แหลง่น้ำต่างๆและการป้องกันน้ำท่วม น้ำเสีย 
 2.3  เปา้ประสงค ์
   1) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
   2) เพื่อพฒันาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกายใจสติปญัญาอารมณ์คุณธรรมจริยธรรม

และสถาบนัทางสังคมมีบทบาทหลกัในการพฒันาคนใหม้ีคุณภาพ 
   3) เพื่อพฒันาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมเีสถียรภาพคุณภาพและยั่งยืนมีความเช่ือมโยงกับเครือข่าย

การผลิตสนิค้าและบริการบนฐานปัญญานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียนมีความมั่นคงทาง
อาหารและพลังงานการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ 

   4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มใหเ้พียงพอตอ่การรักษา 
 สมดุลของระบบนิเวศและเป็นฐานที่มั่นคงของการพฒันาประเทศ 
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  2.4  ตัวชี้วัด 
   1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขดัชนีความสงบสุขสัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุด

ร้อยละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 1.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนสัดส่วนแรงงานนอกระบบที่
สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมและดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ัน 

   2) จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมสัดส่วน
ประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาอัตรา
การป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อและดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 

   3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อผลิตภาพการผลิตรวมอันดับความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศสดัส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ 

   4) คุณภาพน้ำและอากาศร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศและสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลำดับข้ันการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 

  2.5  ค่าเป้าหมาย 
   1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสงัคมไทยเพิม่ขึน้ความเหลือ่มล้ำในสังคมลดลงสัดส่วนผู้

อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงและดัชนีภาพลักษณ์การคอรร์ัปช่ันไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน 
   2) คนไทยมกีารเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีสุขภาวะดีข้ึนมีคุณธรรมจริยธรรมและถาบันทางสังคมมีความ

เข้มแข็งมากขึ้น 
   3) เศรษฐกจิเติบโตในอัตราทีเ่หมาะสมตามศักยภาพของประเทศให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิต

ภาพรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ3.0ต่อปีเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิของประเทศเพิ่มมลูค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใหม้ีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.00 

   4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิม่ประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไมเ้พื่อรักษาสมดุลของระบบนเิวศ 
 2.6  กลยุทธ ์
  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตำบลพิกลุออก จำเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องใหค้วามสำคัญกบัการวางบทบาทการพฒันาตำบล
พิกุลออกในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกบัปญัหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคลอ้งกบัศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของ
เทศบาลเพือ่ทีจ่ะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สงูสุด  ดงันั้น  จึงไดก้ำหนดกลยทุธ์  ดังนี้ 
  1) การพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
  2) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แกป่ระชาชน 

3) การพฒันาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการทำนบุำรงุรกัษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

4) การบรหิารจัดการที่ดี และสง่เสริมและสนบัสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
  5) บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
  เทศบาลตำบลพิกุลออก ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรงุ ฟื้นฟูพัฒนาการจัดการบริการสาธารณะ หรือ
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษาฯ อันเป็น
รากฐานสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง การพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม  
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เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาขน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความ
ต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา  เทศบาลตำบลพิกุลออก  จึงกำหนดจุดยืน
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 4 ประเด็น  ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสง่เสรมิคุณภาพชีวิต 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง และการบริหารจัดการที่ดี 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้มและการท่องเที่ยว 
 
2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ความเช่ือมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชนรวมถึงจัดเตรียมโครงสร้าง

พื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคง ในสังคมให้มี
ความสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ความเช่ือมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอำนวยความสะดวก สินค้า บริการ และบริหาร

จัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานอย่างบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  - ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง และการบริหารจัดการท่ีดี 
ความเช่ือมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

ต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  - ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 
ความเช่ือมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

ต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  - ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว  

3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของเทศบาลตำบลพิกุลออก ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  ผลการดำเนินโดยคณะกรรมสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลพิกุลออก  ได้ผลดังนี้ 
 ปัจจัยภายใน 

              1) ด้านการบริหารเทศบาลตำบลพิกุลออก เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ตามการแบ่งขนาดที่รัฐกำหนด 
โดยมีโครงสร้างส่วนราชการและระบบการบริหารจัดการจากผู้มีประสบการณ์ มีการดำเนินงานตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ  มีการประสานงานกับส่วนราชการในการให้ความรู้และคำแนะนำที่ถูกต้องอยู่เสมอผู้บริหารฯ ได้มี
การพัฒนาตนเองโดยศึกษาหาความรู้และเข้ารับการอบรม  ประชุม  สัมมนา  ทั้งในหลักสูตรที่ทางราชการกำหนด  
และหลักสูตรเสริมทักษะการบริหารอย่างสม่ำเสมอ 
  2) ด้านระเบียบกฎหมายและบุคลากร เทศบาลตำบลพิกุลออก มีบุคลากรที่ผ่านการรับราชการทั้ง
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาก่อน มีประวัติการทำงานที่ดี  ถูกต้องสม่ำเสมอ มีแนวคิดและทัศนคติในการพัฒนา  
และปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กติกามารยาทให้ถูกต้องสอดคล้องกับ  ระเบียบ  กฎหมาย  อยู่ตลอดเวลา จึงไม่มีปัญหา
ในการบังคับใช้ให้เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด ผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน ให้ความสำคัญต่อการ
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายด้วยดีเสมอมา 

 3) ด้านงบประมาณรวมท้ังความช่วยเหลือต่างๆ เทศบาลตำบลพิกุลออก มีงบประมาณค่อนข้าง
จำกัด  เพื่อการบริหารจัดการให้เป็นไปตามบทบาทอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เป็นการประสานความต้องการและ
ปัญหาของชุมชน หมู่บ้าน ตำบล ผ่านทางกระบวนการการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนตั้งแต่การจัดทำแผนพัฒนาการจัดทำ
โครงการการประชุมสภาท้องถ่ิน  เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  การจัดตั้งองค์กรการจัดทำแผน
ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 การจัดทำ
แผนพัฒนาฯและการแสดงความคิดเห็นและปัญหาผ่านการร้องทุกข์การบริหารงบประมาณของเทศบาล ตำบล     
พิกุลออก  นอกจากจะใช้ให้เกิดประโยชน์โดยประหยัดสูงสุดแล้ว บางส่วนหรือที่เกินขีดความสามารถได้ดำเนินการ
ประสานแผนงานและโครงการกับองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครนายก และส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ
โครงการอันเป็นสาธารณะประโยชน์ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องเสมอมาจนเปน็ที่พึ่งพอใจของชุมชนไม่เคยปรากฏปัญหา 
ข้อร้องเรียนและการประพฤติมิชอบจนถึงกับเปน็ปัญหาแก่การตรวจสอบและติดตามของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)  จังหวัด  อำเภอ เป็น
ต้น 

 4) ระบบฐานข้อมูล เนื่องจากเทศบาลตำบลพิกุลออกมีระบบสารสนเทศทางเทคโนโลยีที่เริ่ม
นำมาใช้ตั้งแต่ ปี 2541  ผ่านกระบวนการทำรายงานข้อมูลสถิติให้กับทางราชการอย่างต่อเนื่องข้อมูลจึงมีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่สม่ำเสมอ ประกอบกับในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารและ
การเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ หรือระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งต้องมีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็ นปัจจุบัน      
อยู่ตลอดเวลา โดยฐานข้อมูลที่สำคัญได้จากการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐานที่เรียกโดยทั่วกันว่า  จปฐ.และ     
กชช.2 ค  จึงทำให้เทศบาลมีฐานข้อมูลทั้งด้านประชากร  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษา  อนามัย  โครงสร้าง
พื้นฐาน  และสิ่งแวดล้อม  ที่ค่อนข้างจะครบถ้วนถูกต้อง  ประกอบกันการได้รับการถ่ายโอนกิจกรรมงานจาก     ส่วน
ราชการต่าง ๆ  อาทิ  กรมทางหลวงชนบท  กรมทรัพยากรน้ำ  สำนักงานพลังงานฯ  โยธาธิการและผังเมือง   
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ชลประทาน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เกษตร สาธารณสุข  
ประมง ป่าไม้  ปศุสัตว์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  อุตสาหกรรม  พาณิชย์  แรงงาน ทั้งจังหวัดและอำเภอ ทำให้
เทศบาลตำบลพิกุลออกมีฐานข้อมูลเพียงพอต่อการวางแผนการพัฒนาได้ชัดเจนรอบคอบ รอบด้าน และใช้ประโยชน์
ได้อย่างรวดเร็ว 
การวิเคราะห์จุดแข็ง  (Strength = S)  สามารถสรุปเป็นข้อ ๆ  ดังนี้คือ 
  1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ครอบคลุมปัญหาความต้องการของชุมชน  และเคารพกฎกติกา  
ระเบียบกฎหมาย  ยอมรับความเป็นจริงและแก้ไขปัญหาภายใต้ภาวะของข้อจำกัดได้เป็นอย่างดี 
  2. สมาชิกสภาเทศบาล  มีความรู้และเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่และมีความกระตือรือร้นต่อการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถ่ินเป็นอย่างดี 
  3. พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ยอมรับแนวทางการบริหารและปฏิบัติตามบทบาท
อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายใต้บทบัญญตัิแห่งกฎหมาย และมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของ
การดำเนินงานทุกขั้นตอน 
  4. เทศบาลตำบลพิกุลออก  มีการบริหารจัดการเรื่องแผนฯ  และงบประมาณภายใต้ความเข้าใจ
ตรงกันในบทบาทอำนาจหน้าที่ของทุกภาคส่วนในตำบล  คือ  ประชาคม  ผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ส่วน
ราชการจังหวัด  อำเภอ  โดยทุกฝ่ายยึดมั่นในระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด 
 
การวิเคราะห์จุดอ่อน  (Weakness  = W ) 
  1.การพัฒนาบุคลากรยังต้องมีการศึกษา อบรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มเติมคุณธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อองค์กรให้มากขึ้นในบางจุด  บางระดับ 
  2.การนำเทคนิคใหม่มาช่วยบริหารจัดการ บุคลากรยังต้องเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีเครื่องใช้สำนักงานใหม่ๆ  ให้เหมาะสมหรือใช้ประโยชน์ให้ คุ้มค่าในด้านการบริหาร  ด้านการ
ประชาสัมพันธ์  การทำฐานข้อมูลภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  การพัฒนารายได้  และการจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริการชุมชน 

3.การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารท้องถ่ินต้องให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมด้านกายภาพภายใน
องค์กร   เช่น  ที่พักคอยของผู้มาใช้บริการ  ที่จอดรถผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการ  ภูมิทัศน์โดยรอบ  เป็นต้น  
ซึ่งยังติดเรื่องงบประมาณ  ระเบียบและข้อกฎหมายของส่วนราชการบางประการ ฯลฯ 

ปัจจัยภายนอก 
  1)  ด้านการเมืองและสังคมการเมือง โดยสรุปผลภาพรวมด้านการเมืองและสังคมการเมืองของตำบลพิกุลออก   
ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการติดตามและสนใจในการเมืองทอ้งถ่ินค่อนข้างน้อย ทำให้ระบบการตรวจสอบการทำงานของสภาท้องถ่ิน
ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่แล้วจะเห็นว่าการเมือง เป็นเรื่องของผู้แทนฯ ที่ประชาชนเลือกเข้าไปทำงาน   
ส่วนการติดตามเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบหรือกำกับดูแล  ส่วนนักการเมืองท้องถ่ินยังมีการรวมตัว
และประสานงานกันแบบหลวมๆ ทำให้เป้าหมายการพัฒนาพุ่งไปที่หมู่บ้านของตนเองเป็นหลักมากกว่าภาพรวมใน
ระดับตำบล แต่อย่างไรก็ดีสำหรับในระบบสภาท้องถ่ินแล้ว  สมาชิกสภาเทศบาลทุกคน  มีความรู้และประสบการณ์
การทำงานด้านการพัฒนาท้องถ่ินเป็นอย่างดี และการพัฒนาในทุกๆ ด้านที่ผู้นำท้องถ่ินผลักดันให้เกิดข้ึน ล้วนเป็น
พื้นฐานการพัฒนาที่สามารถต่อยอดให้เกิดกระบวนการพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้ 
  2) ด้านเศรษฐกิจ โดยภาพรวมพื้นที่เทศบาลพิกุลออก ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจการเกษตร 
สังคมส่วนใหญ่ยังขาดการรวมตัวทำให้การกระตุ้นและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรประชาชนเป็นไปในลักษณะที่ค่อนข้างยาก 
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  3) ด้านสังคมและเทคโนโลยี  สภาพพื้นที่โดยรวมเหมาะแก่การเป็นผู้นำในการปกครองท้องถ่ิน  
เนื่องจากเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ติดอำเภอบ้านนา  มีวัด  โรงเรียน  มีสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ครบครัน  ประชาชน
ส่วนใหญ่มีรายได้และการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีทรัพยากรทางการบริหารจัดการและความร่วมมือจาก ภายนอก
ค่อนข้างดี  หากได้รับการติดต่อและให้ความเช่ือถือ หรือเมื่อขอความร่วมมือในงานหรือกิจกรรมอันเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ 

การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) 
จากสภาพการณ์ของการพัฒนาจังหวัดนครนายก   ที่ได้ถูกกำหนดไว้เป็นพื้นที่เมืองใหม่ของประเทศ

ในเขตอำเภอบ้านนา   และเป็นพื้นที่ที่มีแหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาติหลายแหลง่  ตำบลพิกุลออกซึ่งเปน็พื้นที่ต่อเนื่อง   
จึงได้รับผลกระทบทั้งในด้านที่ดีและน่าจะเป็นปัญหาต่อการพัฒนาท้องถ่ิน  ดังนี้ 

   1. ทำให้การซื้อขายที่ดินเพื่ออยู่อาศัยของผู้มาทำงานในเมืองใหม่และผู้ที่จะมาประกอบกิจการต่อ 
เนื่องมีมากข้ึน ส่งผลต่อการจัดภาษีและรายได้จากการจดทะเบียนนิติธรรม  สร้างรายได้ให้ท้องถ่ินมากข้ึน 

 2. พื้นที่ตำบลพิกุลออก  มีสภาพภูมิประเทศเหมาะสมแก่การเกษตร เช่น  การปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์
เพื่อเป็นครัวของเมืองใหม่ 

 3. ตำบลพิกุลออก  มีสาธารณูปโภคและการคมนาคมที่ดีทั้งตำบล  ทำให้เกิด การขยายตัวของ
ชุมชนเข้ามาอยู่อาศัยหนาแน่นมากขึ้น จากอัตราการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารแนวโน้มสูงข้ึนทุกปี 
   4. เป็นเส้นทางผ่านเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีช่ือเสียง      ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากเมืองหลวง
หรือมหานครมากจนเกิน  จึงเหมาะสมที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาพักผ่อนได้อย่างสม่ำเสมอ 
 
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด  (Threat  = T)   
  ปัญหาที่สำคัญคือการเรียนรูแ้ละยอมรบัสิง่ใหม่ๆ  ที่เข้ามาสู่ระบบการพัฒนาการบริหารจัดการ  ผ่าน
ทางสื่อสารมวลชน  การศึกษา  อบรม  และการนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม  ภายใต้การยอมรับร่วมกันของชุมชน 
สังคม  ภาคเอกชน  และราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแล  ด้วยความจริงใจต่อการกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถ่ิน
แบบรากหญ้าน้ี 

เทศบาลตำบลพิกุลออก   มีศักยภาพในการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง  เนื่องจากมีองค์ประกอบในหลายๆ 
ด้านที่เอื้ออำนวยการต่อการพัฒนาท้องถ่ินให้สามารถกำหนดเป้าหมายการพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ิน  และความเหมาะสมของพื้นที่  มีการจัดทำแผนพัฒนาให้เป็นไปตามระเบียบและข้ันตอนของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548   มีการจัดต้ัง
องค์กรการจัดทำแผนพัฒนาที่เข้มแข็ง  และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ได้เป็นอย่างดี  โดยมีการจัดให้มีการประชุมอย่าง 
ต่อเนื่องเพื่อมุ่งหวังให้การจัดทำแผนพัฒนาฯ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด  มีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผลในทางปฏิบัติให้มากที่สุด  ซึ่งมุ่งเน้นในการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเป็นสำคัญ   สำหรับ
ศักยภาพในการพัฒนาของตำบลที่สำคัญประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ด้านกายภาพ 
ตำบลพิกุลออก มีพื้นที่มีขนาดปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับตำบลอื่นๆ ในจังหวัดนครนายก           

มีประชากรทั้งหมดประมาณ  5,415 คน (ข้อมูลจากสำนักบริการการทะเบียน กรมการปกครอง  อำเภอบ้านนา    
ณ  เดือนเมษายน  2559) ทำให้มีรายได้จากการจัดเก็บเองและที่รัฐจัดเก็บให้  รวมไปถึงเงินอุดหนุน  และเพียงพอ
ต่อการบริหารและการพัฒนาท้องถ่ินได้  ประกอบกับมีพื้นที่ติดต่อตัวเมืองนครนายก  และเขตอำเภอบ้านนาที่กำลัง
พัฒนาเป็นเมืองใหม่ในอนาคต โดยในปัจจุบันมีนักลงทุนเข้ามาเก็งกำไรและลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ค่อนข้างมาก  ซึ่งจะทำให้เกิดชุมชนใหม่ขึ้นอีกหลายแห่งภายใต้การวางกรอบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ   มีหน่วยงาน 
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ราชการที่สำคัญอื่นๆ อีกหลายแห่ง   อีกทั้งยังเป็นเส้นทางผ่านสู่ภาคตะวันออก  และภาคอีสานได้  โดยมีทางหลวง
สายสำคัญตัดผ่านพื้นที่ได้แก่ ทางแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสายสุวรรณศร)และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3222   
และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางธรรมชาติของจังหวัดนครนายก อาทิเช่น น้ำตกสาลิกา น้ำตกนางรอง น้ำตกวังตะไคร้  
เข่ือนขุนด่านปราการชล ฯลฯ ซึ่งตำบลพิกุลออก เป็นเส้นทางผ่านสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น สำหรับ
กายภาพอื่นๆ ที่สำคัญได้แก่มีคลองชลประทานไหลผา่นพื้นที่จากทิศเหนือ  ลงสู่ทิศใต้ และมีลำคลอง  ลำห้วย  ซึ่งเป็นสาย
ทางน้ำไปพื้นที่หลายแห่งทั่วไป  เหมาะสมสำหรับการทำการเกษตรและการประมงได้เป็นอย่างดี  

ด้านเศรษฐกิจ 
 ด้านเศรษฐกิจของตำบลพิกุลออกนั้น จากการสำรวจเกณฑ์รายได้ของประชากรที่ผ่านมาจากการ

จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของประชาชน(จปฐ.) ปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ประชาชน ส่วนใหญ่มีรายได้
เพียงพอต่อการดำรงชีพ สำหรับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ทางเทศบาลตำบลพิกุลออก ก็ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการ
เสริมสร้างรายได้  และการฝึกอาชีพ  ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ  จากความร่วมมือของ
ส่วนราชการหลายฝ่าย มีหน่วยธุรกิจที่สามารถกระตุ้นการหมุนเวียนรายได้ในพื้นที่ให้เกิดได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน 
ได้มีการพัฒนาอาชีพของประชาชนให้เกิดความมั่นคงของรายได้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ การจัดต้ังกลุ่มอาชีพต่างๆ การให้การสนับสนุนการพัฒนารายได้และสภาการเกษตรประจำตำบลพิกุลออก
โดยการสนับสนุนเงินกองทุนในทุกปีงบประมาณ และให้มีการบริหารจัดการในระบบสภาฯ โดยประชาชนและกลุ่ม
อาชีพที่จัดต้ังข้ึนอย่างต่อเนื่อง  และในอนาคตต่อไปผู้บริหารฯ ได้มีแนวนโยบายที่จะวางรากฐานการพัฒนาด้านอาชีพ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน  และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 

ด้านสังคม 
 ในพื้นฐานของตำบลพิกุลออก นั้นมีการรวมตัวของกลุ่มประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนในรูปของ

ประชาคม  และประชาสังคม ที่ค่อนข้างเข้มแข็ง  และมีการให้การสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานราชการส่วน
ท้องถ่ินและภาครัฐอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เกิดพลังของประชาชนที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาหมู่บ้าน ตำบลเป็น
อย่างดี  ประชาชนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของภาครัฐและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่เสมอ ทางด้านยาเสพ
ติดและมิจฉาชีพในพื้นที่ปัจจุบันลดจำนวนลงมากและมีเป้าหมายที่จะให้เป็นศูนย์  เนื่องจากหมู่บ้านและชุมชนให้
ความสำคัญในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก มีการสอดส่องดูแล และเอาใจใสตลอดเวลา อีกทั้งภาครัฐได้มีการส่งเสริมอย่าง
จริงจังที่จะสร้างสังคมคุณภาพให้เกิดข้ึนในพื้นที่  และเป็นต้นแบบในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

ด้านการเมือง 
 เทศบาลตำบลพิกุลออก เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินที่จัดตั้งข้ึนตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย  โดยยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ทำ
ให้มีพื้นฐานทางด้านการเมืองที่มั่นคง  ประชาชนให้ความสนใจและศึกษาในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารท้องถ่ิน  และมีการแสดงออกตามรูปแบบของสังคมประชาธิปไตยภายใต้สิทธิและเสรีภาพอันพึงมีตามควรที่
กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ   
มีการเคารพในกฎระเบียบ  ธรรมเนียมและกติกาของระบบการเมือง  โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่ในสภา
ท้องถ่ิน จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในท้องถ่ินของตนเอง  โดยเฉพาะการพัฒนา
ด้านต่างๆ  ที่เป็นพื้นฐานสำคัญและตรงตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ 
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ด้านการบริหาร 
 ในด้านการบริหารของเทศบาลตำบลพิกุลออกนั้น มีผู้บริหารที่มาจาการเลือกตั้งโดยตรงจาก

ประชาชน  การบริหารจึงเป็นไปในลักษณะที่ลดความขัดแย้งภายในได้เป็นอย่างดี  และมีประสิทธิภาพในการบริหาร  
มีความคล่องตัวและมีเอกภาพพอควรในการกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถ่ิน  ภายใต้การติดตามการดำเนินงานจาก
ฝ่ายสภาฯ   ส่วนด้านโครงสร้างภายในและการแบ่งส่วนราชการต่างๆ  ได้มีการจัดวางรูปแบบโดยการจัดทำเป็นแผน
อัตรากำลัง 3 ปี  ที่มีการวิเคราะห์และคาดเดาความต้องการกำลังคนในการปฏิบัติงานภายในอย่างเป็นระบบ ทำให้มี
บุคลากรที่มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  และมีการป้องกันความฟุ่มเฟือยและปัญหาคนล้นงาน  ที่จะ
สร้างปัญหาความสิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่สมควรได้เป็นอย่างดี  ประกอบกับมีการพัฒนาศักยภาพ  และคุณภาพ
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามระยะเวลาอันสมควร  โดยมองถึง
ประโยชน์และความคุ้มค่าที่เทศบาลตำบลจะได้รับเป็นสำคัญ 
  จากศักยภาพด้านต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น  เป็นปัจจัยและองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนา
ท้องถ่ินโดยการนำแผนพัฒนาสามปีที่ได้จัดทำข้ึน ไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างเป็นข้ันเป็นตอนโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาให้เป็นไปตามกรอบวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด  และนโยบายของรัฐบาล 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 สภาพการณ์ภายนอกองค์กรหรือหน่วยงาน หมายถึง สภาพความเป็นไปจากสิ่งภายนอกองค์กรหรือ
หน่วยงาน  เพื่อทำให้สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรค การดำเนินงานขององค์กรที่ ได้รับผลกระทบจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง นโยบายรัฐบาล ภัยพิบัติธรรมชาติ ลักษณะของสังคม/
ชุมชน ซึ่งมักเป็นตัวแปรที่ทำให้องค์กรต้องยอมรับสภาพหรือยากที่จะหลีกเลี่ยงได้หรือไม่อาจควบคุมได้ โดย
สภาพการณ์นี้เป็นการนำข้อมูลที่อยู่ภายนอกองค์กร มาวิเคราะห์และพิจารณาเพื่อหาทางแก้ไขให้องค์กรสามารถ
ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ สภาพการณ์ภายนอกองค์กรหรือที่มาจากนอกหน่วยงานอาจไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดี
เสมอไป ในบางครั้งอาจเป็นสิ่งที่ดีและทำให้องค์กรได้รับประโยชน์ก็เป็นได้ เช่น การมีผู้บริหารประเทศที่ชอบธรรม 
การมีมาตรการช่วยเหลือทางภาษีที่ดีกับประชาชน การบังคับใช้กฎหมายที่ครอบคลุมหรือสามารถดำเนินการกับ
ผู้กระทำความผิดได้อย่างจริงจัง การมีสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การเงิน/การคลังของประเทศอยู่ในภาวะที่ดี เป็นต้น 
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           ส่วนท่ี 3  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์โครงการพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม -เคหะและชุมชน -กองช่าง -อบจ. 
2 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารทั่วไป 
 
 
 

บริการชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเศรษฐกิจ 

-บริหารงานทั่วไป 
-การรักษาความสงบ
ภายใน 
 
-การศึกษา 
-สาธารณสุข 
-สังคมสงเคราะห์ 
 
 
-สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
-การเกษตร 

-สำนักปลัดเทศบาล 
-สำนักปลัดเทศบาล 
 
 
-กองการศึกษา 
-สำนักปลัดเทศบาล 
-สำนักปลัดเทศบาล 
 
 
-สำนักปลัดเทศบาล 
 
-สำนักปลัดเทศบาล 
-กองการศึกษา 
-สำนักปลัดเทศบาล 

 
-สนง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด 
-กรมส่งเสริมฯ 
-กรมส่งเสริมฯ 
-สนง.พัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัด 
-พัฒนาชุมชนอำเภอ 
 
 
 
-เกษตรอำเภอ 

3 ยุทธศาสตร์การเมืองและการ
บริหารจัดการที่ดี 

บริหารทั่วไป 
 

-บริหารงานทั่วไป 
 

-สำนักปลัดเทศบาล 
 

 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และการท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและสังคม -เคหะและชุมชน กองช่าง -อบจ. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                          แบบ ผ.01 
  บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลพิกลุออก 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
  ด้านบริหารทั่วไป 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
    แผนงานการศึกษา 
    แผนงานสาธารณสุข 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ 
    นันทนาการ 
  ด้านการเศรษฐกิจ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
    แผนงานการเกษตร 
    แผนงานการพาณิชย์ 
  ด้านการดำเนินงานอ่ืน 
    แผนงานงบกลาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,500,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4,967,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
22,878,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
20,614,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
26,626,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

76,586,200 

รวม 3 1,500,000 14 4,967,000 56 22,878,400 50 20,614,400 57 26,626,400 180 76,586,200 
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                                                                                                                 แบบ ผ.01 
  บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลพิกลุออก 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ด้านบริหารทั่วไป 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
    แผนงานการศึกษา 
    แผนงานสาธารณสุข 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ 
    นันทนาการ 
  ด้านการเศรษฐกิจ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
    แผนงานการเกษตร 
    แผนงานการพาณิชย์ 
  ด้านการดำเนินงานอ่ืน 
    แผนงานงบกลาง  

 
 
 

7 
3 
 

10 
29 
16 
1 

30 
10 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 

 
1,800,000 
250,000 

 
5,900,000 
4,244,400 
1,690,000 
500,000 

5,740,000 
2,690,000 

 
 
 
 
 
 

9,311,600 

 
 
 

7 
2 
 

13 
29 
17 
1 

26 
11 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 

1,800,000 
100,000 

 
6,630,000 
4,244,400 
1,765,000 
500,000 

4,490,000 
3,090,000 

 
 
 
 
 
 

9,311,600 

 
 
 

8 
6 
 

13 
29 
16 
1 

38 
14 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 

1,950,000 
460,000 

 
6,530,000 
4,244,400 
1,690,000 
500,000 

8,610,000 
3,420,000 

 
 
 
 
 
 

9,311,600 

 
 
 

8 
4 
 

12 
29 
16 
4 

37 
14 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 

1,950,000 
300,000 

 
5,730,000 
4,244,400 
1,690,000 
3,064,000 
8,960,000 
3,420,000 

 
 
 
 
 
 

9,311,600 

 
 
 

8 
4 
 

12 
29 
16 
2 

37 
14 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 

1,950,000 
300,000 

 
5,730,000 
4,244,400 
1,690,000 
800,000 

8,960,000 
3,420,000 

 
 
 
 
 
 

9,311,600 

 
 
 

38 
19 

 
60 

145 
81 
9 

168 
63 

 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 

9,450,000 
1,410,000 

 
30,520,000 
21,222,000 
8,525,000 
5,364,000 

36,760,000 
16,040,000 

 
 
 
 
 
 

46,558,000 
รวม 110 32,126,000 110 31,931,000 129 36,716,000 128 38,670,000 126 36,406,000 603 175,849,000 
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                                                                                                                 แบบ ผ.01 
  บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลพิกลุออก 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและการ
บริหารจัดการท่ีดี 
  ด้านบริหารทั่วไป 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
    แผนงานการศึกษา 
    แผนงานสาธารณสุข 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ 
    นันทนาการ 
  ด้านการเศรษฐกิจ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
    แผนงานการเกษตร 
    แผนงานการพาณิชย์ 
  ด้านการดำเนินงานอ่ืน 
    แผนงานงบกลาง  

 
 
 

19 

 
 
 

11,155,000 

 
 
 

20 

 
 
 

11,185,000 

 
 
 

20 

 
 
 

11,185,000 

 
 
 

20 

 
 
 

11,185,000 

 
 
 

20 

 
 
 

11,185,000 

 
 
 

99 
 
 
 

 
 
 

55,895,000 

รวม 19 11,155,000 20 11,185,000 20 11,185,000 20 11,185,000 20 11,185,000 99 55,895,000 
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                                                                                                               แบบ ผ.01 
  บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลพิกลุออก 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว 
  ด้านบริหารทั่วไป 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
    แผนงานการศึกษา 
    แผนงานสาธารณสุข 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ 
    นันทนาการ 
  ด้านการเศรษฐกิจ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
    แผนงานการเกษตร 
    แผนงานการพาณิชย์ 
  ด้านการดำเนินงานอ่ืน 
    แผนงานงบกลาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

700,000 
 
 
 
 
 

1,020,000 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,200,000 
 
 
 
 
 

1,020,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

5 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,200,000 
 
 
 
 
 

1,080,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,200,000 
 
 
 
 
 

1,080,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,200,000 
 
 
 
 
 

1,080,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 
 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,500,000 
 
 
 
 
 

5,280,000 

รวม   7 1,720,000 8 2,220,000 9 2,280,000 9 2,280,000 12 5,280,000 45 13,780,000 
รวมท้ังสิ้น 139 46,501,000 152 50,303,000 214 73,059,400 207 72,749,400 215 79,497,400 927 242,612,800 
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                                                                                                     2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                             แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลตำบลพิกุลออก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ 
                              เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าแข็ง รวมท้ังเสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลพิกุลออกท่ี 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
                  ก่อสร้างถนน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว 
หมู่ที่ 7 สายบ้านนาย
โชติ พุฒตาล 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายโชติ 
พุฒตาล กว้าง 3. ม. ยาว 150 ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ก ว้างข้ างละ0 .25  ม .ห รื อ มีพื้ นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 450 ตร..ม หรือ
ตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง) 

  287,000   ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย   

กองช่าง 
 

2 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว        
หมู่ที่ 1 สายบ้านนาย
มานพ  อยู่สวัสดิ์ 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 

- ก่ อ ส ร้ า งถ น น  ค ส ล . ส าย บ้ า น           
นายมานพ  อยู่สวัสดิ์ กว้าง 3.50 ม. 
ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 ม.
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,050 
ตร..ม.หรือตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง) 

500,000     ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

47 



 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว หมู่
ที่ 1 สายคันคลอง
มะม่วง 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย   

- ก่อสร้างถนนลูกรั ง  สายคัน
คลองมะม่วง กว้าง 5 ม. ยาว 
1,100 ม.   หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 550 
ตร.ม(ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง) 

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

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว หมู่
ที 1 สายคันคลอง
มะม่วง 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย   

- ก่อสร้างถนน คสล. สายคัน
คลองมะม่วง กว้าง 5 ม. ยาว 
1,100 ม.   หนา 0.10 ม. หรือ
มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 550 
ตร.ม(ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง) 

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

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านพัฒนาการ 
หมู่ที่ 2 เลียบคลอง
เหมืองตาล 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล .   เลียบ
คลองเหมืองตาล กว้าง 3 ม ยาว 
1,800 ม หนา 0.15 ม.พร้อม
ลงลูกรั งไหล่ท างก ว้างข้ างละ
0.25 ม.หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 5,400 ตร.ม หรือตาม
สภาพพื้นที่(ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง)  

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

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านพัฒนาการ 
หมู่ท่ี 2 ซอยข้างบ้าน
นายจำนง  ใจบุญ 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก   
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้ างบ้ าน       
นายจำนง  ใจบุญ กว้าง 2.60 ม. ยาว  
37 ม.หนา 0.15 ม. ไล่ทางกว้างข้าง
ละ0.25 ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 91.00 ตร.ม.หรือตามสภาพพื้นที่    
(ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง)  

  56,000   ความยาว - ประชาชนจะ
มีการคมนาคม
ที่สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านพัฒนาการ 
สายคลองมะม่วง 
เชื่อมหมู่ 12,หมู่2 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถ น น ส ำ ห รั บ ก า ร
คมนาคมที่ ส ะด วก   
ร ว ด เ ร็ ว   แ ล ะ
ปลอดภัย 

-ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองมะม่วง 
เชื่อมหมู่ 12 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.
(ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง) 

  500,000 500,000 500,000 ความยาว - ประชาชนจะ
มีการคมนาคม
ที่สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย  

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านโพธ์ิเตี้ย 
สายเข้าบ้านผู้ใหญ่     
ทองหล่อ งามยิ่ง 
หมู่ท่ี 4 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก   
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. สายเข้าบ้ าน
ผู้ใหญ่ทองหล่อ งามยิ่ง กว้าง 3 ม. ยาว 
150 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 ม.หรือมี
พื้ น ที่ ก่ อ ส ร้ า ง ไม่ น้ อ ยก ว่า   4 5 0      
ต ร .ม .ห รื อ ต า ม ส ภ า พ พื้ น ที่                    
(ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง)  

   300,000 300,000 ความยาว - ประชาชนจะ
มีการคมนาคม
ที่สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว 
หมู่ท่ี 1 สายเข้าบ้าน
นายฉลวย  โฉมศร ี

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก   
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. สายเข้าบ้านนาย
ฉลวย  โฉมศรี กว้าง 3 ม. ยาว 150 
ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.25 ม.หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.หรือ
ตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง) 

   300,000 300,000 ความยาว - ประชาชนจะ
มีการคมนาคม
ที่สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ก่อสร้างถนน คสล.  
ชุมชนบ้านชุมแสง   
หมู่ท่ี 7  สายบ้านปลัด
นิรุต  รัศมี 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถ น น ส ำ ห รั บ ก า ร
คมนาคมที่ ส ะด วก   
รวดเร็วและปลอดภัย 
 

- ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปลัดนิ
รุต  รัศมี กว้าง 3 ม.ยาว 90ม. หนา 
0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.25 ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 270 ตร.ม.หรือตามสภาพ
พื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง) 

  190,000   ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 
 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 
หมู่ที่ 12  บริเวณ
ซอยบ้านนายจริณ  
ฉลาดถ้อย   
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง    บริเวณซอย
บ้านนายจริณ ฉลาดถ้อย  กว้าง  
3.00  เมตร  ยาว  150  เมตร  
หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.พร้อม
ป้ายโครงการและติดตั้ง  จำนวน  1  
ป้าย  (ตามแบบที่ ทต.กำหนด) 

  280,000   ความยาว ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 
 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ 
5 ซอยบ้านนาย
อารมณ์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบ้านนาย
อารมณ์ กว้าง  3.00 ม. ยาว 600 ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0 .25 ม.หรือ มีพื้ นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.หรือ
ตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง) 

  100,000   ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายคันคลองอาษา 
จากตรงทางลงบ้าน
ปลัดนิรุต  รัศมี      
หมู่ท่ี 7 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถ น น ส ำ ห รั บ ก า ร
คมนาคมที่ ส ะด วก   
ร ว ด เ ร็ ว   แ ล ะ
ปลอดภัย 
 

- ก่อสร้างถนน คสล. จากตรงทางลง
บ้านปลัดนิรุต  รัศมี กว้าง 4 ม. ยาว 
400 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 ม.
ห รื อ มี พื้ น ที่ ก่ อส ร้ า ง ไม่ น้ อยก ว่ า 
1,600 ตร.ม.หรือตามสภาพพื้นที่
(ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง) 

   900,000  ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านชุมแสง   
บริเวณคันคลองอาษา 
บ้านนางมะลิ  เจริญ
ทรัพย์ หมู่ที่ 7 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถ น น ส ำ ห รั บ ก า ร
คมนาคมที่ ส ะด วก   
ร ว ด เ ร็ ว   แ ล ะ
ปลอดภัย 
 

- ก่อสร้างถนนคสล.สายคันคลอง
อาษา บ้ านนางมะลิ   เจริญทรัพย์  
กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 
ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.25 ม.หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1,200 ตร.ม.หรือตามสภาพ
พื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง) 

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

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านหัวนา       
หมู่ท่ี 8 สายคันคลอง
เชื่อม หมู่ที่ 9 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถ น น ส ำ ห รั บ ก า ร
คมนาคมที่ ส ะด วก   
ร ว ด เ ร็ ว   แ ล ะ
ปลอดภัย 
 

- ก่อสร้างถนน คสล. สายคันคลอง
เชื่อม หมู่ที่ 9 กว้าง 4 ม. ยาว  125 
ม. หนา 0.15 ม.พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.25 ม.หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.หรือ
ตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง) 

  300,000   ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 ก่อสร้างถนน คสล 
ซอยพรายงาม ทอง
อินทร์ หมู่ท่ี 8 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถ น น ส ำ ห รั บ ก า ร
คมนาคมที่ ส ะด วก   
ร ว ด เ ร็ ว   แ ล ะ
ปลอดภัย 
 

-ก่อสร้างถนน คสล.ซอยพรายงาม  
ทองอินทร์ กว้าง 3 ม. ยาว 150 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้ างละ0 .25 ม .หรื อมีพื้ นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.หรือ
ตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง) 

    270,000 ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนน คสล   
คันคลองมาบกระทุ่ม 
หมู่ท่ี 8        

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถ น น ส ำ ห รั บ ก า ร
คมนาคมที่ ส ะด วก   
ร ว ด เ ร็ ว   แ ล ะ
ปลอดภัย 
 

-ก่อสร้างถนน คสล. คันคลองมาบ
กระทุ่ม  กว้าง 4 ม. ยาว 1 ,400 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้ างละ0 .25 ม .หรื อมีพื้ นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5 ,600 ตร.ม.
ห รื อ ต าม ส ภ าพ พื้ น ที่ (ต าม แ บ บ
มาตรฐานกรมการปกครอง) 

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

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยหลังอพาร์ตเมนต์
วงษ์ดี ชุมชนบ้าน
ชุมแสง  หมู่ท่ี 7 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก   
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

-ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังอพาร์ต
เมนต์วงษ์ดี กว้าง 4  ม. ยาว 400 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ0.25 ม.หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม.
หรือตามสภาพพื้นที่(ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง) 

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

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 ก่อสร้างถนน คสล 
บริเวณรอบขอบอ่าง
เก็บน้ำ หมู่ท่ี 8 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถ น น ส ำ ห รั บ ก า ร
คมนาคมที่ ส ะด วก   
ร ว ด เ ร็ ว   แ ล ะ
ปลอดภัย 
 

-ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณรอบขอบ
อ่างเก็บน้ำ  กว้าง 4 ม. ยาว 180 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้ างละ0 .25 ม .หรื อมีพื้ นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.หรือ
ตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง) 

    400,000 ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านเกาะไม้
ลาย แยก 1 จากถนน
สายกลางหมู่บ้าน หมู่
ที่ 9 
 
 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถ น น ส ำ ห รั บ ก า ร
คมนาคมที่ ส ะด วก   
ร ว ด เ ร็ ว   แ ล ะ
ปลอดภัย 
 

- ก่อสร้างถนน คสล. แยก 1 จากถนน
สายกลางหมู่บ้าน  กว้าง 4 ม. ยาว 
145 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 ม.
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 580 
ตร.ม.หรือตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง) 

  348,000   ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านเกาะไม้
ลาย ต่อจากสายกลาง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก   
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

- ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากสายกลาง
หมู่บ้าน  กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.25 ม.หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.
(ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง) 

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

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านเกาะไม้
ลาย หมู่ที่ 9 สาย
เลียบคันคลองวัว     
หมู่ที่ 9 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถ น น ส ำ ห รั บ ก า ร
ค ม น าค ม ที่ ส ะ ด ว ก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 

-ก่อสร้างถนนสายเลียบคันคลอง หมู่ 
9 กว้าง 4.00 ม.ยาว 300 ม. หนา  
0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ0.25 ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.หรือตาม
สภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง) 

  360,000 360,000 360,000 ความ
ยาว 

- ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านเกาะไม้
ลาย สายกลาง
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 9 
เชื่อม หมู่ที่ 10 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถ น น ส ำ ห รั บ ก า ร
ค ม น าค ม ที่ ส ะ ด ว ก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 

-ก่อสร้างถนนสายกลางหมู่บ้าน  กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา  
0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ0.25 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.หรือตาม
สภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง) 

   360,000 360,000 ความ
ยาว 

- ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านเกาะไม้
ลาย หมู่ที่ 9 
สายกลางหมู่บ้าน 
แยก 3   

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถ น น ส ำ ห รั บ ก า ร
ค ม น าค ม ที่ ส ะ ด ว ก   
รวดเร็ว  และปลอดภัย 

-ก่อสร้างถนนสายกลางหมู่บ้าน แยก 
3  กว้าง 3.00 ม.ยาว 350 ม. หนา  
0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ0.25 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 1,050 ตร.ม.หรือตาม
สภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง) 

    630,000 ความ
ยาว 

- ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนางส้มเช้า  
มากมี หมู่ที่ 9  

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถ น น ส ำห รั บ ก าร
คมนาคมที่ สะดวก   
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล.   ซอยบ้านนาง
ส้มเช้า มากมี กว้าง 4 ม. ยาว 450 ม. 
หนา  0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ0.25 ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่ น้อยกว่า 1 ,800 ตร.ม.หรือตาม
สภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง) 

  360,000 360,000 360,000 ความยาว - ประชาชนจะ
มีการคมนาคม
ที่สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านแหลมไม้
ย้อย สายเลียบคัน
คลอง หน้าอนามัย
แหลมไม้ย้อย หมู่ที่ 
10 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถ น น ส ำห รั บ ก าร
คมนาคมที่ สะดวก   
ร ว ด เ ร็ ว   แ ล ะ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล.   สายเลียบคัน
คลอง หน้าอนามัยแหลมไม้ย้อย กว้าง 3 
ม. ยาว 500 ม. หนา  0.15 ม. พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ0.25 ม.
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,500 
ตร.ม.หรือตามสภาพ(ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง) 

    930,000 ความยาว - ประชาชนจะ
มีการคมนาคม
ที่สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านแหลมไม้
ย้อย สายโครงการ
พระเทพ หมู่ที่ 10 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถ น น ส ำห รั บ ก าร
คมนาคมที่ สะดวก   
ร ว ด เ ร็ ว   แ ล ะ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล . สายโครงการ
พระเทพ กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. 
หนา  0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ0.25 ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่ น้อยกว่า 4 ,000 ตร.ม.หรือตาม
สภ าพ(ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง) 

   500,000 500,000 ความยาว - ประชาชนจะ
มีการคมนาคม
ที่สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านแหลมไม้
ย้อย สายแหลมไม้ – 
ดอนทราย หมู่ที่ 11 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถ น น ส ำ ห รั บ ก า ร
คมนาค มที่ ส ะด วก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. สายแหลมไม้ -
ดอนทราย กว้าง 4  ม.ยาว  200   
ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.25 ม.หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.หรือ
ตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง) 

  240,000 240,000  ความยาว - ประชาชนจะ
มีการคมนาคม
ที่สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านดอนทราย 
สายคลองไส้ไก่-บ้าน
ดอนทราย 
หมู่ที่ 11 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถ น น ส ำ ห รั บ ก า ร
คมนาคมที่ ส ะด วก   
ร ว ด เ ร็ ว   แ ล ะ
ปลอดภัย 
 

- ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองไส้ไก่-
บ้ านดอนทราย  ก ว้าง  3  ม . ยาว  
1,000 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ0.25 ม.
ห รื อ มี พื้ น ที่ ก่ อส ร้ า ง ไม่ น้ อยก ว่ า 
3,000 ตร.ม. หรือตามสภาพ(ตาม
แบบมาตรฐานกรมการปกครอง) 

 456,000 456,000 456,000 456,000 ความยาว - ประชาชนจะ
มีการคมนาคม
ที่สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนน คสล.  
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 
สายคลองมะม่วงเชื่อม
หมู่ที่ 12, หมู่ที่ 2 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก   
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองม่วง
เชื่อมหมู่ที่ 12, หมู่ที่ 2 กว้าง  3 ม. 
ยาว  700 ม. หนา 0.15 ม. พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ0.25 ม.
ห รื อ มี พื้ น ที่ ก่ อส ร้ า ง ไม่ น้ อยก ว่ า 
2,100 ตร.ม.หรือตามสภาพพื้นที่  
(ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง) 

   500,000 500,000 ความยาว - ประชาชนจะ
มีการคมนาคม
ที่สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 ก่อสร้างถนน คสล.  
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง   
หมู่ที่ 12 บริเวณทาง
อุทิศสาธารณะ
ประโยชน์ (ทางเข้า
บ้านนายนฤมิตร 
ปฏิบัติ) 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก   
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางอุทิศ
สาธารณะประโยชน์ (ทางเข้าบ้านนาย
นฤมิตร ปฏิบัติ) กว้าง  3.00 ม. ยาว 
100ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.25 ม.หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. หรือตาม
สภาพพื้นที่(ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง) 

  180,000   ความยาว - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 
หมู่ที่ 12 
สายบ้านนายโปรย 
แสวงชอบ 
 
 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก   
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล.  สายบ้านนายโปรย  
แสวงชอบ   กว้าง  4  ม. ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,200 ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ0.25 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม้น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.หรือตามสภาพ
พื้นที่(ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง 
ท.1-01) 

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

กองช่าง 

33 ปรับปรุงถนน คสล. 
ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว  
หมู่ 1 ซอยหลังร้าน    
ท๊อป 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ทับถนนเดิม บริเวณ
สายหลังร้านท๊อป กว้าง 3.50 ม. ยาว 
115 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 402.50 ตร.ม.พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างเดียว ขนาดความ
กว้าง 0.25 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง ท.1-01) 

 239,000    ความยาว ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 ก่อสร้างถนน คสล . 
ชุ มชนบ้ านโพ ธ์ิเตี้ ย 
หมู่ที่ 4 ซอยบ้านยาย
ล้วน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านยายล้วน กว้าง 
3.00 ม. ยาว 162 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 486.00 ตร.ม.พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 ม. หรือตาม
สภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตาม
แบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท.1-01) 

 295,000    ความยาว ประชาชนจะมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านชุมแสง หมู่
ที่ 7 ซอยครัวประไพ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยครัวประไพ กว้าง 3.00 
ม. ยาว 82 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 246.00 ตร.ม.พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 ม. หรือตามสภาพ
พื้นที่  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง ท.1-01) 

 149,000    ความยาว ประชาชนจะมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านแหลมไม้
ย้อย หมู่ที่ 10 
บริเวณคันคลองหน้า
บ้านตาเตี้ย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณคันคลองหน้าบ้านตา
เตี้ย กว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 ม. 
หรือตามสภาพพื้นที่พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
(ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท.1-01) 

 359,000    ความยาว ประชาชนจะมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 ก่อสร้างถนน คสล
ชุมชนบ้านชุมแสง  
หมู่ที่ 7 สายคัน
คลองอาษา 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. สายคันคลองอาษา หมู่ที่ 7 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 ม. หรือตาม
สภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง ท.1-01) 

  360,000   ความยาว ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 
หมู่ที่ 12 สายคลอง
มะม่วงเชื่อมหมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองมะม่วงเชื่อมหมู่ที่ 
12 กว้าง 3.00 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 ม. หรือ
ตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตาม
แบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท.1-01) 

 456,000    ความยาว ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านดอน
ทราย หมู่ที่ 11 
สายบ้านดอนทราย 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดอนทราย หมู่ กว้าง 
3.00 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750 .00 ตร.ม.พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 ม. หรือตาม
สภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง ท.1-01) 

 456,000    ความยาว ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านพัฒนาการ 
หมู่ที่ 2 ซอยเล้าไก่ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเล้าไก่ กว้าง 2.50 ม. 
ยาว 143 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 357.50 ตร.ม.พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 ม. หรือตาม
สภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตาม
แบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท.1-01) 

 220,000    ความยาว ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

41 ปรับปรุงถนนเดิม  
ชุมชนบ้านเกาะไม้
ลาย หมู่ 9 บริเวณ
ถนนกลางหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ทับถนนเดิม บริเวณถนน
กลางหมู่บ้าน กว้าง 5.00 ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
500.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.25 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง ท.1-01) 

  338,000   ความยาว ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านหัวนา  หมู่
ที่ 8 เส้นบ้านนายสม
โพชน์ ทองอินทร์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายสมโพชน์ ทอง
อินทร์ กว้าง 3.00 ม. ยาว 144 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
432.00 ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.25 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง ท.1-01) 

 262,000    ความยาว ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 ก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 
หมู่ที่ 12บริเวณทาง
อุทิศสาธารณะ
ประโยชน์  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางอุทิศ
สาธารณะประโยชน์ (ทางเข้าบ้านนายบัว  
ศรีม่วง) กว้าง 3.00 ม. ยาว 118 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
354.00 ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.25 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง ท.1-01) 

 215,000    ความยาว ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนน คสล 
ชุมชนบ้านดอนทราย
หมู่ที่  11 สาย
บ้านร.ต.อ.เอนก  
ชนะมาร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านร.ต.อ.เอนก  
ชนะมาร กว้าง  3.00 ม.   ยาว 70 ม. หนา 
0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.25 ม.หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
210 ตร.ม.หรือตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง) 

  134,000   ความยาว ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

 

กองช่าง 

 

 

 

45 ก่อสร้างถนน คสล . 
ปากคลองวัว ชุมชน
บ้านตะลุง ม.6 เชื่อม 
ชุมชนบ้านใหม่ ม.5  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. ปากคลองวัว  กว้าง  
4.00 ม.   ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 ม.
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.
ม.หรือตามสภาพพื้นที่(ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง) 

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

 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 ก่อสร้างถนน คสล 
ชุมชนบ้านชุมแสง หมู่
ที่ 7 สายบ้านนาย
เฉลิมเดช  จ่ันเพ็ชร์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
เฉลิมเดช  จ่ันเพ็ชร์ กว้าง  4.00 ม. 
ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 ม.
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 900 
ตร.ม.หรือตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง) 

  150,000 150,000 150,000 ความยาว ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

 

กองช่าง 

 

 

 

47 ก่อสร้ างถนน  คสล 
ชุมชนบ้านชุมแสง หมู่
ที่  7  ส าย บ้ าน น าง   
สมบุญ  วงษ์สว่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางสมบุญ  
วงษ์สว่าง กว้าง 3.00 ม.   ยาว 50 
ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.25 ม.หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.หรือ
ตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง) 

    150,000 ความยาว ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

 

กองช่าง 

 

 

 

48 ก่อสร้างถนน คสล 
ชุมชนบ้านชุมแสง หมู่
ที่ 7 สายบ้านนาย
วิชิต  เดชอุดม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
วิชิต  เดชอุดม กว้าง  3.50 ม. ยาว 
150 ม . หนา 0 .15 ม . พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 ม.
หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 525 
ตร.ม.หรือตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง) 

  333,000   ความยาว ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 ก่อสร้างถนน คสล 
ชุมชนบ้านชุมแสง หมู่
ที่ 7 สายบ้านนาย    
สุทิน  ทองเปลี่ยน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสุ
ทิน  ทองเปลี่ยน กว้าง  4.00 ม. ยาว 
300 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 ม.
ห รื อ มี พื้ น ที่ ก่ อส ร้ า ง ไม่ น้ อยก ว่ า 
1,200 ตร.ม.หรือตามสภาพพื้นที่
(ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง) 

    720,000 ความยาว ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

 

กองช่าง 

 

 

 

50 ก่อส ร้ างถนนลูก รั ง 
ชุมชนบ้านหัวนา หมู่
ที่  8  ส าย บ้ านนาย  
บุญเลิศ  ทองอินทร์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนายบุญ
เลิศ  ทองอินทร์ กว้าง 3.00 ม. ยาว 
100 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 ม.
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 300 
ตร.ม.หรือตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง) 

    180,000 ความยาว ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

 

กองช่าง 

 

 

 

51 ก่อสร้างถนน คสล 
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 
หมู่ที่ 12 ซอยบ้าน
นายแม้น  ทองอินทร์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
แม้น  ทองอินทร์ กว้าง  3.50 ม. ยาว 
500 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 ม.
ห รื อ มี พื้ น ที่ ก่ อ ส ร้ า ง ไม่ น้ อยก ว่ า 
1,750 ตร.ม.หรือตามสภาพพื้นที่
(ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง) 

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

 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

63 



 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 ก่อสร้างถนน คสล 
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 
หมู่ที่ 12 ซอยบ้าน
นายสะอาด  สวัสดิ์ชัย 
(ซอยเป็นสุข) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สำหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นาย
สะอาด  สวัสดิ์ชัย (ซอยเป็นสุข) 
กว้าง  3.50 ม. ยาว 62 ม. หนา 
0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.25 ม.หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 217 ตร.ม.
หรือตามสภาพพื้นที่(ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง) 

  137,000   ความยาว ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

 

กองช่าง 

 

 

 

53 ก่อสร้างถนน คสล 
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 
หมู่ที่ 12 ซอยบ้าน
นางพจมาน วารปรีดี 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สำหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นาง
พจมาน วารปรีดี กว้าง  4.00 ม. 
ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 
ม.หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
200 ตร.ม.หรือตามสภาพพื้นที่
(ต าม แ บ บ ม าต ร ฐ าน กรม ก าร
ปกครอง) 

    120,000 ความยาว ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

 

กองช่าง 

 

 

 

54 ก่อสร้างถนน คสล 
ชุมชนบ้านหัวนา หมู่
ที่ 8 สายบ้านร้อยตรี
เหรียญ  มีพูล 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สำหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านร้อย
ตรีเหรียญ  มีพูล กว้าง  4.00 ม.   
ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 
ม.หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
720 ตร.ม.หรือตามสภาพพื้นที่
(ต าม แ บ บ ม าต ร ฐ าน กรม ก าร
ปกครอง) 

    432,000 ความยาว ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

 

กองช่าง 

 

 

 

64 



 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 ก่อสร้างถนน คสล 
ชุมชนบ้านแหลมไม้
ย้อย หมู่ที่ 10 ซอย
ยิ่งศิลป์ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สำหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. ซอยยิ่งศิลป์ 
กว้าง  3.00 ม. ยาว 75 ม. หนา 
0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.25 ม.หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 225 ตร.ม.
หรือตามสภ าพพื้ นที่ (ต ามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง) 

  144,000   ความยาว ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

 

กองช่าง 

 

 

 

56 ก่อสร้างถนน คสล 
ชุมชนบ้านดอนทราย 
หมู่ที่ 11 สายหน้า
ปั๊มก่า 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สำหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. ซอยยิ่งศิลป์ 
กว้าง  3.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 
0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.25 ม.หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.
หรือตามสภ าพพื้ นที่ (ต ามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง) 

  191,000   ความยาว ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

 

กองช่าง 

 

 

 

57 ก่อสร้างถนน คสล 
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 
หมู่ที่ 12 ซอยบ้าน
ปลัดต้น 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สำหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล . ซอยบ้ าน 
ปลัดต้น กว้าง  3.00 ม. ยาว 170 
ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 ม.หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 510 ตร.
ม.หรือตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง) 

  326,000   ความยาว ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

 

กองช่าง 
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 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หนว่ยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอลฟัลติก    
คอนกรีตถนนทางเข้า
เทศบาลตำบลพิกุล
ออก 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลติก 
คอนกรีตถนนทางเข้าเทศบาลตำบล
พิกุลออก 
-ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
146 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 876 ตร.ม. 
-ช่วงที่ 2 กว้าง 9.00 เมตร ยาว 
8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 72 ตร.ม. 

  379,000 379,000 379,000 ความยาว ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 
 

กองช่าง 

59 โครงการถมดินเพื่อทำ
เป็นลานเอนกประสงค์
บริเวณด้านหน้าข้าง
เทศบาลตำบลพิกุล
ออก 

- เพื่อให้ใช้ประโยชน์
ในราชการ 

ถมดินเพื่อทำเป็นลานเอนกประสงค์
บริเวณด้านหน้าข้างเทศบาลตำบล
พิกุลออกถมดินสูง 0.5 -1.10 เมตร 
เฉลี่ย 14-29 เมตร ยาว 40 เมตร 
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างงานถมดินไม่น้อย
กว้า 3,400 ลบ.ม 

  450,000 450,000 450,000 ความยาว ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างและ
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 
ภายในตำบลพิกุลออก 
 

-เพื่อให้ประประชาชน
คมนาคมได้สะดวก 
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ชุมชน
บ้านพิกุลแก้ว-ชุมชนบ้านดอนเปร็ง  
 

  500,000 500,000 500,000 ความยาว - ประชาชนมี
สะพานใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 วางท่อระบายน้ำ  
ในเขตเทศบาลตำบล
พิกุลออก 
 

- เพื่อจะได้มีการระบาย
น้ำได้ สะดวก รวดเร็ว 
เ ม่ื อ ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า
อุทกภัยและใช้ในทาง
การเกษตร 

- วางท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาล
ตำบลพิกุลออก 
 

  300,000 300,000 300,000 ประชานทั่วไป
ได้รับความสะดวก 

- ป้องกันการ
เกิดอุทกภัย
และใช้ในทาง
การเกษตร 
 

กองช่าง 

62 วางท่อระบายน้ำ  
ชุมชนบ้านใหม่           
หมู่ที่ 5 

- เพื่อจะได้มีการระบาย
น้ำได้ สะดวก รวดเร็ว 
เ ม่ื อ ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า
อุทกภัยและใช้ในทาง
การเกษตร 

- วางท่อระบายน้ำ บริเวณศาลา
เอนกประสงค์ ชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ 
5 

  300,000   ประชานทั่วไป
ได้รับความสะดวก 

- ป้องกันการ
เกิดอุทกภัย
และใช้ในทาง
การเกษตร 
 

กองช่าง 

63 วางท่อระบายน้ำ  
ชุมชนบ้านป่าเตย        
หมู่ที่ 3 

- เพื่อจะได้มีการระบาย
น้ำได้ สะดวก รวดเร็ว 
เ ม่ื อ ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า
อุทกภัยและใช้ในทาง
การเกษตร 

- วางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนาง
รำพึง  ชุมชนบ้านป่าเตย หมู่ที่ 3 

   300,000  ประชานทั่วไป
ได้รับความสะดวก 

- ป้องกันการ
เกิดอุทกภัย
และใช้ในทาง
การเกษตร 
 

กองช่าง 

64 วางท่อระบายน้ำ  
ชุมชนบ้านโพธ์ิเตี้ย      
หมู่ที่ 4 

- เพื่อจะได้มีการระบาย
น้ำได้ สะดวก รวดเร็ว 
เ ม่ื อ ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า
อุทกภัยและใช้ในทาง
การเกษตร 

- วางท่อระบายน้ำ หน้าพรทิพย์
เพลสถึงบ้านนางพรนภา          
วงษ์วิกกรณ์ ชุมชนบ้านโพธ์ิเตี้ย   
หมู่ที่ 4 

    300,000 ประชานทั่วไป
ได้รับความสะดวก 

- ป้องกันการ
เกิดอุทกภัย
และใช้ในทาง
การเกษตร 
 

กองช่าง 

 
 

67 
 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 วางท่อระบายน้ำ  
ชุมชนบ้านโพธ์ิเตี้ย      
หมู่ที่ 4 

- เพื่ อ จ ะ ไ ด้ มี ก า ร
ระบายน้ำได้  สะดวก 
รวด เร็ว เ ม่ือป ระสบ
ปัญหาอุทกภัยและใช้
ในทางการเกษตร 

- วางท่อระบายน้ำ ซอยบ้าน  
พ.อ. สมบุญ  ศรีอร่าม ชุมชน
บ้านโพธ์ิเตี้ย หมู่ที่ 4 

    300,000 ประชานทั่วไป
ได้รับความ
สะดวก 

- ป้องกันการเกิด
อุทกภัยและใช้
ในทางการเกษตร 
 

กองช่าง 

66 วางท่อลอดถนน ในเขต
เทศบาลตำบลพิกุลออก 
 

- เพื่อป้องกันการเกิด
น้ำท่วม 

- วางท่อลอดถนนลงคลอง
ชลประทาน ในเขตเทศบาล
ตำบลพิกุลออก 

  500,000 500,000 500,000 จำนวนชุมชน - ป้องกันการเกิด
น้ำท่วมในฤดูฝน 

กองช่าง 

 
 
 

การวางและจัดทำผังเมืองชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67 จัดทำและการวางผังเมือง 
ผังชุมชน เทศบาลพิกุลออก 

- เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร
วางแผนในการที่จะ
เป็นเมืองใหม่  

- จัดทำและวางผังเมือง ผัง
ชุมชน ของเทศบาล 

  300,000 300,000 300,000 จำนวน
งบประมาณ 

- ในอนาคต เทศบาล
พิกุลออกจะไม่มีปัญหา
เรื่องผังเมือง และการ
สาธารณูปโภคต่างๆ 

กองช่าง 
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ก่อสร้าง ปรับปรุง รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

68 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ชุมชนบ้านชุมแสง    
หมู่ท่ี 7 
 

- เพื่อให้น้ำระบายได้
สะดวก รวดเร็ว 

- ก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 ข้างถนนสาย บ้าน
นา – บางอ้อ ความยาว 200 ม. 
 

  400,000 400,000 400,000 จำนวนท่อ - ป้องกันการเกิด
อุทกภัยและใช้ในทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสะพาน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

69 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชุมชนบ้าน 
พิกุลแก้ว 

- เพื่อให้ประชาชนมี 
สะพานใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

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

   350,000  ความยาว - ประชาชนมี
สะพานใช้ใน
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

70 ปรับปรุงและซ่อมแซม
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ในเขตเทศบาลตำบลพิกุล
ออก 

- เพื่อให้ประชาชนมี
สะพานใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 
 

- ปรับปรุงและซ่อมแซมสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ในเขต
เทศบาลตำบลพิกุลออก 
 

  100,000 100,000 100,000 จำนวน
สะพาน 

- ประชาชนมี
สะพานใช้ใน
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

71 โครงการติดตั้งโครงหลังคา
มุงด้วยโพลิคาร์บอเนต 

เพื่อให้ใช้ประโยชน์
ในราชการ 

บริเวณด้านหน้าสำนักงาน
เทศบาล ขนาด 4.20x8.60 
เมตร และขนาด 4.40x11.40 
เมตร 

  129,400 129,400 129,400 ประชาน
ทั่วไปได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ 
สำนักงานเทศบาลตำบล
พิกุลออก 

- เพื่อให้ใช้ประโยชน์
ในราชการ 

บริเวณสถานที่สำนักงาน
เทศบาลตำบลพิกุลออก ขนาด 
18x30 เมตร  

  4,500,000   ประชาน
ทั่วไปได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

73 ก่อสร้างห้องน้ำเทศบาล
ตำบลพิกุลออก                 
(จุดบริการประชาชน) 
 

-เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 
 

- ก่อสร้างห้องน้ำ 4 ห้อง,
ห้องน้ำคนพิการ 1 ห้อง 
 (จุดบริการประชาชน) 

 

  500,000   จำนวน
งบประมาณ 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

74 จัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
 
 

- เพื่อใช้เข้าปัญหา
ของประชาชนใน
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและด้าน
อ่ืนๆ 

- ซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง   500,000 500,000 500,000 จำนวน
ครุภัณฑ์ 

- ประชาชน
ได้รับการ
แก้ปัญหา
โครงสร้าง
พื้นฐานและอ่ืนๆ 
ที่รวดเร็ว และ
ทันเหตุการณ์ 

กองช่าง 

75 ก่อสร้างโรงจอดรถ -เพื่อใช้ในการจอด
รถของเทศบาล 
พนักงาน และผู้มา
ติดต่อราชการ 

- ก่อสร้างโรงจอดรถและเทพื้น 
คสล. ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 
7.50 ม. พร้อมบันได , Lamp 
ทางขึ้น – ลง  (ตามแบบ ทต. 
กำหนด) 

   500,000  จำนวนโรง
จอดรถ 

มีโรงจอดรถ
สำหรับรถของ
เทศบาล 
พนักงาน และผู้
มาติดต่อราชการ 

กองช่าง 
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ติดต้ัง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76 ขยายเขตไฟฟ้า  
 
 

- เพื่อให้ประชาชนที่ยัง
ไม่ มี ไฟฟ้ า ใช้ จะ ได้ มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

- ขยายเขตไฟฟ้า ในเขตเทศบาล
ตำบลพิกุลออก 
 

  200,000 200,000 200,000 จำนวนชุมชน - ประชาชนในตำบล
พิกุลออกมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงทั้งหมด 

กองช่าง 

77 ติดตั้งและซ่อมแซม 
ไฟลอย  
 

- เพื่อเพิ่มแสงสว่างใน
การค มน าค มจะ ได้
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

- ตดิตั้งและซ่อมแซมไฟลอย  
 ในเขตเทศบาลตำบลพิกุลออก 
 

  150,000 150,000 150,000 จำนวนชุมชน - ประชาชนมีแสง
สว่างเพิ่มขึ้นจะมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

78 ย้ายเสาไฟฟ้าและ
ปรับปรุงสายไฟฟ้า 

- เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย 

- ย้ายเสาไฟฟ้าและปรับปรุง
สายไฟฟ้า ในเขตเทศบาลตำบล
พิกุลออก 

  200,000 200,000 200,000 จำนวนชุมชน - ประชาชนในตำบล
พิกุลออกได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

79 ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว  

- เพื่ อ ให้ ป ร ะ ช าช น
ได้รับรู้ข่ าวสารอย่าง
ทั่ ว ถึ ง  แ ล ะ ทั น
เหตุการณ์อยู่เสมอ 

- ป รับป รุ งแ ละ ซ่อมแซมห อ
กระจายข่าว  ในเขตเทศบาล
ตำบลพิกุลออก 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนชุมชน - ประชาชนจะได้รับ
รู้ข่าวสารอย่างทั่วถึง
และทันเหตุการณ์อยู่
เสมอ 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

80 ติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณเสียงไร้สาย 

เพื่ อ ให้ ป ระ ช าชน
ได้รับรู้ข่าวสารอย่าง
ทั่ ว ถึ ง  แ ล ะ ทั น
เหตุการณ์อยู่เสมอ 

- ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณเสียง
ไร้สาย ในเขตเทศบาลตำบล
พิกุลออก 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
ชุมชน 

- ประชาชนจะได้รับ
รู้ข่าวสารอย่างทั่วถึง
และทันเหตุการณ์อยู่
เสมอ 

กองช่าง 

81 ติดตั้งชุดรับสัญญาณ
เคลื่อนความถี่วิทยุเสียง
ไร้สาย 

เพื่ อ ให้ ป ระ ช าชน
ได้รับรู้ข่าวสารอย่าง
ทั่ ว ถึ ง  แ ล ะ ทั น
เหตุการณ์อยู่เสมอ  

- ติดตั้งชุดรบัสัญญาณเคลื่อน
ความถี่วิทยุเสียงไร้สายทั้งตำบล
พิกุลออก 

  500,000 500,000 500,000 จำนวน
ชุมชน 

- ประชาชนจะได้รับ
รู้ข่าวสารอย่างทั่วถึง
และทันเหตุการณ์อยู่
เสมอ 

กองช่าง 
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ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร กระจกโค้ง ป้ายบอกสถานท่ี ซอย ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายประกาศ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

82 จัดทำป้ายชื่อชุมชน และ
ซอยต่างๆ  
 

- เพื่อให้ประชาชน
ทั่ ว ไ ป รู้ จั ก เ ข ต
หมู่บ้ านของแต่ละ
หมู่ และซอยต่างๆ 

- จัดทำป้ายชื่อหมู่บ้าน และ
ชื่อซอยต่างๆ ในเขตเทศบาล
ตำบลพิกุลออก 

   500,000  จำนวน
ชุมชน 

- ประชาชนทั่วไปจะ
ได้ทราบถึงชื่อ
หมู่บ้าน และซอย
ต่างๆ 

กองช่าง 

83 จัดทำป้ายเขตการ
ปกครองและสถานที่
ต่างๆ ในเขตตำบลพิกุล
ออก 

- เพื่อให้ประชาชน
ทั่ วไป รู้ จักเขตการ
ปกครองและสถานที่
ต่างๆ ในเขตตำบล  

- จัดทำป้าย เขตการปกครอง
และสถานที่ต่างๆ ในเขต
ตำบลพิกุลออก 

   300,000  จำนวนป้าย - ประชาชนรู้จักเขต
การปกครอง และ
สถานที่ต่างๆ ในเขต
ตำบลพิกุลออก  

กองช่าง 

84 จัดทำป้ายสัญลักษณ์ 
 โค – กระบือ  
 

- เพื่อความปลอดภัย
ของผู้ใช้ยานพาหนะ 
ลดอุบัติเหตุ 

- จัดทำป้ายสัญลักษณ์ โค – 
กระบือ  

   30,000  จำนวน
งบประมาณ 

-เกิดความปลอดภัย
กับผู้ใช้ยานพาหนะ 
ลดการเกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

85 ติดตั้งราวเหล็กป้องกัน
อุบัติเหตุภายในตำบล
พิกุลออก 

-เพื่อไม่เกิดอุบัติเหตุ - ติดตั้งราวเหล็กป้องกัน
อุบัติเหตุภายในตำบลพิกุล
ออก 

  200,000 200,000 200,000 ความยาว -เพื่อป้องกันการ
เกิดขึ้นของอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

86 
 

ติดตั้งสัญญาณจราจร 
ภายในชุมชนทุกชุมชน
ตำบลพิกุลออก 

- เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุจากการขับ
ขี่ยานพาหนะ 

- ติดตั้งสัญญาณจราจร 
ภายในเขตเทศบาลตำบล
พิกุลออก 

  300,000 300,000 300,000 จำนวน
ชุมชน 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการขับขี่
ยานพาหนะ 

กองช่าง 
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ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำ ระบบประปา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

87 ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซม และขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำสำหรับอุปโภค – 
บริโภค 

- ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซม และขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค ในเขต
เทศบาลตำบลพิกุลออก   

  1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

จำนวน
ชุมชน 

- ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค – 
บริโภคอย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง 

88 ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซม และขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน / 
บาดาล  

- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำสำหรับอุปโภค – 
บริโภค 
 

- ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซม และขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน / บาดาล ใน
เขตเทศบาลตำบลพิกุลออก   

  500,000 500,000 500,000 จำนวน
ชุมชน 

- ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค – 
บริโภคอย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง 

 

ปรับปรุง ขุดลอกคลอง หนองน้ำสาธารณะประโยชน์ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

89 ขุดลอกคลอง หรือแหล่ง
น้ำสาธารณะ 

- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำเพื่อการอุปโภค – 
บริโภค และใช้
ในทางการเกษตร 

- ขุดลอกคลอง หรือแหล่งน้ำ
สาธารณะ ในเขตเทศบาล
ตำบลพิกุลออก   
 

  500,000 500,000 500,000 จำนวนชุมชน - ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค - 
บริโภค และ ใช้
ในทาง
การเกษตร   

กองช่าง 

90 ขุดลอกร่อง 
ระบายน้ำ ในเขต
เทศบาลตำบลพิกุลออก 

- เพื่อป้องกันการ
เกิดน้ำท่วม 

-ขุดลอกร่องระบายน้ำในเขต
เทศบาลตำบลพิกุลออก 

  100,000 100,000 100,000 จำนวน
งบประมาณ 

- ป้องกันการเกิด
น้ำท่วมในฤดูฝน 
 

กองช่าง 
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ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ลำเหมือง คลองส่งน้ำ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

91 ก่อสร้างทางข้ามคลอง
ส่งน้ำถนนประชา
สามัคคี (หูช้างก้ันดินพัง
ชุมชนบ้านหัวนา หมู่ที่ 
8) 

- เพื่อป้องกันถนน
เสียหายไม่ให้ดินพัง 
และกันรถตกถนน 

- ก่อสร้างทางข้ามคลองส่งน้ำ
ถนนประชาสามัคคีก ว้าง 5 
เมต ร  ด้ านล่ าง ใส่ท่ อ  1 0 0 
จำนวน 6 ท่อน พร้อมวางท่อ  

    300,000 ความกว้าง - ประชาชนจะมี
การ คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

92 ก่อสร้างทางข้ามคลอง
ส่งน้ำสายบ้านใหม่ (หู
ช้างก้ันดินพัง ชุมชน
บ้านหัวนา หมู่ที่ 8) 

- เพื่อป้องกันถนน
เสียหายไม่ให้ดินพัง 
และกันรถตกถนน 

- ก่อสร้างทางข้ามคลองกว้าง 5 
เมต ร  ด้ านล่ าง ใส่ท่ อ  1 0 0  
จำนวน 6 ท่อน  พร้อมวางท่อ  
 

    300,000 ความกว้าง - ประชาชนจะมี
การคมนาคมที่
สะดวก    
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

93 เทคอนกรีตคูส่งน้ำ 
ชุมชนบ้านแหลมไม้ย้อย 

- เพื่ อ ไม่ ให้ ดิ น พั ง 
และกันรถตกถนน 
 

- เทคอนกรีตต ลอดคู ส่ ง น้ ำ
ระยะทาง 2,500  เมตร 

    2,000,000 ความยาว - ป้องกันดินพัง 
และกันรถตก
ถนน 

กองช่าง 

94 ก่อสร้างและซ่อมแซม
ฝายน้ำล้น ในเขต
เทศบาลตำบลพิกุลออก 
 
 

-  เพื่อเก็บกักน้ำไว้
ใช้สำหรับอุปโภค – 
บริโภค และใช้ใน
การเกษตร  

- ก่อสร้าง และซ่อมแซมฝายน้ำ
ล้น ในเขตเทศบาลตำบลพิกุล
ออก 

   1,000,000 1,000,000 จำนวน
ชุมชน 

- ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้สำหรับ 
อุปโภค – 
บริโภค และใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 
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ก่อสร้างประตู เปิด – ปิดน้ำ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

95 ก่อสร้างและซ่อมแซม
ประตูเปิด – ปิดน้ำ 
ในเขตเทศบาลตำบล
พิกุลออก 

- เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
ประกอบการเกษตร
ได้พอเพียงตลอดปี 

- ก่อสร้างและซ่อมแซม 
ประตูเปิด – ปิดน้ำ ในเขต
เทศบาลตำบลพิกุลออก 

 

  300,000 300,000 300,000 จำนวนการ
ประตูเปิด-ปดิ

น้ำ 

- ประชาชนมีน้ำไว้ใช้
สำหรับอุปโภค – 
บริโภค และใช้ในทาง
การเกษตร 

กองช่าง 
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   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 : การพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวสิ่งอำนวยความสะดวก  สินค้าบริการและบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานอย่างบูรณาการ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลพิกุลออกท่ี 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
        1. ด้านบริหารท่ัวไป 
          1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดหาน้ำสำหรับการ
อุปโภค  บริโภค เพื่อ
แจกจ่ายให้กับราษฎร
ในฤดูแล้ง 
 

- เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สำหรับอุปโภค – 
บริโภค ในฤดูแล้ง 
 
 

- จัดหาน้ำสำหรับการ
อุปโภค – บริโภค เพื่อ
แจกจ่ายให้กับราษฎรในฤดู
แล้ง 
 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จำนวน
งบประมาณ 

- ป ร ะ ช าช น มี น้ ำ
สำหรับการอุปโภค 
– บริโภค ที่เพียงพอ 

สำนักปลัด 

2 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์และ
หนังสือประเภทต่างๆ 
เพื่อบริการประชาชน 

-  เพื่อให้ประชาชนมี
หนังสือพิมพ์ และ
หนังสือประเภทต่างๆ ที่
จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น 

- สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ และ
หนังสือประเภทต่างๆ 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
งบประมาณ 

- ประชาชนจะมี
หนังสือพิมพ์ และ
หนังสือประเภท
ต่างๆ เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

3 จัดตั้งและพัฒนาระบบ
อินเทอร์เน็ตตำบลเพื่อ
ประชาชน 

- เพื่อให้ได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่สะดวก 
รวดเร็ว และกว้างไกล 

- สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดตั้ง และพัฒนาระบบ
อินเทอร์เน็ตตำบล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
งบประมาณ 

- ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูล และข่าวสาร
ต่างๆ 

สำนักปลัด 

4 จ้างงานนักเรียน – 
นักศึกษา ให้มีรายได้
ช่วงปิดภาคเรียน 
 

- เพื่อให้นักเรียน – 
นักศึกษา มีรายได้
เพิ่มขึ้น 
 

- จัดจ้างงานนักเรียน – 
นักศึกษาให้มีรายได้ช่วงปิด
ภาคเรียน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
นักเรียน 

- นักเรียน – 
นักศึกษามีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ
ประชาชน   
 

- เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการอย่าง
ทั่วถึง    

- ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่แก่
ประชาชน       

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนครั้งของ
การออกหน่วย
เคลื่อนที่บริการ
ประชาชน 

- ประชาชน
ได้รับการบริการ
ต่างๆ ด้วยความ
รวดเร็ว และ
ทั่วถึง 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษา 

6 ปรับปรุงระบบการจัดเก็บ
ภาษีเพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมแก่ประชาชน   
 

- เพื่อให้การจัดเก็บ
ภาษีเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง และเป็นธรรม   

- ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี
ให้ทันสมัย ถูกต้อง และเป็น
ธรรม  
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวน
งบประมาณ 

- ประชาชน
ได้รับการบริการ
ในการจัดเก็บ
ภาษีด้วยความ
รวดเร็ว ถูกต้อง 
และเป็นธรรม  

กองคลัง 

7 สำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างในเขต
ตำบลพิกุลออก 

- เพื่อให้การจัดเก็บ
ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง 

- สำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลพิกุล
ออก 

  150,000 150,000 150,000 จำนวน
งบประมาณ 

- ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างด้วยความ 
ถูกต้อง 

กองคลัง 

8 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ ที่อยู่ใน
อำนาจหน้าที่ และการ
ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 

- เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ให้
ประชาชนได้รับรู้อย่าง
ทั่วถึง 
 

- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชน
รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
งบประมาณ 

- ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
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  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 : การพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวสิ่งอำนวยความสะดวก  สินค้าบริการและบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานอย่างบูรณาการ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลพิกุลออกท่ี 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
        1. ด้านบริหารท่ัวไป 
           1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สนับสนุนและการจัด
ฝึกอบรม อปพร. 
 
 
 

- เพื่อทำหน้าที่อาสาสมัคร
บ ริ ก ารป ร ะชาชน แล ะ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ 
ประชาชน 

- สนับสนุนงบประมาณ และ  จัด
ฝึกอบรมอาสาสมัคร อปพร. 
ประจำตำบล ปีละ 1 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนการ
จัดฝึกอบรม 

- ป ร ะ ช า ช น มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 

2 ก่อสร้างป้อมจุดตรวจ
ทางเข้าสำนักงาน
เทศบาลตำบลพิกุล
ออก 1 จุด 

-เพื่อทำหน้าที่บริการ
ประชาชนและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- จัดสร้างป้อมจุดตรวจ 1 จุด   60,000   จำนวนป้อม - ป ร ะ ช า ช น มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 

3 จัดซ้ืออุปกรณ์สื่อสาร  
ศูนย์อปพร. พิกุลออก 
และจัดซ้ืออุปกรณ์
สื่อสารต่างๆ 

- เพื่อใช้ในการสื่อสารและ
ประสานงานเก่ียวกับศูนย์
อปพร. พิกุลออก 

- ติดตั้งเสาวิทยุชุมชนบ้านชุมแสง   100,000   จำนวนเสา
วิทยุและ
อุปกรณ์ 

- ป ร ะ ช า ช น มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 

4 ติดตั้งกล้องวงจรปิด - เพื่ อ ป้ อ ง กั น ก าร เ กิ ด
อันตรายในชีวิตและทรัพย์ 

- ติดตั้งกล้องวงจรปิด 100,000  100,000 100,000 100,000 จำนวน
กล้อง 

- ป ร ะ ช า ช น มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 
สำนักปลัด 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 จัดตั้งจุดตรวจป้องกัน
อุบัติเหตุด้าน
การจราจร 

- เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้ใช้ยานพาหนะ และ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ด้านการจราจร 

-จัดตั้งจุดตรวจด้านการจราจร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
งบประมาณ 

-เกิดความปลอดภัย
กับผู้ ใช้ยานพาหนะ 
ลดการเกิดอุบัติเหตุ 

สำนักปลัด 

6 โครงการรณรงค์และ
ป้องกันยาเสพติด 

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู้และการป้องกัน
ยาเสพติด 

- จัดอบรมให้ความรู้ และจัดซ้ือ 
วัสดุ  ค รุภั ณ ฑ์  อุป กรณ์  ย า 
น้ำยา ฯลฯ เพื่อป้องกันและการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดในเขต
เทศบาลตำบลพิกุลออก 

  50,000 50,000 50,000 จำนวน 
การจัดอบรม 

- ประชาชนได้รับการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

สำนักปลัด 

7 โครงการอบรมให้
ความรู้การป้องกัน
อัคคีภัยในสถานศึกษา 

-เพื่อให้ความรู้การ
ป้องกันอัคคีภัยใน
สถานศึกษา 

- สนับสนุนงบประมาณ และ 
จัดฝึกอบรมให้ความรู้การ
ป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา
ในเขตเทศบาลตำบลพิกุลออก 

  50,000 50,000 50,000 จำนวนการ
จัดฝึกอบรม 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 
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  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 : การพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวสิ่งอำนวยความสะดวก  สินค้าบริการและบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานอย่างบูรณาการ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลพิกุลออกท่ี 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
         2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 

           2.1  แผนงานการศึกษา 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดการเรียนการ
สอนระดับก่อน
ประถมศึกษา  

- เพื่อให้เด็กก่อนระดับ
ประถมศึกษาและเด็กทุก
ค น มี โ อ ก า ส ไ ด้ รั บ
การศึ กษ าโด ย ไม่ เสี ย
ค่าใช้จ่ายสำหรับหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรียน
การสอน 

- สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดการเรียนการสอน
ระดับก่อนประถมศึกษา 
และประถมศึกษาเป็นค่า 
1. ค่าหนังสือเรียน 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนเด็กนักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับสนับสนุน
หนังสืออุปกรณ์การ
เรียน 

1.นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯได้รับสนับสนุน
รายการหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียมกัน 
2. ผู้ปกครองได้รับการ
บรรเทาภาระค่าครองชีพ 
ลดค่าใช้จ่าย 

กอง
การศึกษา 

2 จัดซ้ือวัสดุ 
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
ของเล่นสนาม
และของเล่นในร่ม 
 

1.เพื่อให้เด็กเล็กได้มีวัสดุ
อุปกรณ์ของเล่นสนาม
และของเล่นในร่ม ฯลฯ 
2. เพื่อฝึกให้เด็กได้ออก
ทักษะและพัฒ นาการ
ออกกำลังกาย 

- จัดซ้ือของเล่นสนามและ
ของเล่นในร่มพร้อมติดตั้ง
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ในเขตเทศบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ (แห่งใหม่) 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.มีอุปกรณ์เครื่อง
เล่นสนามและ
ของเด็กเล่น 
2.เด็กนักเรียนได้
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย 

เด็กสามารถฝึกทักษะและ
มีพัฒนาการด้านร่างกาย
ได้อย่างเต็มที่ 

กอง
การศึกษา 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 สนับสนุนวัสดุ 
ครุภัณฑ์ และสื่อการ
เรียนการสอนให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และสถานศึกษาเขต
ตำบลพิกุลออก 

- เพื่อให้
สถานศึกษามีวัสดุ 
ครุภัณฑ์ และสื่อ
การเรียนการสอน
เพิ่มขึ้น 

- สนับสนุนสื่อการเรียนการ
สอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และสถานศึกษาเขตตำบลพิกุล
ออก 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
ครุภัณฑ์ และ
สื่อการเรียน 
การสอน 

- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และ
สถานศึกษาเขต
ตำบลพิกุลออก 
มีวัสดุ ครุภัณฑ์ 
และสื่อการเรียน
การสอนเพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

4  ก่อสร้างรั้วอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

-  เพื่อป้องเด็ก
ได้รับอันตราย 

- ก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบริเวณข้างสำนักงาน
เทศบาลตำบลพิกุลออก ความ
ยาว 25.00 เมตร สูง 1.70 
เมตร พร้อมประตูเข้า – ออก 

300,000 300,000    เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับความ
ปลอดภัย 

เด็กได้รับความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
กอง

การศึกษา 
 

5 สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ตั้งรับเงินอุดหนุน
ของกรมฯ) 

- เพื่อให้เด็ก
นักเรียนมีอาหาร
กลางวันที่มี
ประโยชน์
รับประทานทุกวัน 
 

- สนับสนุนงบประมาณอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ที่มีอยู่ในเขต จำนวน 2 
แห่งได้แก่ 
1.โรงเรียนวัดพิกุลแก้วจำนวน
ไม่น้อยกว่า 310 คน 
2. โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 
จำนวนไม่น้อยกว่า 70 คน 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เด็กนักเรียน
ในโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 
ได้รับประทาน
อาหาร
กลางวันทุกวัน 

นักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 สนับสนุนงบประมาณ
อาหารเสริม (นม)  
(ตั้งรับเงินอุดหนุนของ
กรมฯ) 

1.เพื่อส่งเสริมและ
ป้องกันไม่เด็กเล็กเป็น
โรคขาดสารอาหาร 
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยที่ดีแก่เด็ก 

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและ
สถานศึกษา 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (วัด
พิกุลแก้ว) จำนวนไม่น้อยกว่า 
70 คน 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (วัด
แหลมไม้ย้อย) จำนวนไม่น้อย
กว่า 25 คน 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (แห่ง
ใหม่) 

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

ไม่มีเด็กขาด
สารอาหารใน
สถานศึกษา 

กอง
การศึกษา 

7 สนับสนุนงบประมาณ
อาหารเสริม (นม) 
ให้กับโรงเรียน
สำนักงาน
คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 

1.เพื่อส่งเสริมและ
ป้องกันไม่ให้เด็กเล็ก
เป็นโรคขาดสารอาหาร 
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยที่ดีแก่เด็ก 

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้แก่
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในเขต 
จำนวน 2 แห่งได้แก่ 
1.โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว จำนวน
ไม่น้อยกว่า 310 คน 
2. โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 
จำนวนไม่น้อยกว่า 70 คน 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 นักเรียนใน
สถานศึกษา
ได้รับอาหาร
เสริม (นม) 
ครบถ้วน 

ไม่มีเด็กขาด
สารอาหารใน
สถานศึกษา 

กอง
การศึกษา 

8 ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดงานวันเด็ก 

- เพื่อให้เด็กมีกิจกรรม 
และกล้าแสดงออก  
 

- สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดงานวันเด็ก 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนครั้งของ
การจัดงาน 

- เด็กมีกิจกรรม 
และกล้า
แสดงออก 

กอง
การศึกษา 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ก่อสร้าง และปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรียน
ประถมศึกษา 
 

- เพื่อให้เด็กเล็ก และ
นักเรียนประถมศึกษา 
มีสถานที่การเรียนการ
สอนที่คุณภาพ 

- ก่อสร้าง และ ปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียนประถมศึกษา 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียน 

- เด็กเล็ก และ
นักเรียนประถมศึกษา 
มีสถานที่ในการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 
กอง

การศึกษา 

10 ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับ
สถานศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อให้บริเวณสถาน 
ศึกษามีสภาพแวดล้อม
ที่  สวยงาม  

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

  200,000   จำนวน
สถานศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

- สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมที่
สวยงาม  

กองช่าง 
กอง

การศึกษา 

11 โครงการสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา 

-เพื่อให้เด็กได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้มี
พัฒนาการสมบูรณ์ตาม
วัยครบทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และ
ปัญญา ผ่านการเล่น
เป็นประจำทุกวัน 

-การสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา 

 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับประโยชน์
ต่อโครงการ 

เด็กจะได้รับการ
พัฒนาการสมบูรณ์
ตามวัยครบทั้ง 4 
ด้าน 

กองช่าง 
กอง

การศึกษา 
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ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ตดิตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ต 

-เพื่อให้มีอินเตอร์เน็ตใช้
ในการเรียนการสอน
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

-ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลตำบลพิกุลออก 

 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับประโยชน์ต่อ

โครงการ 

เด็กมีการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายการเรียน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

13 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(ตั้งรับเงิน
อุดหนุนของกรม
ฯ) 

1. เพื่อสนับสนุนเป็น
ค่าอาหารกลางวัน 
2. เพื่อสนับสนุนเป็นค่า
วัสดุการศึกษาและสื่อการ
เรียนการสอน 
3. เพื่อสนับสนุนเป็นค่า
พัฒนาข้าราชการครู/ครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (วัด
พิกุลแก้ว) จำนวนไม่น้อย
กว่า 70 คน 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (วัด
แหลมไม้ย้อย)จำนวนไม่น้อย
กว่า 25 คน 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
(แห่งใหม่) 
เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 
 

700,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

700,000 
 

700,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

700,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

700,000 
 

สถานศึกษาบริหาร
งบประมาณได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สถานศึกษาในเขต
เทศบาลตำบลพิกุล
ออกได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 

กอง
การศึกษา 

14 จัดฝึกอบรม
สัมมนาศึกษาดู
งาน 

-เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถการจัดการ
เรียนการสอนให้แก่
บุคลากรกองการศึกษา
และเจ้าหน้าที่ เด็ก
นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชน 

-จัดฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดู
งานพัฒนาความรู้
ความสามารถการจัดการ
เรียนการสอนให้แก่บุคลากร
และเจ้าหน้าที่ กอง
การศึกษา เด็กนักเรียน 
เยาวชนและประชาชน 

 100,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากรกอง
การศึกษาและ
เจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้องกับกอง
การศึกษา เด็ก
นักเรียน เยาวชน
และประชาชน 

บุคลากรกองการศึกษา
และเจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้องกับกอง
การศึกษา เด็กนักเรียน 
เยาวชนและประชาชน
ได้พัฒนาความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 : การพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวสิ่งอำนวยความสะดวก  สินค้าบริการและบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานอย่างบูรณาการ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลพิกุลออกท่ี 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 

          2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดอบรมเพิ่มพูน ความรู้
กลุ่ม อสม.  
 

- เพื่อให้กลุ่ม อสม. มี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

- จัดอบรมเพิ่มพูน ความรู้ให้
กลุ่ม อสม. จำนวน 1 ครั้ง 

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 จำนวน 
การจัดอบรม 

- กลุม่ อสม. จะ
ได้รับความรู้เพิ่มเติม
มากขึ้น 

สำนักปลัด 

2 ส่งเสริมสนับสนุนงาน
ด้านสาธารณสุข 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุขของ
คนในชุมชน 

- จัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ และทักษะของ
อาสาสมัคร 

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

- กลุ่มอาสาสมัครจะ
ได้รับงบประมาณใน
การพัฒนาเพิ่มพูน
ความรู้ วามสามารถ 
และทักษะมากขึ้น 

สำนักปลัด 

3 ส่งเสริมความรู้และ
ให้บริการสาธารณสุข 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และให้บริการ
ทางด้านสาธารณสุขที่
ดีขึ้น 

- จัดอบรมความรู้ และ
ให้บริการสาธารณสุขแก่
ประชาชน  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน 
การจัดอบรม 

-ประชาชนมีความรู้ 
และได้รับการบริการ
สาธารณสุขที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

4 รณรงค์ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 

- เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการป้องกันการ
แพร่ของโรคติดต่อ 
 

- จัดอบรมให้ความรู้ และจัดซ้ือ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ยา 
น้ำยา ฯลฯ เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน 
การจัดอบรม 

- ประชาชนได้รับ
การป้องกันการแพร่
ระบาดของ
โรคติดต่อ 

สำนักปลัด 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 การดำเนินงานด้าน
สุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้การบริการ
ทางด้านสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
เข้าถึงประชาชนได้
อย่างทั่วถึง 

ชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 
12 ชุมชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลจำนวน 
12   ชุมชน 

การบริการด้าน
สุขาภิบาลและ

อนามัย
สิ่งแวดล้อมเข้าถึง

ประชาชน 

งาน
สาธารณสุข

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

6 รณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การป้องกันการแพร่
ของโรคพิษสุนัขบ้า 

- จัดอบรมให้ความรู้และจัดซ้ือ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ยา 
น้ำยา ฯลฯ เพื่อป้องกันการ
แพร่ของโรคพิษสุนัขบ้า 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน 
การจัดอบรม 

- ประชาชนได้รับ
การป้องกันการ
แพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้า 

สำนักปลัด 

7 รณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การป้องกันการแพร่
ของโรคไข้เลือดออก  

- จัดอบรมให้ความรู้และจัดซ้ือ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ยา 
น้ำยา ฯลฯ เพื่อป้องกันการ
แพร่ของโรคไข้เลือดออก 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวน 
การจัดอบรม 

- ประชาชนได้รับ
การป้องกันการ
แพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก 
 

สำนักปลัด 

8 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
แม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และบุคคลที่
สมควรให้ความ
ช่วยเหลือเก้ือกูล 

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
บุคคล ที่สมควรให้
ความเหลือเก้ือกูล 
เพิ่มขึ้น  

- จัดอบรมให้ความรู้ และ
สนับสนุนงบประมาณในการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย แม่ 
และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
บุคคลที่สมควรให้ความ
ช่วยเหลือเก้ือกูล  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน 
การจัดอบรม 

- แม่และเด็ก 
ผู้สูงอายุ พิการ 
และบุคคล ที่
สมควรได้รับการ
ส่งเสริม และ
ได้รับการเก้ือกูล 
 

สำนักปลัด 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 สนับสนุนยาและ
เวชภัณฑ์ให้กับสถานี
อนามัยบ้านแหลมไม้ย้อย 

- เพื่อผู้ป่วยได้มียา
และเวชภัณฑ์ที่
เพียงพอ 
 

- จัดซ้ือและสนับสนุน
งบประมาณด้านยา และ
เวชภัณฑ์ 

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

- ผู้ป่วยได้มียาและ
เวชภัณฑ์ที่เพียงพอ 

สำนักปลัด 

10 สนับสนุนเครื่องมือตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

- เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งปาก
มดลูก  

- จัดอบรมให้ความรู้และจัดซ้ือ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ยา 
น้ำยา ฯลฯ เพื่อป้องกันการ
เกิดมะเร็งปากมดลูก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน 
การจัดอบรม 

- ประชาชนได้รับการ
ป้องกันการเกิดมะเร็ง
ปากมดลูก 

สำนักปลัด 

11 สนับสนุนควบคุมป้องกัน
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงใน
ชุมชน 

- เพื่อให้ความรู้  
ความเข้าใจ   ค้นหา 
เฝ้าระวังและคัด
กรองผู้ป่วย
เบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงรายใหม่
ในชุมชน 

 -  อุบัติการณ์ของ
โรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงลดลง 10 % 

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

 - ประชาชนได้รับ
การป้องกันการเกิด
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง 
 

สำนักปลัด 
รพ.ส่งเสริม

สุขภาพ
ตำบล 

12 จัดการระบบทิ้งขยะแบบ
ครบวงจรโดยภาครัฐและ
เอกชนร่วมกันดำเนินการ
โดยการซ้ือหรือเช่าที่ทิ้ง
ขยะทั้งระบบ 

- เพื่อให้มีสถานที่
สำหรับที่ทิ้งขยะให้
เป็นระเบียบ สะอาด
เรียบร้อย 

- จัดซ้ือ หรือเช่าที่สำหรับทิ้ง
ขยะมูลฝอยฯลฯ แบบครบ
วงจร 
- ก่อสร้างเตาเผาขยะแบบครบ
วงจร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
สถานที่ 

- ตำบลพิกุลออกมี
ความเป็นระเบียบ 
สะอาด และ 
ปราศจากสิ่งที่
ก่อให้เกิดเชื้อโรค 

สำนักปลัด 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 สนับสนุนโครงการ  รู้
เร็ว รักษาไว ป้องกัน
ภัยมะเร็งปากมดลูก 

 - เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องมะเร็งปาก
มดลูก  สตรี
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ตรวจหามะเร็งปากมดลูก 
ทุก 5 ปี และได้รับการ
ตรวจรักษา/ส่งต่อ ตาม
ระบบการรักษาที่ถูกต้อง 

- ร้อยละ 80 ของสตรี
กลุ่มเป้าหมายในชุมชนได้รับการ
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปาก
มดลูก 
- ไม่มีผู้ป่วยตายด้วยโรคมะเร็ง
ปากมดลูก 
- อุบัติการณ์เกิดโรคมะเร็งปาก
มดลูกลดลง 

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

สำนักปลัด 
รพ.ส่งเสริม

สุขภาพ
ตำบล 

14 สนับสนุนควบคุม 
ป้องกันเอดส์ในกลุ่ม
เยาวชนตำบลพิกุลออก 

- เพื่อให้ประชาชน และ
เยาวชนตำบลพิกุลออก มี
ความรู้เรื่องเอดส์ 

- จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การ
ป้องกันเอดส์ในกลุ่มเยาวชนและ
ประชาชน 

48,600 48,600 48,600 48,600 48,600 จำนวน 
การจัดอบรม 

- ประชาชนและ
เยาวชนในตำบลมี
ความรู้ในการ
ป้องกันโรคเอดส์ 

สำนักปลัด 
รพ.ส่งเสริม

สุขภาพ
ตำบล 

15 สนับสนุนมหกรรม
สร้างสุขภาพสัญจร 
ตำบลพิกุลออก 

 - เพื่อลดอัตราเสี่ยงโรค
ไม่ติดต่อ  ใน
กลุ่มเป้าหมาย 
- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ ในการป้องกันโรค
ไม่ติดต่อที่สำคัญ 

 - กลุ่มหญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป 
 - กลุ่มชายอายุ 40 ปีขึ้นไป 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนการ
จัดกิจกรรม 

- ประชาชนมี
ความรู้ ในการ
ป้องกันโรคไม่
ติดต่อที่สำคัญ และ
ลดอัตราของการ
เกิดโรคได้ 

สำนักปลัด 
รพ.ส่งเสริม

สุขภาพ
ตำบล 

16 สนับสนุนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบ
ข้อมูลบริการ 

 - เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล
และการจัดเก็บที่ครบถ้วน
ทันสมัย , เพื่อเป็นการ
เชื่อมโยงข้อมูลและความ
สะดวก  รวดเร็ว  ในการ
ให้บริการ 

 - มีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัย 
และเชื่อมโยงกัน  มีบริการที่
สะดวก รวดเร็ว 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 งบประมาณ
ดำเนินงาน 

- มีระบบฐานข้อมูล
ที่เชื่อมโยง 
ครบถ้วน ทันสมัย 
เป็นปัจจุบัน 

สำนักปลัด 
รพ.ส่งเสริม

สุขภาพ
ตำบล 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 สนับสนุน ควบคุม 
ป้องกันโรคไข้หวัดนก 
 
 

 - เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้หวัดนก 
 

ประชาชนในตำบลพิกุล
ออก 
 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 งบประมาณ
ดำเนินการ 

 - ประชาชนมี
ความรู้ มีแกนนำใน
การป้องกันโรค
ไข้หวัดนกใน
หมู่บ้าน 

สำนักปลัด 
รพ.ส่งเสริม

สุขภาพ
ตำบล 

18 โครงการสร้างเสริม
สุขภาพจิตในชุมชน 
ดูแลผู้สูงวัย  ร่มโพธ์ิ
ไทยของชุมชน ตำบล
พิกุลออก 
 

- เพื่อการดูแลสุขภาพกาย
ใจ สังคมของผู้สูงอายุ 
- เพื่อการรวมกลุ่มจัด
กิจกรรมในผู้สูงอายุใน
ชุมชน 

กลุ่มประชากรอายุ  
 55 ปี ขึ้นไป 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนครั้งใน
การดำเนินงาน

ต่อปี 

- ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแล มีสุขภาพดีทั้ง
กาย ใจ และสังคม 

สำนักปลัด 
รพ.ส่งเสริม

สุขภาพ
ตำบล 

19 จัดซ้ือเครื่องพ่นหมอก
ควันประจำหมู่บ้าน
และจัดอบรมให้ความรู้
แก่ผู้ใช้เครื่องพ่น 

- เพื่อป้องกันการเกิดโรค
ไข้เลือดออกในตำบล 

ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว – 
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนเครื่องพ่น
หมอกควัน 

- ประชาชนใน
ตำบล 
มีสุขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรค
ไข้เลือดออก 

สำนักปลัด 
รพ.ส่งเสริม

สุขภาพ
ตำบล 

20 สนับสนุนวัคซีน
คุมกำเนิดสุนัขและแมว 

- เพื่อลดจำนวนการเกิด
ของสุนัขและแมว 

- จัดอบรมให้ความรู้และ
จัดซ้ือ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ ยา น้ำยา ฯลฯ 
เพื่อป้องกันการเกิดของ
สุนัขและแมว 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนครั้งของ
การจัดอบรม 

- จำนวนสุนัขและ
แมวให้ตำบลลดลง 

สำนักปลัด 
รพ.ส่งเสริม

สุขภาพ
ตำบล 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 จัดซ้ือน้ำยาพ่นหมอก
ควันและทรายอะเบท 

- เพื่อป้องกันการเกิด
โรคไข้เลือดออกใน
ตำบล 

ชุมชนในเขตเทศบาลตำบล
พิกุลออก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
งบประมาณ 

- ประชาชนใน
ตำบลสุขภาพ 
มีแข็งแรงปราศจาก
โรคไข้เลือดออก 

สำนักปลัด 

22 จัดซ้ืออุปกรณ์เจาะ
เบาหวาน – เครื่องตรวจ
ไขมันในเลือด  

- เพื่อป้องกันการเกิด
โรคเบาหวานในตำบล 

ชุมชนในเขตเทศบาลตำบล
พิกุลออก 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวน
งบประมาณ 

- ประชาชนใน
ตำบลมีสุขภาพ
แข็งแรง 
 

สำนักปลัด 

23 จัดซ้ือเครื่องวัดความดัน 
 - เครื่องตรวจสารเคมีใน 
เลือด 
- ชุดตรวจหาสารเคมีใน 
อาหาร 

- เพื่อป้องกันการเกิด
โรคความดันในตำบล 

ชุมชนในเขตเทศบาลตำบล
พิกุลออก 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
งบประมาณ 

- ประชาชนใน
ตำบลมีการป้องกัน
การเกิดโรคความ
ดัน 
 

สำนักปลัด 

24 ตรวจสุขภาพประจำปี 
กลุ่มเสี่ยง 3 เดือน 
 
 

- เพื่อป้องกันการเกิด
โรค ที่เสี่ยงต่อสุขภาพ 

ชุมชนในเขตเทศบาลตำบล
พิกุลออก 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนครั้งใน
การตรวจ
สุขภาพ 

- ประชาชนใน
ตำบลมีการป้องกัน
โรคเสี่ยงต่างๆและ
มีสุขภาพแข็งแรง 

สำนักปลัด 
รพ.ส่งเสริม

สุขภาพตำบล 

25 การบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน 

 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และมีความปลอดภัย
ในชีวิตอย่างทันท่วงที 

ชุมชนในเขตเทศบาลตำบล
พิกุลออก 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลจำนวน 
12   ชุมชน 

ประชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

งาน
สาธารณสุข
สำนักปลัด 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการดำเนินความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
ขยะ 
 
 
 

เพื่อให้ประชานมีความรู้
เก่ียวกับขยะและลด
ปริมาณขยะวิธีการคัด
แยกขยะให้ถูกต้อง 
 

-จัดอบรมให้ความรู้และ
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 
-จ้างกำจัดขยะอันตราย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -ขยะในเทศบาล
ตำบลพิกุลออก
น้อยลง 
 
 

-ประชาชนในเทศบาล
ตำบลพิกุลออก
สามารถมีความรู้
เก่ียวกับวิธีกำจัดขยะ
ประเภทต่างๆ อย่าง
ถูกต้อง 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 

27 โครงการจัดจ้างกำจัด
ขยะอันตราย 

เพื่อให้ตำบลพิกุลออกมี
ความเป็นระเบียบ
สะอาดและปราศจาก
ขยะอันตราย 

-จ้างกำจัดขยะอันตราย 20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 -เทศบาลตำบล
พิกุลออก
ปราศจากขยะ
อันตราย 
 

-ประชาชนในเทศบาล
ตำบลพิกุลออกมี
ความเป็นระเบียบ
สะอาดและปราศจาก
ขยะอันตราย 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

28 โครงการคัดแยกขยะใน
ชุมชน 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับความรู้ใน
กระบวนการคัดแยก 

-จัดอบรมให้ความรู้ผู้นำ
ชุมชนและนำไปบอกเล่า
สู่ประชาชนในชุมชน 

200,000 
 
 
 

200,000 
 

 
 

 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

-ทำให้ประชาชน
ได้รับรู้เก่ียวกับ
การคัดแยกขยะ 

-ผู้นำชุมชน 
 
 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการ Big 
Cleaning Day 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อรักษาความสะอาด
เรียบร้อยในชุมชนเพื่อให้
ผู้นำชุมชนและชาวบ้านได้
ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนใน
ความรับผิดชอบและสิ่ง
สาธารณประโยชน์ เช่น
ศาลากลางบ้าน แหล่งน้ำ 
หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนให้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีความ
สะอาดสวยงาม 

-จัดอบรมให้ความรู้
และจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 
-จัดซ้ืออุปกรณ์ทำ
ความสะอาด 
 
 
 
 

50,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

-ทำให้เทศบาล
ตำบลพิกุลออกมี
สภาพแวดล้อมที่ดี 
สะอาด สวยงาม 
ทำให้คุณภาพชีวิต
การทำงานดีขึ้น 
 
 
 

-สภาพแวดล้อมของ
หมู่บ้านมีความ
สะอาด สวยงาม น่า
อยู่ น่ามอง ร่มรื่น 
และมีความปลอดภัย
เข้าสู่สังคมที่มี
ความสุขอย่างยั่งยืน 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 โครงการเทศบาล
ตำบลพิกุลออกเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

- เพื่อให้ประชาชนในตำบล
พิกุลออกมีสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน สะอาด และ
สวยงาม 

- สนับสนุนงบประมาณ
ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ
ชุมชนในเขตตำบลพิกุล
ออก 

  200,000 200,000 200,000 จำนวน 
งบประมาณ 

-ชุมชนในเขตตำบล
พิกุลออกมี
สภาพแวดล้อมที่ดี
และประชาชนใน
ตำบลพิกุลออกมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

31 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

-เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
เรียนรู้ตามโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

-สนับสนุนงบประมาณ
ตามโครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุขให้กับ
ชุมชนในเขตตำบลพิกุล
ออก 

  240,000 240,000 240,000 จำนวน 
งบประมาณ 

-ประชาชนในตำบล
พิกุลออกมีสุขภาพ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 : การพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียว สิ่งอำนวยความสะดวก  สินค้าบริการและบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานอย่างบูรณาการ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลพิกุลออกท่ี 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 

       2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การส่งเสริมการพัฒนา
อาชีพของสตรี
ผู้ด้อยโอกาส ผูสู้งอายุ
และผู้พิการ 

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสได้ฝึกทักษะ
ทางด้านอาชีพเสริมและใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
2.เพื่อสนับสนุนโอกาสให้
ผู้สูงอายุได้ใช้ภูมิปัญญาอย่าง
เต็มศักยภาพและให้เปิดการ
เปลี่ยนแปลงองค์ความรู้จาก
ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ 
3.เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม
สร้างเครือข่ายด้านอาชีพของ
กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ 
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

ชุมชนในเขตเทศบาล
จำนวน 12   ชมุชน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 สตรี ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ ร้อย
ละ 20 มีอาชีพและรายได้ 

-สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสได้ร่วม
ถ่ายทอดความรู้ในด้าน
การประกอบอาชีพ
เสริม-เกิดการรวมกลุ่ม
ด้านอาชีพสตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมีการ
รวมตัวทำกิจกรรม-สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมีรายได้
เพิ่มมากข้ึน 

งานพัฒนา
ชุมชน 

สำนักปลัด 

2 สนับสนุนทุนการศึกษา 
ให้กับเด็กยากจน, 
 เด็กพิการ ฯลฯ  
 

- เพื่อให้เด็กยากจน, เด็ก
พิการ ได้มีโอกาสศึกษาเล่า
เรียน 

- สนับสนุนทุนการศึกษา 
ให้กับเด็กยากจน, เด็ก
พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนทุนการศึกษา - เด็กยากจน, เด็ก
พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา ได้มี
โอกาสศึกษาเล่าเรียน 

สำนักปลัด 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 การจัดเก็บและบันทึก
ข้อมูลความจำเป็น
พื้นฐานเพื่อการพัฒนา 

 

1.เพื่อเก็บข้อมูลความจำเป็น
พื้นฐานให้ครบทุกครัวเรือน.2.
เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนใน
เขตเทศบาล3.เพื่อสร้าง
เสริมแรงใจและความเสียสละ
ของ อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล 
จปฐ. 

ชุมชนในเขตเทศบาล 
จำนวน 12 ชุมชน 

 

 75,000    ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีการจัดเก็บข้อมูล
เพื่อใช้ในการพัฒนา 

 

-มีข้อมูลความจำเป็น
ข้ันพื้นฐานของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลครบทุก
ครัวเรือน-สามารถ
วางแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ตรง
ตามสภาพมีปัญหา
และความต้องการ
ข้อเท็จจริงของประชา
ขน 

งานพัฒนา
ชุมชนสำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

4 การส่งเสริมและ
สนับสนุนบทบาทสตรี 
อบรม ให้ความรู้ สัมมนา  
ทัศนศึกษา ฯลฯ 
 

1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพใน
การพัฒนาตนเองของสตรีให้
เป็นท่ียอมรับต่อชุมชนและ
สังคม2.เพื่อส่งเสริมสร้าง
ความรู้ทักษะและเพิ่มจัด
ความสามารถต่อการพัฒนา
สตรีเพื่อท่ีจะบริหารจัดการจัด
องค์กรสตรีให้มีประสิทธิ3.เพื่อ
กระตุ้นให้สตรีมีความรู้
ความสามารถและเป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาตนเพื่อขยายผล
แก่สตรีกลุ่มอื่นๆต่อไป 

สตรีในเขตเทศบาล 
จำนวน 12 ชุมชน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สตรีมีการรวมกลุ่ม
และดำเนินกิจกรรม
ร่วมกันมีความรู้ใน
บทบาทหน้าท่ีฯลฯ 
ร้อยละ 40 

-สตรีได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองได้
ดีย่ิงข้ึน 
-สตรีได้รับการส่งเสริม
ให้สามารถแสดงออก 
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิด
แนวความคิดในการ
พัฒนาตนเองให้สู่
ภาวะการเป็นผู้นำท่ีดี 

งานพัฒนา
ชุมชนสำนัก
สำนักปลัด 

 

5 ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยเพื่อ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส 

- เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมีท่ีอยู่อาศัยท่ี
มั่นคง แข็งแรง 

-  เพื่อให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส มีท่ีอยู่
อาศัย 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนท่ีอยู่อาศัยท่ี
ได้รับการช่วยเหลือ 

- ผู้ สู งอ ายุ  ผู้ พิ ก าร
และผู้ด้อยโอกาสมีท่ี
อ ยู่ อ า ศั ย ท่ี มั่ น ค ง  
แข็งแรง 

สำนักปลัด 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ช่วยเหลือดูแลเด็กให้
ได้รับความปลอดภัย
และได้รับการเลี้ยงดูที่
เหมาะสม 

- เพื่อให้เด็กในชุมชนมี
ความปลอดภัย และมี
อนามัยที่ดี 

- เด็กในตำบลได้รับ
ความปลอดภัย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนเด็ก - เด็กในตำบลได้รับ
การเลี้ยงดูที่
เหมาะสมและ
ปลอดภัย 

สำนักปลัด 

7 จัดตั้งชมรมดูแล
ผู้สูงอายุประจำหมู่บ้าน 

- เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพจิตที่ดี 

 - ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว-
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนชมรม - เพื่อให้ผู้สูงอายุใน
ตำบลมีสุขภาพจิตที่
ด ี

สำนักปลัด 
รพสต.แหลม

ไม้ย้อย 
8 การเสริมสร้าง

ครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็งเสริมสร้าง
ความรักความอบอุ่นให้
ความรู้ สัมมนา  
ทัศนศึกษา ฯลฯ 
 

1.เพื่อให้ประชาชนมีความ
พร้อมในการสร้าง
ครอบครัวใหม่ให้เป็น
ครอบครัวที่อบอุ่น 
2.เพื่อพัฒนาครอบครัวทุก
ครอบครัวให้เป็นครอบครัว
ให้อบอุ่นเข้มแข็ง 
3.เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเกิด
ความตระหนักที่ว่าการจะ
สร้างครอบครัวให้อบอุ่น
และมีความสุขได้น้ัน
สมาชิกในครอบครัวต้องมี
ความเข้าใจซ่ึงกันและกัน 

ครอบครัวในเขตเทศบาล  
จำนวน 12 ชุมชน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ครอบครัวใน
ชุมชนมีความ
อบอุ่นเข้มแข็ง 
จำนวน 12 
ชุมชน 

-ครอบครัวมีความ
รักความอบอุ่นมาก
ขึ้น 
-พ่อแม่ตระหนักถึง
การเป็นแบบอย่างที่
ดีต่อบุตรหลาน 

งานพัฒนา
ชุมชน สำนัก
ปลัดเทศบาล 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 การให้ความ
ช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนที่ยากจน
ทางด้านอุปกรณ์
การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน 
อาหารกลางวัน 
ทุนการศึกษา ฯลฯ 
 

1.เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่
ยากจนได้รับการศึกษา 
2.เพื่อให้เกิดความเสมอภาค
ทางการศึกษา 
3.เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
การศึกษาให้เด็กที่ยากจนและ
ด้อยโอกาสมีสิทธิได้เรียน
หนังสือ 

เด็กนักเรียนที่ยากจนใน
เขตเทศบาล จำนวน 12 
ชุมชน 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรียนที่ยากจน 
ด้อยโอกาส ขาดแคลน
ได้รับการช่วยเหลือ ร้อย
ละ40 
 
 
 
 

-เพื่อให้เด็กกำพร้า 
เด็กยากจน เด็กด้อย
โอกาสได้รับ
การศึกษาเพิ่ม
กว่าเดิม 
 
 
 
 

งานพัฒนา
ชุมชน 

สำนักปลัด 
 
 
 
 

13 การเสริมสร้าง
ศักยภาพ 
อาสาสมัครดูแล
ผูสู้งอายุ คนจิต
อาสาเพื่อนดูแล
เพื่อนเยี่ยมบ้าน 
เยี่ยมใจแบ่งปัน
น้ำใจห่วงใยผู้สูงวัย 

1.เพื่อดูแลผู้ที่มีปัญหาด้าน
สุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
สังคมและให้ความช่วยเหลือ
ตามสภาพปัญหา 
2.เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้าง
ความเข้าใจในภารกิจของ
เทศบาลในด้านข้อมูลต่างๆ
นำมาเป็นฐานในการพัฒนา
ต่อไป 

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาล จำนวน 
12 ชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 
ร้อยละ 50 

-ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลอย่าง
ต่อเน่ือง 
-ประชาชนมีความ
เข้าใจต่อภารกิจของ
เทศบาลและให้
ความร่วมมือในการ
พัฒนาต่อไป 

งานพัฒนา
ชุมชน 

สำนักปลัด 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 การส่งเสริมดำเนินงาน
และพัฒนาเด็กและ
เยาวชน อบรมให้ความรู้  
สัมมนา ทัศนศึกษา ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.1.เพื่อปลูกจิตสำนึกเด็กและ
เยาวชนให้ดำรงตนอยู่ใน
ศีลธรรมอันดี มีระเบียบวินัย
เคารพกกกติกาของสังคม 
2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กและเยาวชนมีภาวะการ
เป็นผู้นำท่ีดี มีจิตอาสา 
ช่วยเหลือสังคม 
3.เพื่อให้เด็กและเยาวชน
เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4.เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติดและ
อบายมุขทุกชนิด 

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล  
จำนวน 12 ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

เด็กและเยาวชนมีการ
รวมกลุ่มจัดทำ
กิจกรรมในเชิง
สร้างสรรค์มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน 
ร้อยละ 40  
 
 
 
 
 
 
 

-เด็กและเยาวชนใน
ท้องถ่ินเป็นคนดี มี
คุณภาพมีศักยภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรมมี
จิตอาสา สามารถดำรง
ตนเองอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 

งานพัฒนา
ชุมชน สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 กิจกรรมรวมพลังสร้าง
รอยย้ิมผู้สูงอายุด้วยกีฬา
และการละเล่นไทย 

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรม
รวมกันเพิ่มขวัญกำลังใจให้
ผู้สูงอายุและมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุแลกเปลี่ยน
ความคิดและพบปะในวัย
เดียวกัน 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล  
จำนวน 12 ชุมชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุมีการรวมการ
ตัวเพื่อดำเนินกิจกรรม
ร่วมกันเสริมสร้าง
สุขภาพ จิตสดใสร่า
เริง ร้อยละ 40 

-ผู้สูงอายุได้รับความรู้
และประสบการณ์อัน
เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพร่างกายและ
จิตใจ 
-มีการประสานงานและ
เสริมสร้างบทบาทการมี
ส่วนร่วมของทุกส่วน
ของสังคมในการดูแล
ผู้สูงอายุ 

งานพัฒนา
ชุมชนสำนัก
ปลัดเทศบาล 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 การดำเนินงานเสริมสร้าง 
กายใจผู้สูงอายุเป็นสุข
จัดทำข้อมูลผู้สูงอายุ
อบรมให้ความรู้  สัมมนา      
ทัศนศึกษา ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความ
เข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองท้ัง
ด้านโภชนาการ การฟื้นฟู
สมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 
2.เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
กำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติท่ีดีต่อ
การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงดำรงอยู่
ให้สังคมอย่างมีคุณค่า 
3.เพื่อเสร้าจิตสำนึกและปลูกฝังให้
คนรุ่นหลังได้มีทัศนคติท่ีดีและเห็น
คุณค่าของผู้สูงอายุและช่วยกันดูแล 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล จำนวน 
12 ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
กาย ใจ ท่ีดี ร้อย
ละ 50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผู้สูงอายุมีความรู้ความ
เข้าใจในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกูแลสุขภาพอนามัย
ของตนเอง ท้ังด้านโภชนาการ
การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
และจิตใจ 
2.สร้างขวัญและกำลังใจให้
ผู้สูงอายุมีทัศนคติท่ีดีต่อการ
ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อ
ดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า 
3.สร้างจิตสำนึกและปลูกฝัง
ให้คนรุ่นหลังได้มีทัศนคติท่ีดี
และเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ
และช่วยกันดูแล 

งานพัฒนา
ชุมชนสำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 การสงเคราะห์ประชาชน 

ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน    
ไร้ท่ีพึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติ
ต่างๆ และผู้สูงอายุ การ
สงเคราะห์เด็กและ
เยาวชนสตรีท่ีครอบครัว
ประสบปัญหาความ
เดือดร้อนในด้านต่างๆ 

1.เพื่อส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการท่ีเป็นผู้
ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
2.เพื่อเป็นการสงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการท่ีเป็นผู้
ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 
3.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของผู้ยากไร้และด้อยโอกาส โดย
อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาล จำนวน 
12 ชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สงเคราะห์ประชา
ขนผู้ทุกข์ยาก 
ขาดแคลน   ไร้ท่ี
พึ่ง ผู้ประสบภัย
พิบัติ ร้อยละ 50 

-เพื่อผ่อนคลายหรือบรรเทา
สภาพปัญหาให้ลดน้อยลง 
-เพื่อให้ผู้เดือดร้อนสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ดีย่ิงข้ึน 
-ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ
ในการช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับความ
เดือดร้อน 

งานพัฒนา
ชุมชนสำนัก
ปลัดเทศบาล 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 : การพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียว สิ่งอำนวยความสะดวก  สินค้าบริการและบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานอย่างบูรณาการ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลพิกุลออกท่ี 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 

        2.4  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างและปรับปรุง
ซ่อมแซมลานกีฬาคอนกรีต
เสริมเหล็กในเขตเทศบาล
ตำบลพิกุลออก 

- เพื่อต้องการให้ประชา-
ชนมีสุขภาพแข็งแรง 
และป้องกันปัญหาเรื่อง 
ยาเสพติด 

- ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีต
เสริมเหล็ก ในเขตเทศบาล
ตำบลพิกุลออก 

   2,000,000  จำนวนลาน
กีฬา 

- ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 
และป้องกัน
ปัญหาเรื่องยา
เสพติด 

กองช่าง 

2 ก่อตั้งและจัดสร้างที่ทำการ
สภาวัฒนธรรมตำบลพิกุล
ออก 
 

- เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม 
ของตำบลพิกุลออก 

- ก่อตั้งและจัดสร้างที่ทำการ
สภาวัฒนธรรมตำบลพิกุลออก 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน 
งบประมาณ 

- วัฒนธรรม 
และประเพณี
ได้รับการอนุรักษ์
ไว้ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้าง  ปรับปรุงห้องสมุด
ประจำชุมชน 

- เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่สำหรับการ
ค้นหาความรู้หรือข้อมูล
ต่างๆ  
- เพื่อปรับปรุงห้องสมุด
ที่มีการชำรุดให้ดีขึ้น 

- ก่อสร้าง ปรับปรุงห้องสมุด
ประจำชุมชน และประจำ
ตำบล ในเขตเทศบาลตำบล
พิกุลออก 

 

   300,000  จำนวน
งบประมาณ 

- ประชาชนมี
สถานที่สำหรับ
ค้นหาความรู้
หรือข้อมูลต่างๆ  

สำนักปลัด 
กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารเอนก-ประสงค์  
ชุมชนบ้านตะลุง 
 

- เพื่อส่งเสริมประชาชนได้ 
มีสถานที่ในการประกอบ
อาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้
ให้ประชาชน 

- ปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคาร ขนาด กว้าง 6 เมตร 
ยาว  8  เมตร   

   264,000  จำนวนอาคาร
เอนกประสงค์ 

- กลุ่มอาชีพจะมี
ผลผลิตและรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างอาคารเอนก-
ประสงค์  ชุมชนบ้าน
แหลมไม้ย้อย 
 

- เพื่อส่งเสริมประชาชนได้
มีสถานที่ ในการประกอบ
อาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้
ให้ประชาชน 

- ก่อสร้างอาคาร ขนาด กว้าง 
5 เมตร ยาว  12  เมตร   
 
 

    300,000 จำนวนอาคาร
เอนกประสงค์ 

- กลุ่มอาชีพจะมี
ผลผลิตและรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 : การพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวสิ่งอำนวยความสะดวก  สินค้าบริการและบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานอย่างบูรณาการ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลพิกุลออกท่ี 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 

      2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดทำแผนชุมชน 

 

-  คนในชมุชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน2.คนในชุมชนได้เห็นข้อดี 
ข้อเด่น โอกาสและข้อจำกัดของ
ชุมชนในการพัฒนาอย่างมี
เป้าหมาย3.คนในชุมชนมชี่องทาง
ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้
อย่างเหมาะสมและครอบคลุม4.คน
ในชุมชนสามารถกำหนดกิจกรรมท่ี
ตอบสนองความต้องการของชุมชน
ได้5.คนในชุมชนคิดเป็นและกล้าท่ี
จะตัดสินใจด้วยตนเอง 

ชุมชนในเขตเทศบาล
จำนวน 12 ชุมชน 

 

 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มีการจัดทำ
แผนชุมชนร้อย
ละ80 

 

 

 

-ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ
แผนทุกระดับ-เพื่อ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเองนำไปสู่การ
พึ่งตนเอง-เพื่อสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนก่อให้เกิดความ
ร่วมมือ-เพื่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้
ประชาธิปไตยและเกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

งานพัฒนา
ชุมชน 

สำนักปลัด 

 

 

 

 

 

2 สนับสนุน วัสดุ – 
ครุภัณฑ์  และ
งบประมาณให้แก่
ผู้สูงอายุ, คนพิการ  
 ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส ในการ
ประกอบอาชีพ 

- เพื่อช่วยเหลือ ผูสู้งอายุ คนพิการ, 
ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส, ในการ
ประกอบอาชีพ 

- สนับสนุน วัสด ุ–
ครุภัณฑ์ และให้
งบประมาณ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
งบประมาณ 

- ผู้สูงอายุ, คนพิการ, ผู้ติด
เชื้อเอดส์,ผู้ด้อยโอกาสมีวัสดุ 
– ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ในการประกอบอาชีพเป็น
การเพิ่มรายได้  

สำนักปลัด 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 การฝึกอบรม
คณะกรรมการชุมชน
และทัศนศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 

 

1.เพื่อให้ชุมชนมผีู้นำท่ีมีความรู้
ความสามารถในการบริหาร
จัดการชุมชน2.เพื่อให้ชุมชนมี
ผู้นำท่ีมีภาวะผู้นำ คุณธรรม 
จริยธรรม และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม3.เพื่อให้ผู้นำมีแนวทาง
ในการเสริมสร้างความรักความ
สามัคคีความร่วมมือและสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

คณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาล 
จำนวน 12 ชุมชน 

 

 

 

 

 

500,000 500,000 500,000 

 

500,000 500,000 คณะกรรมการชุมชน
มีความรู้ เข้าใจ บาท
บาทหน้าท่ีของคน
เองเป็นแกนนำใน
การพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็ง ย่ังยืน 
ร้อยละ 60 
 
 
 
 

-ชุมชนมีความรู้ 
ความสามารถในการบริหาร
จัดการชุมชน-เพื่อสง่เสริม
ความรู้และเพิ่มพูนทักษะ
การพัฒนาชุมชนและ
สมาชิกองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง-
เพื่อส่งเสริมประสบการณ์
และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
การพัฒนาขุมขนกับ
หน่วยงานภายนอก-เพื่อ
ส่งเสริมความรักความ
สามัคคีระหว่างชุมชนและ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ประกวด 
และมอบใบประกาศเกียรติ
คุณพร้อมเงินรางวัล 

งานพัฒนา
ชุมชนสำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

 

4 ฝึกอาชีพการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 

- เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพิ่มขั้น 

- จัดฝึกอบรมความรู้
ให้แก่เกษตรกรใน
การปลูกผักปลอด
สารพิษ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนการจัด
ฝึกอบรม 

- ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

5 ส่งเสริมและสนับสนุน
เมล็ดพันธ์ุพืช พันธ์ุ
ข้าวและพันธ์ุสัตว์ ที่มี
คุณภาพให้กับ
เกษตรกร 

- เพื่อให้เกษตรกรได้รับเมล็ด
พันธ์ุพืชและพันธ์สัตว์ที่มี
คุณภาพทำให้ผลผลิตและ
รายได้เพิ่มขึ้น 

- จัดหาเมล็ดพันธ์ุ
พืชและพันธ์สัตว์ที่มี
คุณภาพให้กับ
เกษตรกร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนงบประมาณ - เกษตรกรได้รับพันธ์พืช
และพันธ์สัตว์ที่มีคุณภาพ
ทำให้ผลผลิตและรายได้
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 บำบัด ฟื้นฟู ผู้ติด 
ยาเสพติด 
 
 

- เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติด
ได้รับการบำบัด ฟื้นฟูทาง
ร่างกาย และจิตใจ 

-  สนับสนุนงบประมาณ
ในการบำบัด ฟื้นฟู ผู้ติด
ยาเสพติด 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
งบประมาณ 

- ผู้ติดยาเสพติด 
ได้รับการบำบัด 
ฟื้นฟู ทางร่างกาย 
และจิตใจ 

สำนักปลัด 

7 จัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด 

- เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ได้เล่น
กีฬาเพื่อแก้ไขปัญหายา
เสพติด  

- สนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนครั้งใน
การจัดการ

แข่งขันกีฬา/ปี 

- เด็ก, เยาวชน และ 
ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพที่ดีและเพื่อ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติด 

สำนักปลัด 

8 สนับสนุนงบประมาณ
เก่ียวกับการฝึกอบรม
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับการแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

- จัดฝึกอบรมความรู้ให้แก่
ประชาชนเก่ียวกับการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนการ
ฝึกอบรม 

- ประชาชนสามารถ
นำความรู้ที่ได้รับไป
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

สำนักปลัด 

9 การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชน
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
 

- เพื่อให้เด็กและเยาวชน
เกิดความรู้และความเข้าใจ
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่
พร้อม 

- ฝึกอบรมให้เด็กและ
เยาวชนในตำบลพิกุลออก 
หมู่ที่ 1- 12 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนการ
ฝึกอบรม 

-เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
สามารถป้องกัน
ตนเองได้ 

สำนักปลัด 

10 ฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชน 

- เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพิ่มขึ้น   

-จัดอบรมให้ความรู้.ใน
การประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชน  

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จำนวนการ
ฝึกอบรม 

- ประชาชนในตำบล
พิกุลออกจะมีอาชีพ
และรายได้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 จัดหาอาชีพเสริมให้แก่
ผู้มีรายได้น้อย 
 

- เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพิ่มขึ้น 
 

- จัดหาอาชีพเสริมให้แก่ผู้มี
รายได้น้อย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนอาชีพ
เสริม 

- ประชาชนในตำบล
พิกุลออกจะมีอาชีพ
และรายได้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

12 ส่งเสริม สนับสนุน
สินค้า OTOP ของ
ชุมชน  

- เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

- สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้า 
OTOP  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนสินค้า 
OTOP 

- ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

13 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ 

- เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพิ่มขึ้น 
 

-สนับสนุนงบประมาณ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
งบประมาณ 

- ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

14 ส่งเสริมสนับสนุน วัสดุ 
– ครุภัณฑ์ ให้กับกลุ่ม
อาชีพ 

- เพื่อให้ประชาชนลด
ต้นทุนการผลิต สามรถเพิ่ม
อาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น 

- สนับสนุน วัสดุ – 
ครุภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนวัสดุ- 
อุปกรณ์ 

- ประชาชนลดต้นทุน
การผลิตมีอาชีพและ
รายได้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

15 ฝึกอบรมทัศนะศึกษาดู
งานกลุ่มอาชีพ 

- เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ 
กลุ่มอาชีพ 
 

- จัดฝึกอบรมทัศนะศึกษาดู
งานกลุ่มอาชีพ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนการ
ฝึกอบรม 

- กลุ่มอาชีพมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

16 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
ปีก 

- เพื่อให้ประชาชนในตำบล
มีการเลี้ยงสัตว์ปีกไว้
บริโภค  และจำหน่าย 

- สนับสนุนงบประมาณใน
การเลี้ยงสัตว์ปีก 
 
 

  100,000 100,000 100,000 จำนวนสัตว์
ปีก 

- ประชาชนในตำบลมี
การเลี้ยงสัตว์ปีกไว้
บริโภคและเลี้ยงอย่าง
ถูกวิธี 

สำนักปลัด 

17 ส่งเสริมการทำเตาถ่าน
ประหยัดพลังงาน 

- เพื่อให้ประชาชนในตำบล
มีความรู้ในการทำเตาถ่าน 

- สนับสนุนงบประมาณใน
การอบรมและการผลิตเตา
ถ่านประหยัดพลังงาน 
 
 

100,000  100,000 100,000 100,000 จำนวน
งบประมาณ 

- ประชาชนในตำบล
สามารถผลิตเตาถ่าน
ประหยัดพลังงานใช้
เองในครัวเรือน 

สำนักปลัด 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 ส่งเสริมการแปรรูป 
ถนอมอาหารจาก
ผลผลิตทางการเกษตร 

- เพื่อให้ประชาชนในตำบล
มีความรู้ในการแปรรูป 
ถนอมอาหารจากผลผลิต
ทางการเกษตร  

- สนับสนุนงบประมาณใน
การแปรรูป ผลผลิตทาง
การเกษตร 
 

  100,000   จำนวน
งบประมาณ 

- ประชาชนในตำบล
สามารถแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรได้  

สำนักปลัด 

19 ส่งเสริมการเลี้ยงกบ 
เลี้ยงปลาดุกในบ่อ
ซีเมนต์ กระชัง 

- เพื่อให้ประชาชนในตำบล
มีความรู้ในการเลี้ยง  และ
สามารถเลี้ยงได้อย่างถูกวิธี 
 
 
 

 - มีการจัดอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับการเลี้ยง
และสนับสนุนงบประมาณ 

   150,000 150,000 จำนวนการ
จัดอบรม 

- ประชาชนในตำบลมี
ความรู้เก่ียวกับการเลี้ยง  
และสามารถนำไป
ประกอบเป็นอาชีพเสริม
ได้ 

สำนักปลัด 

20 ส่งเสริมการเลี้ยง      
โค- กระบือ 
 
 
 
 

- เพื่อให้ประชาชนในตำบล
มีความรู้ในการเลี้ยง  และ
สามารถเลี้ยงได้อย่างถูกวิธี 
 

 - มีการจัดอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับการเลี้ยง
และสนับสนุนงบประมาณ 
 
 
 

  150,000   จำนวนการ
จัดอบรม 

- ประชาชนในตำบลมี
ความรู้เก่ียวกับการเลี้ยง  
และสามารถนำไป
ประกอบเป็นอาชีพเสริม
ได้ 

สำนักปลัด 

21 ส่งเสริมอาชีพด้านการ
ปศุสัตว์และการประมง 
 
 

- เพื่อให้ประชาชนในตำบล
มีความรู้ในด้านปศุสัตว์
และการประมงและ
สามารถเลี้ยงได้อย่างถูกวิธี 
 

 - มีการจัดอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับการปศุ
สัตว์และการประมงและ
สนับสนุนงบประมาณ 
 
 

  500,000 500,000 500,000 จำนวนการ
จัดอบรม 

- ประชาชนในตำบลมี
ความรู้เก่ียวกับการปศุ
สัตว์และการประมง  
และสามารถนำไป
ประกอบเป็นอาชีพเสริม
ได้ 

สำนักปลัด 

22 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
 
 

-เพื่อส่งเสริมโครงการ
วิสาหกิจชุมชน 
 

-สนับสนุนงบประมาณ
โครงการวิสาหกิจชุมชน 
 

600,000  600,000 600,000 600,000 จำนวน
วิสาหกิจ
ชุมชน 

-ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 ฝึกอบรมการทำปุ๋ย
ชีวภาพ – ปุ๋ยหมัก 

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ในการทำปุ๋ยชีวภาพ  -ปุ๋ย
หมัก สำหรับใช้ในทาง
การเกษตร จะทำให้
ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

- จัดฝึกอบรมความรู้ให้แก่
เกษตรกรใน กการทำปุ๋ย
ชีวภาพ – ปุ๋ยหมัก 
- สร้างโรงเรือน 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนการ
ฝึกอบรม 

- ประชาชนมีความรู้ใน
การทำปุ๋ยชีวภาพ – ปุ๋ย
หมัก ไว้ใช้ในทาง
การเกษตร ทำให้ผล
ผลิตเพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

24 ส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณให้แก่
เกษตรกร 

- เพื่อให้ประชาชนลด
ต้นทุนการผลิต  

- ส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณให้แก่
เกษตรกรในการทำปุ๋ย
ชีวภาพ – ปุ๋ยหมัก 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
งบประมาณ 

- ประชาชนมีผลผลิต
ทางการทำปุ๋ยชีวภาพ – 
ปุ๋ยหมักเพิ่มขึ้น  

สำนักปลัด 

25 จัดวิทยากร
ฝึกอบรมการทำปุ๋ย
อัดเม็ด 
 
 

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ในการทำปุ๋ยอัดเม็ดสำหรับ
ใช้ในทางการเกษตร  
 

- จัดฝึกอบรมความรู้ให้แก่
เกษตรกรในการทำปุ๋ย
อัดเม็ด 
 
 

200,000 
 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนการ
ฝึกอบรม 

- ประชาชนมีความรู้ใน
การทำปุ๋ยอัดเม็ดไว้ใช้
ในทางการเกษตร ทำ
ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 
 
 
 

26 จัดตั้งศูนย์ข้าว
ชุมชน 

 

-เพื่อสนับสนุนพันธ์ุข้าว
ปลูก และเมล็ดพันธ์ุข้าวดี 

-สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์
ข้าวชุมชน 

 

500,000  500,000 500,000 500,000 จำนวนศูนย์
ข้าวชุมชน 

-ประชาชนมีผลผลิต
ทางการผลิตข้าวเพิ่ม
มากขึ้น 

สำนักปลัด 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 การอบรมเรื่องเกษตร 
ทฤษฏีใหม่ 
 

-เพื่อให้ ประชาชนในตำบล
มีความรู้ในเรื่องเกษตร
ทฤษฏีใหม่ 

- มีการจัดอบรมเรื่องเกษตร
ทฤษฏีใหม่ภายในตำบล 

100,000 

 

100,000 100,000 

 

100,000 100,000 จำนวนการ
ฝึกอบรม 

- ประชาชนในตำบลมี
ความรู้เรื่องเกษตร
ทฤษฏีใหม่ และ
สามารถนำไปใช้ใน
การประกอบอาชีพได้ 

สำนักปลัด 

28 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน 

 -เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้
การเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงและเป็น
แหล่งบริการหารเกษตร
แบบเบ็ดเสร็จ(ONE STOP 
SERVICE) 

- สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน 

 

150,000  150,000 150,000 150,000 จำนวนศูนย์
เรียนรู้

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

-เพื่อให้ประชาชนได้มี
สถานที่เรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติอาชีพทางการ
เกษตร-เพื่อเพิ่ม
รายได้  และลด
รายจ่าย 

สำนักปลัด 

29 แก้ไขปัญหาความเป็น
กรด – ด่างของดินที่ใช้
ในการเกษตร 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

- สนับสนุนงบประมาณ
แก้ไขปัญหาความเป็นกรด 
– ด่าง ของดินที่ใช้ใน
การเกษตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวน
งบประมาณ 

-ประชาชนมีผลผลิต
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

30 สนับสนุนส่งเสริมการ
ปลูกพืชเกษตรทฤษฎี
ใหม่กลุ่มศูนย์ข้าว
ชุมชนเพื่อลดต้นทุน
การผลิต 

-เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การปลูกพืชเกษตรทฤษฎี
ใหม่ 

-สนับสนุนส่งเสริมการปลูก
พืชเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
งบประมาณ 

-เพื่อให้ประชาชนได้มี
สถานที่เรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติอาชีพทางการ
เกษตร-เพื่อเพิ่ม
รายได้  และลด
รายจ่าย 

สำนักปลัด 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 ฝึกอบรมเก่ียวกับการ
แก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตร 

- เพื่อต้องการให้เกษตรกร
มีความรู้เก่ียวกับการแก้ไข
ปัญหาด้านการเกษตร 

- จัดฝึกอบรมความรู้
ให้กับเกษตรกรเก่ียวกับ
การแก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนการ
ฝึกอบรม 

- ประชาชนนำ
ความรู้ที่ได้รับ
สามารถใช้ในการ
แก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตร 

สำนักปลัด 

32 จัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ
ข้อมูล กชช. 2 ค 

- เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

- สนับสนุนค่า
งบประมาณในการจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ. และ ข้อมูล 
กชช 2 ค จำนวน 1 ครั้ง 

30,000 30,000    จำนวนครั้งในการ
จัดเก็บ 

- ประชาชน 
จำนวน  1,495 
ครัวเรือน จะได้รับ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

33 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 

-เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
เรียนรู้การเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

-สนับสนุนโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

100,000 
 
 
 

 100,000 100,000 100,000 -ทำให้ประชาชน
ได้รับรู้เก่ียวกับ
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-ประชาชนใน
ชุมชน 
 
 
 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

34 การขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้โครงการศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนบ้านหัวนา 

-เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
เรียนรู้การเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

-สนับสนุนโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้
โครงการศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
บ้านหัวนา 

  350,000 350,000 350,000 -ทำให้ประชาชน
ได้รับรู้เก่ียวกับ
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนในชุมชน 
 
 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

35 สนับสนุนสัมมาชีพ
ชุมชนในหมู่บ้าน 

-เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้
เก่ียวกับสัมมาชีพ 

สนับสนุนโครงการ
สัมมาชีพชุมชน 

  600,000 600,000 600,000  จำนวนชุมชน -ประชาชนได้
เรียนรู้สัมมาชีพ
ชุมชน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
พช.อำเภอ
บ้านนา 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 สนับสนุนและส่งเสริม
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

-เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนเรียนรู้การเกษตร
ตามโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-สนับสนุนและส่งเสริม
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

  600,000 600,000 600,000  จำนวนชุมชน -ประชาชนได้
เรียนรู้การเกษตร
ตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
พช.อำเภอ
บ้านนา 

37 ค่าใช้จ่ายด้าน
งบประมาณหรือ
สนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 

-เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนเรียนรู้ตาม
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 

-สนับสนุนหรือใช้จ่าย
ตามโครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-ทำให้เทศบาลตำบล
พิกุลออกมี
ความก้าวหน้าต่อไป 

-ประชาชนใน
ชุมชนได้เรียนรู้ตาม
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

38 จัดซ้ือเครื่องพ่นยา
ปราบศัตรูพืชพร้อม
อุปกรณ์ 
 

- เพื่อต้องการกำจัด
ศัตรูพืชที่จะทำลาย
ผลผลิตของเกษตรกร 

- จัดซ้ือเครื่องพ่นยา
ปราบศัตรูพืช น้ำยา 
ฯลฯ พร้อมอุปกรณ์ 
 

200,000 200,000 200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

จำนวนเครื่องพ่นยา
ปราบศัตรูพืช 

- ผลผลิตทาง
การเกษตรเสียหาย
น้อยลง ประชาชน
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 
 

 

39 จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้า - เพื่อต้องการกำจัด
ศัตรูพืชที่จะทำลาย
ผลผลิตของเกษตรกร 

- จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้า  
พร้อมอุปกรณ์ 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนเครื่องตัดหญ้า - ผลผลิตทาง
การเกษตรเสียหาย
น้อยลง ประชาชน
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 
หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบเสียงไร้สาย/
เสียงตามสาย/หอ
กระจายข่าว 

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารอย่างทั่วถึง และ
ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เสียงไร้สาย/เสียงตามสาย/
หอกระจายข่าวชุมชนบ้าน
พิกุลแก้ว – ชุมชนบ้านดอน
เปร็ง 

  300,000 300,000 300,000 จำนวน
ชุมชน 

- ประชาชนจะได้รับรู้
ข่าวสารอย่างทั่วถึง
และทันเหตุการณ์อยู่
เสมอ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 : การพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวสิ่งอำนวยความสะดวก  สินค้าบริการและบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานอย่างบูรณาการ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลพิกุลออกท่ี 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 

         2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น 
 

- เพื่อส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่ตลอดไป 
 

- สนับสนุนงบประมาณ ในการ
จัดงานอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณีท้องถิ่น เช่นวัน
สงกรานต์  วันเข้าพรรษา  วัน
ลอยกระทง เป็นต้น 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
80 มีความพึง
พอใจในการจัด

กิจกรรม 

- ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณี
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์ไว้ 

สำนักปลัด 
กอง

การศึกษา 
กองคลัง 
กองช่าง 

2 เก็บรวบรวมข้อมูลและ
ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

- เพื่อรักษาไว้ซ่ึงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- สนับสนุนงบประมาณในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และฟื้นฟูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
งบประมาณ 

- ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ได้รับการ
อนุรักษ์ไว้ 

สำนักปลัด 

3 ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนาและงานราชพิธี
ต่างๆ 
 

- เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงวัน
สำคัญทางศาสนา 
และเข้าร่วมกิจกรรม
และงานราชพิธี
ต่างๆ 

- สนับสนุนงบประมานในการจัด
กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา
และงานราชพิธีต่างๆ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวน
งบประมาณ 

- วันสำคัญทาง
ศาสนา ได้รับการ
อนุรักษ์ไว้และงาน
ราชพิธีเป็นไป
ตามที่กำหนด 

สำนักปลัด 
กอง

การศึกษา 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ค่ายปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม  ภาคฤดูร้อน 

- เพื่อปลูกฝังให้เด็กมี
คุณธรรมจริยธรรม       
ที่ดีงาม 

- จัดฝึกอบรมความรู้ด้านคุณธรรม   
จริยธรรม ให้เด็ก, เยาวชน ชุมชน
บ้านพิกุลแก้ว – ชุมชนบ้านดอน
เปร็ง 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนเด็กและ
เยาวชนที่เข้า
ร่วมฝึกอบรม 

- เด็กและ
เยาวชน เป็นผู้มี
คุณธรรม และ
จริยธรรมที่ดีงาม 

กอง
การศึกษา 

 
 

 
5 อุดหนุนวัดในเขตตำบล

พิกุลออก 
เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทงและประเพณี
ต่างๆไว้ 

อุดหนุนเงินงบประมาณให้วัดใน
เขตตำบลพิกุลออก 

 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์
ต่อโครงการ 

ประเพณีลอย
กระทงและ
ประเพณีต่างๆ
ได้รับการ
ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ไว้ 

กอง
การศึกษา 

6 สนับสนุนลานกีฬา
พร้อมอุปกรณ์การกีฬา
ในการสร้างเสริม
สุขภาพด้วยการออก
กำลังกาย 

 - เพื่อให้ประชาชนใน
ตำบลมีสุขภาพ
แข็งแรง  สมบูรณ์ 

- ประชาชนในตำบลพิกุลออก 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 จำนวน 
ลานกีฬา 

- ประชาชนมี
สุขภาพดี ทั้ง
ด้านร่างกาย 
จิตใจและ
สามารถดูแล
สุขภาพตนเองได้
อย่างถูกต้อง 

สำนักปลัด 
รพ.ส่งเสริม

สุขภาพ
ตำบล 

 
 
 
 
 
 
 

113 



 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 จัดตั้งชมรมหรือสโมสร
การออกกำลังกาย ในเขต
เทศบาลตำบลพิกุลออก 

- เพื่อต้องการให้เด็ก
นักเรียน เยาวชน
และประชาชนทั่วไป
มีกลุม่เล่นกีฬาและ
ออกกำลังกาย 

 - จัดตั้งชมรมกีฬาหรือ
สโมสร การออกกำลังกาย 
ในเขตเทศบาลตำบลพิกุล
ออก 
 

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 จำนวนชมรม - มีชมรมกีฬาหรือ
สโมสรกีฬา 
ประจำหมู่บ้าน 

กอง
การศึกษา 

8 จัดซ้ือครุภัณฑ์เครื่องออก
กำลังกาย 

- เพื่อส่งเสริมการ
ออกกำลังกาย 

- เพื่อจัดซ้ือเครื่องออกกำลัง
กาย 

 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนเครื่อง
ออกกำลังกาย 

- ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

9 ส่งเสริมกีฬาและการออก
กำลังกาย  
 
 
 
 

- เพื่อส่งเสริมให้ 
ประชาชนเล่นกีฬา
และออกกำลังกาย
จะทำให้สุขภาพ
แข็งแรง เป็นการ
สร้างความสามัคคี
เพิ่มขึ้น 

- จัดการแข่งขันกีฬา และ
ออกกำลังกายในรูปแบบ
ต่างๆ  
 
 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนการ
จัดการแข่งขัน

กีฬา 

- ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

10 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ กีฬา - เพื่อให้ประชาชนมี
วัสดุ และอุปกรณ์ 
ในการเล่นกีฬา และ
ออกกำลังกาย 

- จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์กีฬา  
 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน 
อุปกรณ์กีฬา 

- ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

11 สนับสนุนงบประมาณด้าน
กีฬาแก่ส่วนราชการและ
เอกชน  

- เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการเล่น
กีฬา และออกกำลัง
กาย รูปแบบต่างๆ  

- สนับสนุนงบประมาณด้าน
กีฬาให้กับส่วนราชการและ
เอกชน 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
งบประมาณ 

- ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 สนับสนุนสนามเด็กเล่น
และอุปกรณ์ออกกำลัง
กายบริเวณโรงเรียนวัด
แหลมไม้ย้อย 

- เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการเล่นกีฬา 
และออกกำลังกาย 
รูปแบบต่างๆ 

- จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์เด็กเล่น
และอุปกรณ์ออกกำลังกาย  
 

200,000  200,000 200,000 200,000 จำนวน
งบประมาณ 

- เด็กนักเรียนและ
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

13 ส่งเสริมฟื้นฟูวิถี
วัฒนธรรมการดำเนิน
ชีวิตสู่ความพอเพียง 

- เพื่อส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่นให้คง
อยู่ตลอดไป 

- จัดงานอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบล
พิกุลออก 

  100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
80 มีความพึง
พอใจในการจัด
กิจกรรม 

- ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณี
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์ไว้ 

สำนักปลัด 
 

14 แข่งขันกีฬาและ
นันทนาการสำหรับ
ผู้สูงอายุ 

- เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุเล่นกีฬาและ
ออกกำลังกายจะทำให้
สุขภาพแข็งแรง เป็น
การสร้างความสามัคคี
เพิ่มขึ้น 

- จัดการแข่งขันกีฬา และ
ออกกำลังกายในรูปแบบ
ต่างๆ  
 

  30,000 30,000 30,000 จำนวนการ
จัดการแข่งขัน

กีฬา 

- ผู้สูงอายุมี
สุขภาพแข็งแรง 

งานพัฒนา
ชุมชน สำนัก
ปลัดเทศบาล 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 : การพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวสิ่งอำนวยความสะดวก  สินค้าบริการและบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานอย่างบูรณาการ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลพิกุลออกท่ี 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       3. ด้านการดำเนินงานอื่น 

        3.1 แผนงานงบกลาง 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

- เพื่อต้องการให้
ผู้สูงอายุได้รับการ
สงเคราะห์เพิ่มขึ้น 

- ส นั บ ส นุ น เบี้ ย ยั ง ชี พ
ผู้สูงอายุ  
 

8,061,600 8,061,600 8,061,600 8,061,600 8,061,600 จำนวน
ผู้สูงอายุ 

- ผู้สูงอายุได้รับ
การสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

- เพื่อต้องการให้คน
พิการได้รับการ
สงเคราะห์เพิ่มขึ้น 

- สนับสนุนเบี้ยยังชีพคน
พิการ  
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวนคน
พิการ 

- คนพิการได้รับ
การสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้
ติดเชื้อเอดส์ 

- เพื่อต้องการให้ผู้ติด
เชื้อเอดส์ ได้รับการ
สงเคราะห์เพิ่มขึ้น 

- สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติด
เชื้อเอดส์  
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้ติด
เชื้อเอดส์ 

- ผู้ติดเชื้อเอดส์
ได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพเพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

4 สนับสนุนวัสดุยังชีพ,
งบประมาณ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

- เพื่อต้องการให้
ผู้ประสบภัยได้รับ
การสงเคราะห์
เพิ่มขึ้น  

- สนับสนุนวัสดุยังชีพ , 
งบประมาณช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวน
งบประมาณ 

- ผู้ประสบภัย
ได้รับการ
สงเคราะห์และ
บรรเทาความ
เดือดร้อน 

สำนักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 :  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลพิกุลออกท่ี 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง และการบริหารจัดการท่ีดี 
       1. ด้านงานบริหารท่ัวไป 

        1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาล และ
นายกเทศมนตรีตำบล
พิกุลออก 
 

- เพื่อจัดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล และ
นายกเทศมนตรีพิกุล
ออก  อย่างบริสุทธ์ิ  
และยุติธรรม 

- จัดเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาล และ
นายกเทศมนตรีตำบล
พิกุลออก 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวน
งบประมาณ 

- มีสมาชิกสภา
เทศบาล และ
นายกเทศมนตรีตำบล
พิกุลออก อย่าง
บริสุทธ์ิ และยุติธรรม  

 สำนักปลัด 

2 จัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับบทบาท
หน้าที่ของสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หน้าที่ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
และการเลือกตั้งใน
รูปแบบต่างๆ  

- เพื่อให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และ
ประชาชนในท้องถิ่น 
มีความรู้เก่ียวกับ
บทบาทหน้าที่ และ
การเลือกตั้งใน
รูปแบบต่างๆ  

- จัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
บทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หน้าที่ของประชาชนใน
ท้องถิ่น และการ
เลือกตั้งในรูปแบบต่างๆ  

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จำนวน
งบประมาณ 

- สมาชิกสภาท้องถิ่น 
และประชาชนใน
ท้องถิ่นมีความรู้
เก่ียวกับบทบาท
หน้าที่ และการ
เลือกตั้งในรูปแบบ
ต่างๆ 

สำนักปลัด 

3 การจัดโครงการ
ปรองดองสมานฉันท์ 
 

- เพื่อให้ประชาชน
เกิดความรักความ
สามัคคีในชุมชน 

- จัดทำโครงการ
ปรองดองสมานฉันท์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
งบประมาณ 

- ประชาชนเกิดความ
รักความสามัคคี 

สำนักปลัด 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศานุวงศ์ 

เพื่อเทิดทูนพระเกียรติ
คุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถและ
พระบรมวงศานุวงศ์ 

-จัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ  พระบรมราชินี และ
พระบรมวงศานุวงศ์ 

50,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 
 
 
 

เป็นการสืบสาน
วันสำคัญของชาติ 
 
 
 
 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 

5 อุดหนุนอำเภอบ้านนา
โครงการสถานที่กลาง
สำหรับเป็นศูนย์รวม
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง
ของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
ประจำปี 2560 

เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทำงานให้มี
ปะสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 
 

-ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร
การจัดซ้ือจัดจ้าง 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 

จำนวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 
 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
 
 
 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 

6 อุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

-ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
หน่วยงาน 

ประชาชนได้เห็น
คุณค่าของ
โครงการต่างๆ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

7 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
ต่างๆ แก่ผู้นำชุมชน 
 

- เพื่อให้ผู้นำชุมชนมี
ความรู้ด้านต่างๆ  
 
 

- จัดฝึกอบรมความรู้ด้าน
ต่างๆ แก้ผู้นำชุมชน 
จำนวน 1 ครั้ง  

640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 จำนวนครั้ง - ผู้นำชุมชนมี
ความรู้ในด้าน
ต่างๆ เพื่อการ
พัฒนาต่อไป 

สำนักปลัด 

8 จัดประชุมประชาคม 
 
 

- เพื่อต้องการทราบ
ปัญหาต่างๆ จะได้นำไป
แก้ไขปัญหา 
 

- จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้านและตำบล 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จำนวนครั้ง - ได้รับทราบ
ปัญหาต่างๆ ซ่ึง
จะได้นำไปแก้ไข
ปัญหาได้ตรงจุด 

สำนักปลัด 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์  
สนับสนุนให้กับกลุ่ม / 
องค์กรชุมชน    

- เพื่อให้กลุ่ม / 
องค์กรต่างๆ มี
ส่วนรวมในการ
บริหารงาน  

- สนับสนุนงบประมาณ 
ให้กับกลุ่ม / องค์กรต่างๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
งบประมาณ 

- กลุ่ม / องค์กร
ต่างๆ มีส่วนในการ
บริหารงาน 

สำนักปลัด 

10 ฝึกอบรมทัศนะศึกษา
ดูงานพนักงาน, 
ลูกจ้าง และบุคลากร
ฝ่ายการเมือง และฝ่าย
ปกครอง 

 

- เพื่อเพิ่มความรู้
ให้แก่พนักงาน, 
ลูกจ้าง และ
บุคลากรฝ่าย
การเมือง 

- จัดฝึกอบรมทัศนะศึกษา
ดูงานพนักงาน, ลูกจ้างและ
บุคลากรฝ่ายการเมือง และ
ฝ่ายปกครอง 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนครั้ง - พนักงาน, ลูกจ้าง, 
บุคลากรฝ่าย
การเมือง, และฝ่าย
ปกครองมีความรู้
เพิ่มขึ้น 
 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

11 ส่งเสริมความสามัคคี
ให้แก่พนักงาน, 
ลูกจ้าง และบุคลากร 
ฝ่ายการเมือง 

- เพื่อให้พนักงาน, 
ลูกจ้าง และ
บุคลากรฝ่าย
การเมือง  

- จัดกิจกรรม, แข่งขันกีฬา
เพื่อเชื่อมความสามัคคี 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนครั้ง - พนักงาน ลูกจ้าง 
และบุคลากรฝ่าย
การเมือง มีความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

สำนักปลัด 

12 เงินเดือนและรายจ่าย
ประจำของเทศบาล
ตำบลพิกุลออก 
 

- เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนและ
ค่าใช้จ่ายประจำ 

- จ่ายเงินเดือนและ
รายจ่ายประจำ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จำนวน
งบประมาณ 

- สร้างขวัญกำลังใจ
และแรงจูงใจใน
ทำงานของ
พนักงาน 

สำนักปลัด 
กองคลัง 

กอง
การศึกษา 
กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 จัดซ้ือ จัดจ้างค่า วัสดุ 
ครุภัณฑ์ ต่างๆ เพื่อ
ใช้ในราชการของ 
เทศบาลตำบล พิกุล
ออก 

- เพื่อใช้สอยในราชการ
ของ เทศบาลตำบล 
พิกุลออก  

- จัดซ้ือ จัดจ้าง ค่าวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ต่างๆ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จำนวน
งบประมาณ 

- การปฏิบัติงานใน
ราชการของเทศบาล 
พิกุลออก เป็นไป
อย่างสะดวก และ
รวดเร็ว 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองศึกษา 

15 ส่งเสริมการเรียนรู้
และการพัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียน 

-เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้และความเข้าใจ
ประชาคมอาเซียน เพื่อ
นำมาประยุกต์ในการ
บริหารจัดการชุมชนให้
มีประสิทธิภาพ 
ก่อให้เกิดการพัฒนาที่
เข้มแข็งและยั่งยืน 

- จัดอบรมให้ความรู้
และจัดซ้ือ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์  
ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้และการพัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนครั้ง
การจัดอบรม 

- ประชาชนได้รับ
ความรู้เก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน
เพิ่มขึ้น 
 

สำนักปลัด 
 

16 การพัฒนาความรู้
ให้แก่พนักงาน, 
ลูกจ้าง และบุคลากร
ฝ่ายการเมือง 
 

- เพื่อพัฒนาความรู้
ให้แก่พนักงาน, ลูกจ้าง 
และบุคลากรฝ่าย
การเมือง 
 

- สนับสนุนงบประมาณ
และจัดฝึกอบรมความรู้
ให้แก่พนักงาน, ลูกจ้าง 
และบุคลากรฝ่าย
การเมือง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนครั้ง - พนักงาน, ลูกจ้าง 
และบุคลากรฝ่าย
การเมืองมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองศึกษา 

17 การจ่ายเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ 

-เพื่อเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานราชการส่วน
ท้องถิ่นของพนักงาน, 
ลูกจ้างและบุคลากร
ของเทศบาลตำบลพิกุล
ออก 

-พนักงาน, ลูกจ้างและ
บุคลากรของเทศบาล
ตำบลพิกุลออก 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
งบประมาณ 

-พนักงาน, ลูกจ้าง
และบุคลากรของ
เทศบาลตำบลพิกุล
ออกมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน
ราชการส่วนท้องถิ่น 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษา 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 การจ้างเหมา
หน่วยงานหรือ
สถาบันการศึกษา 
สำรวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการแก่
ประชาชนตามอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาล
ตำบลพิกุลออก เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน
ราชการส่วนท้องถิ่น 

-เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การทำงานให้แก่
พนักงาน, ลูกจ้างและ
บุคลากรของเทศบาล
ตำบลพิกุลออก 

-จ้างเหมาหน่วยงานหรือ
สถาบันการศึกษาในการ
สำรวจความพึงพอใจใน
การให้บริการแก่ประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนครั้ง -พนักงาน, ลูกจ้าง
และบุคลากรของ
เทศบาลตำบลพิกุล
ออกมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน
ราชการส่วนท้องถิ่น 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

19 จัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้
ให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง และ
ประชาชน 

-จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง และประชาชน 

 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนครั้ง ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
และประชาชน มี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 
 

20 จัดอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ ศึกษาดูงาน 
อสม.และเจ้าหน้าที่
เทศบาลตำบลพิกุล
ออก 

เพื่อให้ อสม.และ
เจ้าหน้าที่ มีความรู้
ความสามารถนำ
กลับมาปฏิบัติงานใน
เทศบาลตำบลพิกุล
ออกให้ก้าวหน้าต่อไป 

-จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้  
ศึกษาดูงาน อสม. และ
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล   
พิกุลออก 

200,000 
 

200,000 
 
 

 

200,000 
 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

-ทำให้เทศบาล
ตำบลพิกุลออกมี
ความก้าวหน้า
ต่อไป 

-อสม. และเจ้าหน้าที่
จะได้รับความรู้เพิ่ม
มากขึ้น 

สำนักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และการท่องเท่ียว 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลพิกุลออกท่ี 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และการท่องเท่ียว 
        1. ด้านบริการชุมชนและสังคม 

         1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงและพัฒนา
ที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ 

- เพื่ อปรับปรุงและ
พัฒนาที่ดินสาธารณะ
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห้ มี
สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น 

- ปรับปรุงพัฒนาที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวน
งบประมาณ 

- ที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ได้รับการ
ปรับปรุง และพัฒนา 

กองช่าง 

2 พัฒนาแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ 
 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำไว้สำหรับการ 
อุปโภค – บริโภค 
และเพื่อการเกษตร 

- พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ     500,000 จำนวน
งบประมาณ 

- ประชาชนมีน้ำไว้
สำหรับ อุปโภค – 
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 
 

- เพื่อให้เกิด
ทัศนียภาพ และความ
สวยงาม  

- สนับสนุนงบประมาณในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช  
และตัดหญ้าริมทาง 

 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
งบประมาณ 

- เกิดทัศนียภาพ 
และความสวยงาม 

กองช่าง 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าง
เก็บน้ำ บ้านหัวนา   
หมู่ที่ 8 

- เพื่อให้เกิด
ทัศนียภาพ และความ
สวยงาม 

- สนับสนุนงบประมาณในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช  
และตัดหญ้าริมทาง 

    500,000 จำนวน
งบประมาณ 

- เกิดทัศนียภาพ 
และความสวยงาม 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างเตาเผาวัดพิกุล
แก้ว 

- เพื่อลดมลพิษจาก
การเผาศพ 

- สนับสนุนงบประมาณในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาวัด
พิกุลแก้ว 

    2,000,000 จำนวน
งบประมาณ 

- เพื่อลดมลพิษ
ให้กับ
ประชาชน 

กองช่าง 

6 กำจัดวัชพืชเส้นทาง
คมนาคม 

- เพื่อให้ประประชามี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก 
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 

- กำจัดวัชพืชตามเส้นทาง
คมนาคมในเขตเทศบาลตำบล
พิกุลออก 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
เส้นทาง 

- ประชาชนจะ
มีการคมนาคม
ที่สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

7 ชุมชนสวยงาม - เพื่อให้ประชาชนใน
ตำบลพิกุลออกมี
ชุมชนที่สะอาด 
สวยงาม  

- ปรับปรุงชุมชนในตำบล 
พิกุลออก  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
งบประมาณ 

- ประชาชนมี
ชุมชนที่สะอาด 
สวยงาม 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และการท่องเท่ียว 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลพิกุลออกท่ี 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และการท่องเท่ียว 
      2. ด้านการเศรษฐกิจ 

        2.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรักษ์แม่น้ำบ้านนา เพื่อ
เทิดพระเกียรติในวโรกาสคล้าย
วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี วันท่ี 2เมษายน 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ไว้สำหรับการ อุปโภค 
– บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 

- พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ 
แม่น้ำบ้านนา ในเขตเทศบาล
ตำบลพิกุลออก 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
งบประมาณ 

- ประชาชนมีน้ำไว้สำหรับ 
อุปโภค – บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 

สำนักปลัด 

2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตรประจำตำบล 

- เพื่ อ จ่ า ย ค่ า ต อ บ
คณะกรรมการศูน ย์
ถ่ายทอดเทคโน โล ยี
เพื่อการเกษตรประจำ
ตำบล 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการศูนย์
ถ่ า ย ท อ ด เท ค โ น โ ล ยี เพื่ อ
การเกษตรประจำตำบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
งบประมาณ 

-สร้างขวัญกำลังใจและ
แรงจูงใจในการทำงานของ
คระกรรมการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
ประจำตำบล 

สำนักปลัด 

3 ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรประจำ
ตำบล 

- เพื่ อ ให้ เก ษ ต รก ร
ได้ รับความรู้เกี่ยวกับ
การเกษตรเพิ่มข้ึน 

- ป รับป รุ งแล ะพั ฒ น า ศู น ย์
ถ่ า ย ท อ ด เท ค โ น โ ล ยี เพื่ อ
การเก ษ ต รป ระจำตำบล ให้
ทันสมัย 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนศูนย์
ถ่ายทอดฯ 

- เกษตรกรจะมีผลผลิตและ
รายได้เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลัด 

4 ปลูกป่าทดแทน 
 

- เพื่อให้เกิดความ
สมดุลทางธรรมชาติ   

- สนับสนุนงบประมาณในการ
ปลูกป่า และปลูกต้นไม้   

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวน
งบประมาณ 

- เกิดความสมดุลทาง
ธรรมชาติ 

สำนักปลัด 
 

5 เพาะพันธ์ไม้เพื่อการค้า -เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลพิกุล
ออก 

- ส่งเสริมอาชีพการเพาะพันธ์ไม้
เพื่อการค้าให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลพิกุลออก 

  60,000 60,000 60,000 จำนวน
งบประมาณ 

- ประชาชนจะมีอาชีพและ
รายได้เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. 02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

สำหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลพิกุลออก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ 
                              เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าแข็ง รวมท้ังเสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลพิกุลออกท่ี 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
      2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนลาดยาง
บริเวณส้นทาง 
บ้านพิกุลแก้ว – 
บ้านคลอง 31 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก   
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย   

- ก่อสร้างถนนแอสฟัล 
ติกคอนกรีต  สายบ้านพิกุล
แก้ว – บ้านคลอง 31หนา 
0.05 ม. กว้าง 6 ม. ยาว 
6,900 ม. หรือมีพื้นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
14,400 ตร.ม. 

14,904,000 14,904,000 14,904,000 14,904,000 14,904,000 ความยาว 
6,900 ม. 

- ประชาชนจะ
มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

เทศบาล
ตำบลพิกุล
ออก 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
นครนายก 

2 ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม
ถนนลาดยางทางเข้า
วัดวิหารขาว 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก   
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 

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

1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 ความยาว 
900 ม. 

- ประชาชนจะ
มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

เทศบาล
ตำบลพิกุล
ออก 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
นครนายก 
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ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างผนังกั้นดิน
พัง ในเขตเทศบาล
ตำบลพิกุลออก 

- เพื่ อ ไม่ ให้ ดิ น พั ง 
และกันรถตกถนน 
 

- ก่อสร้างผนังกัน้ดินพัง ใน
เขตเทศบาลตำบลพิกุลออก 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความยาว  - ประชาชนจะ
มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

เทศบาลตำบล
พิกุลออก 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
นครนายก 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลพิกุลออก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลตำบลพิกลุออก 

 
127 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1. แผนงาน
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
ครุภัณฑ์งานบ้าน  
งานครัว 
 

-เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
-เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
-เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ปฏิบัติงาน 
 

- จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) จำนวน 1 ชุด 
-จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 
ชุด 
-จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ 
Network  จำนวน 3 เครื่อง 
-จัดซ้ือเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดจำนวน 2 ตัว 
-จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร จำนวน 4 ตู้ 
-จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 
2 เครื่อง 
-จัดซ้ือพัดลมเพดาน จำนวน 20 ตัว  
-จัดซ้ือเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25  ลิตร จำนวน 2 ตัว 
-จัดซ้ือเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง 
จำนวน 2  ชุด 
-จัดซ้ือเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 เครื่อง 
-จัดซ้ือเครื่องซักผ้า จำนวน 2 เครื่อง 
-จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 2 ตู้ 
-จัดซ้ือถังบรรจุน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง 
-จัดซ้ือโทรทัศน์สีแอลอีดี ขนาด 40 น้ิว จำนวน 2เครื่อง  

22,000 
 

32,000 
 
 24,000 
 
17,400 
30,000 
84,600 

 
100,000 
28,000 
15,000 

 
 
 

50,000 
 

32,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
15,000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

  กอง
การศึกษา 



 
แบบ ผ. 03 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลพิกลุออก 
 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนงาน
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

-ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

-เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
-เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ปฏิบัติงาน 
 

-จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จำนวน 1 ชุด 
-จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาว-ดำ ชนิด (18 หน้า/นาที) 
-จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์  จำนวน 1 เครื่อง 
-จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาว-ดำ Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 
-จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาว-ดำ Network 
-จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 
15,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง 
-จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 
32,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง 
-จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 
24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง 
 

 
 
 

16,000 
 

2,600 
 

7,900 
 

4,300 
 

10,000 
 

69,000 
 

185,200 
 

62,000 
 
 

16,000 
 

2,600 
 

7,900 
 

4,300 
 

10,000 
 

69,000 
 

185,200 
 

62,000 
 
 
 

16,000 
 

2,600 
 

7,900 
 

4,300 
 

10,000 
 

69,000 
 

185,200 
 

62,000 

16,000 
 

2,600 
 

7,900 
 

4,300 
 

10,000 
 

69,000 
 

185,200 
 

62,000 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลตำบลพิกลุออก 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนงาน
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

-ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 
 

-เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
-เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ปฏิบัติงาน 
 
 

-จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 
จำนวน 1 ชุด 
-จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน     
จำนวน 2 ชุด 
-จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network จำนวน 3 เครื่อง 
-จัดซ้ือเครื่องสำรองไฟ ขนาดจำนวน 5 ตัว 
 
-จัดซ้ือเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 เครื่อง 
-จัดซ้ือเครื่องซักผ้า จำนวน 2 เครื่อง 
-จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 2 ตู้ 
-จัดซ้ือถังบรรจุน้ำ ขนาด 20,000 ลิตร   
จำนวน 2 ถัง 
-จัดซ้ือโทรทัศน์สีแอลอีดี ขนาด 40 น้ิว    
จำนวน 2 ตัว 
 

 22,000 
 
 

32,000 
 

21,000 
 

29,000 
 

20,000 
15,000 
50,000 
30,000 

 
32,000 

22,000 
 
 

32,000 
 

21,000 
 

29,000 
 

20,000 
15,000 
50,000 
30,000 

 
32,000 

22,000 
 
 

32,000 
 

21,000 
 

29,000 
 

20,000 
15,000 
50,000 
30,000 

 
32,000 

22,000 
 
 

32,000 
 

21,000 
 

29,000 
 

20,000 
15,000 
50,000 
30,000 

 
32,000 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลตำบลพิกลุออก 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนงาน
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 
ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

-เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เพื่อใช้ในการเรียน
การสอน 

-จัดซ้ือเก้าอ้ีพนักงานเทศบาล จำนวน 5 ตัว 
-จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร จำนวน 4 ตู้ 
-จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู 
จำนวน 2 เครื่อง 
-จัดซ้ือพัดลมเพดาน จำนวน 20 ตัว 
-จัดซ้ือเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร       
จำนวน 2 ตัว  
-จัดซ้ือเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัด
ส่วนสูง จำนวน 2 ชุด 
-จัดซ้ือโต๊ะพนักงานเทศบาล จำนวน 5 ตัว  
 
-จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล ขนาด 
14 ล้านฟิกเซล จำนวน 2 ตัว   

  12,500 
30,000 
92,600 

 
100,000 
28,000 

 
15,000 

 
37,500 

 
14,000 

 
 
 
 

12,500 
30,000 
92,600 

 
100,000 
28,000 

 
15,000 

 
37,500 

 
14,000 

 
 
 
 

12,500 
30,000 
92,600 

 
100,000 
28,000 

 
15,000 

 
37,500 

 
14,000 

 
 
 
 

12,500 
30,000 
92,600 

 
100,000 
28,000 

 
15,000 

 
37,500 

 
14,000 

 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลตำบลพิกลุออก 

131 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

5. แผนงาน
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
 

- เพื่อส่งเสริมการ
ออกกำลังกาย 

จัดซ้ือเครื่องออกกำลังกาย  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
- เครื่องบริหารไหล่ แขนและขา จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องบริหารไหล่ แขนและข้อสะโพก จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องยืนหมุนบริหารเอวและสะโพกสำหรับ 3 คน จำนวน 1 
เครื่อง 
- เครื่องบริหารแขน ไหล่ แบบบาร์โหนตัวคู่  จำนวน 1 เครื่อง  
- เครื่องบริหารแขน ไหล่ แบบพวงมาลัยเดี่ยว 2 คน (เสาคู่) 
จำนวน 1 เครื่อง  
- เครื่องบริหารกล้ามท้อง แบบนอนซิท-อัพ บนลูกระนาด 
จำนวน 1 เครื่อง  
- เครื่องบริหารข้อสะโพก ชนิดเหว่ียงคู่ จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องบริหารขาและแขน แบบย่ำสลับเท้า จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องบริหารเอวและสะโพกแบบหมุนบิดตัว(คู่) จำนวน 1 
เครื่อง 
- เครื่องบริหารขา แบบเดินอากาศเดี่ยว จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องโยกขี่ม้าบริหารหน้าท้อง แขน ขา จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องโยกบริหารหน้าท้อง แขน ขา จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องบริหารขา ข้อพับ แบบยกล้อถ่วง จำนวน 1 เครื่อง 
- จักรยานบริหารข้อเข่าและขาแบบเดี่ยว จำนวน 1 เครื่อง 
- อุปกรณ์แกว่งบริหารขาและข้อเข่า จำนวน 1 เครื่อง 

 500,000 
33,000 
33,000 
34,000 

 
33,000 

 34,000 
 
33,000 

 
34,500 
32,000 

 30,000 
 
 33,000 
34,000 
34,500 
34,500 
33,000 
34,500 

500,000 
33,000 
33,000 
34,000 

 
33,000 
34,000 

 
33,000 

 
34,500 
32,000 
30,000 

 
33,000 
34,000 
34,500 
34,500 
33,000 
34,500 

 

500,000 
33,000 
33,000 
34,000 

 
33,000 
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กอง
การศึกษา 



แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลตำบลพิกุลออก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

132 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

6. แผนงาน
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

- เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
 
-เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี
ชนิด Network 
 
 
-จัดซ้ือโต๊ะทำงานเหล็กจำนวน 2 ตัว 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
10,000 
 

10,000 
 
 
 

10,000 

10,000 
 
 
 

10,000 

กอง
การศึกษา 



แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลตำบลพิกุลออก 

 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1. บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 

-เพื่อติดตั้งทดแทน
เครื่องปรับอากาศที่
ชำรุดนำสักงานเทศบาล 
 
-เพื่อทำงานเอกสาร
ราชการที่สามารถ
ทำลายได้ตามระเบียบ
ว่าด้วยการทำงาน
เอกสารราชการ 

 
-เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 

-จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 
บีทียู จำนวน 5 เครื่อง 
-จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 
บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 
-จัดซ้ือเครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย
ได้ 20 แผ่น จำนวน 2 เครื่อง 
-จัดซ้ือเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ
ธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 
-จัดซ้ือโต๊ะทำงานผู้บริหารระดับกลาง 
จำนวน 1 ตัว 
-จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
สำนักงานจำนวน 1 เครื่อง 
-จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง  
-จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับ
สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 
  

 
 

19,000 
 

64,000 
 

39,000 
 
 

7,000 
 

16,000 
 

7,900 
 
 

 

105,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,000 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สำนักปลัด 
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แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 เทศบาลตำบลพิกลุออก 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

2. บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 
 

-เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เพื่อใช้ทำความ
สะอาดคราบ
สกปรกต่าง ๆที่ขัด
ออกยากใน
สำนักงานเทศบาล 
 

-จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน(จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)จำนวน 3 เครื่อง 
-จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน 3 
เครื่อง 
-จัดซ้ือเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดจำนวน 6 ตัว 
-จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับ
สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง  
-จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน
จำนวน 2 เครื่อง 
-จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) 
จำนวน 2 เครื่อง 
-จัดซ้ือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แรงดันไม่น้อย
กว่า 130 บาร์ ระบบไฟ 220 โวลต์ พร้อม
อุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน 1 เครื่อง 
-จัดซ้ือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง 

48,000 
 

12,900 
 
 
16,800 
 
 
 
 
 
 
15,000 

 
 
 
 
 
 
32,000 
 
32,000 
 
8,600 
 
 
 
 
13,800 

   สำนักปลัด 



แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 เทศบาลตำบลพิกุลออก 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

3. บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

-จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 
MHz จำนวน 5 เครื่อง  
-จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงาน
ประมวลผล มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 
หน่วย จำนวน 1 เครื่อง 
- จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จำนวน 4 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง 
-เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จำนวน 1 ตัว 
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 4 
เครื่อง 

 3,500 
 
 
 

22,000 
 
 
 

68,000 
 

 
17,200 

 
 
 

 
10,000 

3,500 
 
 
 

22,000 
 
 
 

68,000 
 
 

17,200 
 

8,000 
 

 
10,000 

3,500 
 
 
 

22,000 
 
 
 

68,000 
 
 

17,200 
 

8,000 
 

 
10,000 

3,500 
 
 
 

22,000 
 
 
 

68,000 
 
 

17,200 
 

8,000 
 

 
10,000 

สำนักปลัด 



 

แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลตำบลพิกุลออก 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

4
. 

บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 
 
 
 
 
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 
 
 
 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 
 
 
ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
 

-เพื่อใช้ปฏิบัติงานขน
ของสัมภาระในการจัด
กิจกรรมและโครงการ
ต่าง ๆ ทั้งในและนอก
พื้นที่ 
 
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ 
 
 
 
-เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ปฏิบัติงาน 
 
 
-เพื่อใช้เฉลิมพระ
เกียรติ 

-จัดซ้ือรถยนต์แบบมีช่องว่างหลังคนขับ(Cap) 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน 
  
 
 
-จัดซ้ือเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumen 
(รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
จำนวน 1 เครื่อง 
 
-จัดซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่า 2,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์
ดีเซลจำนวน 1 คัน  
-จ้างเหมาทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร 
รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง กรอบขนาด 
160x240 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด 
 

800,000 
 
 
 
 

 
33,000 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1,570,000 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1,570,000 
 

 
 
79,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1,570,000 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1,570,000 
 
 

 
 

 
 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลตำบลพิกุลออก 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

5. บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 
 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 
ครุภัณฑ์สำนักงาน 

-เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
-เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ปฏิบัติงาน 
-เพื่อใช้รับรองแขก
หรือผู้มาติดต่อ
ราชการ 

-จัดซ้ือรถเข็น 2 ล้อ ล้อขนาด 9 น้ิว จำนวน 
1 คัน 
-จัดซ้ือเก้าอ้ีสำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 
61x64x94 เซนติเมตร จำนวน 5 ตัว 
-จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง 
-โต๊ะทำงาน ขนาด 180x75x75 ซม. 
จำนวน 12 ตัว 
-เก้าอ้ีผู้บริหาร ระดับศีรษะ จำนวน 1 ตัว 
-เก้าอ้ีผู้บริหาร ระดับไหล่ จำนวน 11 ตัว 
 
-จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 
32 น้ิว จำนวน 1 เครื่อง 
 
-ติดตั้งระบบเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม 
 
-จัดซ้ือโซฟา จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
โซฟา 1 ตัว ตัวสั้น 2 ตัว โต๊ะกลาง 1 ตัว 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,690 
 

13,500 
 

112,000 
 
 

90,000 
 

6,800 
63,000 

 
7,300 

 
 

200,000 
 
20,000 

 
 

 
 
 
 

112,000 
 
 

90,000 
 

6,800 
63,000 

 
7,300 

 
 

200,000 
 
20,000 

 
 

 
 
 
 

112,000 
 
 

90,000 
 

6,800 
63,000 

 
7,300 

 
 

200,000 
 
20,000 

 
 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลตำบลพิกุลออก 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

6. บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ระบบ
กล้องโทรทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครุภัณฑ์สำนักงาน 

-เพื่อเฝ้าระวัง
ทรัพย์สิน เอกสาร
สำคัญของทาง
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ปฏิบัติงาน 
 

- โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง
ภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จำนวน 4 ชุด 
- โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ 
จำนวน 4 ชุด 
- ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จำนวน 1 ชุด 
- ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE 
(PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 
ชุด 
 
-จัดซ้ือโพเดียม/แท่นบรรยาย NANOPD 
ขนาด 80x55x110 ซม. จำนวน 2 ตัว ๆ 
ละ 12,500 บาท 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92,000 
 
 
 

232,000 
 
 
 
 

22,000 
 
 

8,600 
 
 
 

25,000 
 
 
 

92,000 
 
 
 

232,000 
 
 
 
 

22,000 
 
 

8,600 
 
 
 

25,000 
 

92,000 
 
 
 

232,000 
 
 
 
 

22,000 
 
 

8,600 
 
 
 

25,000 
 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลตำบลพิกุลออก 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

7. แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 
 
 
 
 
ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

-เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
-เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งเป็นเครื่องตัด
หญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 
1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 
30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 2 เครื่อง 
-จัดซ้ือเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 น้ิว 
จำนวน 1 เครื่อง 
-จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 
จำนวน 2 เครื่อง รวมค่าติดตั้ง 
-จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีที
ยู จำนวน 1 เครื่อง 
-จัดซ้ือเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล     
(ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่น ต่อนาที จำนวน 1 
เครื่อง 
-จัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรมแบบ 3 ขา ขนาด 22 
น้ิว จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 2,370 บาท 

 19,000 
 
 
 

17,000 
 

40,000 
 
 

31,000 
 
 

120,000 
 
 

11,850 

19,000 
 
 
 

17,000 
 

40,000 
 
 

31,000 
 
 

120,000 
 
 

11,850 
 

19,000 
 
 
 

17,000 
 

40,000 
 
 

31,000 
 
 

120,000 
 
 

11,850 

19,000 
 
 
 

17,000 
 

40,000 
 
 

31,000 
 
 

120,000 
 
 

11,850 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลตำบลพิกุลออก 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

8. 
 
 
 
 

แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

-เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
-เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับ
ประมวลผล มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย 
จำนวน 1 เครื่อง 
-จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน     
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จำนวน 1 เครื่อง 
 
-จัดซ้ือเก้าอ้ีแถว ชนิด 4 ที่น่ัง สำหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ จำนวน 3 ชุด 
-จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 75x150x75 
ซม. จำนวน 10 ตัว 
-จัดซ้ือโซฟา สำหรับใช้รับรองแขกหรือผู้มาติดต่อ
ราการจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย โซฟายาว 1 
ตัว ตัวสั้น 2 ตัว โต๊ะกลาง 1 ตัว 
-จัดซ้ือพาร์ทิชั่น (ฉากก้ันห้องสำนักงาน)ขนาด
กว้าง 80 ซม. สูง 150 ซม. จำนวน 7 ชุด 
-ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์แบบ 3 สายนอก 8 สายใน 
 

 21,000 
 
 
 
 
 
 

13,500 
 

24,000 
 

  8,500 
 
 

21,000 
 

80,000 

21,000 
 
 
 

16,000 
 
 

 13,500 
 

24,000 
 

  8,500 
 
 

21,000 
 

80,000 

21,000 
 
 
 

16,000 
 

 
 13,500 

 
24,000 

 
  8,500 

 
 

21,000 
 

80,000 

21,000 
 
 
 

16,000 
 

 
 13,500 

 
24,000 

 
  8,500 

 
 

21,000 
 

80,000 

  สำนักปลัด 
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แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลตำบลพิกุลออก 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1. รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 
 
 
ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
 

-เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ปฏิบัติงาน 
 
 
-เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ปฏิบัติงาน 

-จัดซ้ือวัสดุยานภาชนะและขนส่ง เช่น 
ฟิล์ม ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ กรวย
จราจร ฯลฯ 
 
-จัดซ้ือเลื่อยโซ่ยนต์  บาร์ 18 น้ิว
จำนวน 1 เครื่อง 

  100,000 
 
 

 
21,400 

 
 

100,000 
 
 
 

21,400 
 

 

100,000 
 
 
 

21,400 
 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. 03 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลพิกุลออก 
 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1. งานสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 
 
 
 
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 
 
ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 
 

-เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
-เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
-เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ปฏิบัติงาน 
 
 
-เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ปฏิบัติงาน 
 

-จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ 
จำนวนตู้ละ 5,500 บาท 
-จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 1 ตัว 
 
-จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน 1 ตัว 
-จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์( แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แถบพิมพ์ 
แป้นพิมพ์ ฯลฯ ) 
 
-จัดซ้ือเครื่องเสียงกลางแจ้ง พร้อมตู้แร็ค  
จำนวน 1 ชุด 
 
 
-จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ( แก้วน้ำ จาน 
ช้อน ผ้าปูโต๊ะ น้ำยาล้างจาน ฯลฯ ) 

 22,000 
 

5,700 
 
 

21,000 
 
20,000 
 
 
 
200,000 
 
 
 
10,000 

22,000 
 

5,700 
 
 

21,000 
 

20,000 
 
 
 

200,000 
 
 
 
10,000 

22,000 
 

5,700 
 
 

21,000 
 

20,000 
 
 
 

200,000 
 
 
 
10,000 

22,000 
 

5,700 
 
 

21,000 
 

20,000 
 
 
 

200,000 
 
 
 

10,000 

  สำนักปลัด 
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แบบ ผ. 03 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลพิกุลออก 
 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1. สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 
 

-เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ปฏิบัติงาน 
 

-จัดซ้ือตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิก
ฟุต จำนวน 1 ตัว 
-จัดซ้ือไมโครเวฟแบบผสมระบบย่าง ความจุไม่
น้อยกว่า 25 ลิตร จำนวน 1 ตัว 
-จัดซ้ือเครื่องพ่นยาขนาด 3.5 แรงม้า ชนิดตั้ง
พื้น เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 1 ตัว 
-จัดซ้ือเครื่องพ่นหมอกควัน พ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 
40 ลิตรต่อชั่วโมง ถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 6 
ลิตร กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2.5 แรงม้า 
จำนวน 1 ตัว 
-จัดซ้ือถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ 
1,000 ลิตร จำนวน 1 ชุด 

 19,000 
 

13,000 
 

17,000 
 

59,000 
 
 
 

5,200 

19,000 
 

13,000 
 

17,000 
 
 
 
 
 

5,200 

19,000 
 

13,000 
 

17,000 
 
 
 
 
 

5,200 

19,000 
 

13,000 
 

17,000 
 
 
 
 
 

5,200 

  สำนักปลัด 
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แบบ ผ. 03 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลพิกุลออก 
 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เคหะและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

ครุภัณฑ์
โรงงาน 
 
 
ครุภัณฑ์
สำนักงาน 
 
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
ครุภัณฑ์
การเกษตร 
 

-เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ปฏิบัติงาน 
 
 
-เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
-เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
-เพื่อใชใ้นการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่กองช่าง 
 

-จัดซ้ือเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือเครื่อง
ขนาด 9 น้ิว จำนวน 2 เครื่อง  
-จัดซ้ือเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง 
 
-จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ 
 
 
-จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 
-จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Print) จำนวน 1 เครื่อง 
-จัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง 
 
-จัดซ้ือเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์
ดีเซล จำนวน 1 เครื่อง 

 6,900 
 

21,400 
 

11,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,900 
 
 
 

11,000 
 
 

22,000 
 

4,300 
 

3,200 

 
45,000 

 
 
 
 
 
 
 

 

 กองช่าง 
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แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลตำบลพิกุลออก 

 
145 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

2. เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน -เพื่อใช้ในสำนักงาน - จัดซ้ือเก้าอ้ีทำงาน เบาะหนังและพนักพิงบุด้วย
ฟองน้ำหุ้มด้วยหนัง มีท้าวแขน ขนาดไม่น้อย
กว่า 61x64x94 ซม. ราคาตัวละ 2,500 บาท 
จำนวน 2 ตัว 
- จัดซ้ือโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด ขนาด 
80x150x70 ซม. มี 1 ลิ้นชัก , 1 ตู้เก็บ
เอกสารด้านขวา และ 1 ตู้เก็บเอกสารด้านซ้าย 
- จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ 
- จัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 
เครื่อง 
- จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง 
- จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
น้ิว) จำนวน 1 เครื่อง 
- จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดำ แบบ Network  สำหรับกระดาษขนาด 
A3 จำนวน 1 เครื่อง 

  
 
 
 

 5,000 
 
 
 

3,800 
 
 

5,500 
29,000 

 
 

700 
 
22,000 

 
 

53,000 

  กองการช่าง 



แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 เทศบาลตำบลพิกลุออก 
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ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

3. เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์โรงงาน 
 
 
ครุภัณฑ์สำรวจ 
 
 

-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ปฏิบัติงาน 
 
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

-จัดซ้ือสว่านไฟฟ้ากระแทกโรตารีพร้อม
ดอกสว่าน จำนวน 1 เครื่อง  
 
-จัดซ้ือเครื่องวัดระยะทางแบบมือถือโดยไม่
ใช้เป้าสะท้อน จำนวน 1 เครื่อง  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 

 

  
 
 

40,000 

กองการช่าง 



แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลตำบลพิกุลออก 

 
147

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1. บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ครุภัณฑ์สำนักงาน 

-เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
สำนักงานจำนวน 2 เครื่อง 
-จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet 
Printer) จำนวน 2 เครื่อง 
-จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จำนวน 1 เครื่อง 
-จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จำนวน 1 เครื่อง 
-จัดซ้ือเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA 
จำนวน 7 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท 
 
-จัดซ้ือโต๊ะทำงานผู้บริหารระดับกลาง 
จำนวน 1 ตัว 
-จัดซ้ือตู้รางเลื่อนระบบมือผลัก (CPT10) 
ขนาด 0.90x3.80x1.90 เมตร      
จำนวน 1 เครื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7,000 

32,000 
 

13,800 
 

16,000 
 

 
4,300 

 
 

17,500 

 
 
 
 

16,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

100,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 

 กองคลัง 
(งานแผนที่

ภาษี) 
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     ส่วนท่ี 4  การติดตามและประเมินผล 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล มีจุดมุ่งเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานของเทศบาล   ว่าเป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถ่ินที่กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้หรือไม่  อย่างไร  การดำเนินการโครงการต่างๆ  เป็นไปตาม
ข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน และแผนการจัดหาพัสดุหรือไม่ มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาตำบลเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป โดย
คณะกรรมการจะดำเนินการตรวจสอบติดตาม และประเมนิผลกอ่นดำเนินการโครงการว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ ทั้งในขณะดำเนินการ
ตามโครงการเพื่อปรบัปรงุแกไ้ขได้ทันท่วงที และห้วงสิ้นสุดโครงการเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินว่าโครงการประสบความสำเร็จตามแผน
ที่วางไว้หรือไม่ได้ผลผลิตตามวัตถุประสงค์และความคุ้มค่าของผลการดำเนินงานเพื่อตัดสินว่าควรขยาย  ปรับปรุง  หรือสิ้นสุด หรือ
ดำเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป 

1.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
ประกอบด้วย 

  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 คะแนน 
   (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัด 10 คะแนน 
   (3) ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 10 คะแนน 
   (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
   (5) กลยทุธ์ 5 คะแนน 
   (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8) แผนงาน 5 คะแนน 
   (9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อเกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพฒันาท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

2.แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ิน    
ประกอบด้วย 

  2.1 การสรุปสถานการณ์การพฒันา 10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการนำแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการนำแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยทุธศาสตรก์ารพฒันา 10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน   
   (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
                                 5 คะแนน 
   (4) โครงการมีความสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
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   (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม  
                                    แห่งชาติ ฉบับที่ 12  5  คะแนน  
   (6) โครงการมีความสอดคล้องกบั Thailand 4.0   5 คะแนน 
   (7) โครงการสอดคล้องกบัยุทธศาสตรจ์ังหวัด 5 คะแนน 
   (8) โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างใหป้ระเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
                                    ภายใต้หลักประชารัฐ  5 คะแนน 
   (9) งบประมาณ มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11) มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าตจะได้รบั  
                                      5 คะแนน 
   (12) ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคลอ้งกบัวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อเพื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80  (80 คะแนน) 
 3. แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเ์พื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประเด็นการพิจารณา 
  1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 
  2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
  3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
   3.3 ยุทธศาสตร์จงัหวัด (10) 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
   3.5 กลยุทธ์ (5) 
   3.6 เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยทุธ์ (5) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
   3.10 ผลผลิต/โครงการ (5)  รวมคะแนน  100 
 
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การติดตามและประเมินผลกำหนดให้มีตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องโดยให้มกีารวัดผลเพื่อวัดคุณค่า
ของโครงการและผลการพัฒนาที่เกิดข้ึนใน 3  ระดับ  คือ 
   ผลงาน  ได้แก่ สิ่งที่เกิดข้ึนจากการดำเนินงานในการแก้ไขปญัหา ความต้องการ 
                     ตามเป้าหมายของงาน/โครงการ 
   ผลลัพธ ์ ได้แก่  ผลที่ตามมา ซึ่งเป็นเรือ่งที่แสดงถึงการบรรลุความสำเรจ็ของงานที่
              เกิดข้ึนในด้านประสทิธิภาพของผลงานที่ได้รับ 
   ผลกระทบ ได้แก่  การประเมินผลที่ได้จากผลของโครงการทัง้ที่คาดหวังและไม่ได้ 
              คาดหวังซึ่งเป็นผลทางบวกและลบ เพื่อนำไปประกอบการ 
                                                             ตัดสินใจเกี่ยวกบัโครงการ เช่น ยกเลิก หรือดำเนินการต่อไป 
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 กำหนดให้มีองค์กรและหน่วยงานรับผิดชอบในการกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลพิกุลออก  ดังต่อไปนี้ 
 องค์กรให้คำแนะนำ ปรึกษาและติดตามประเมินผล 
 1. คณะกรรมการพฒันาเทศบาลพิกลุออก 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันาเทศบาลตำบลพกิุลออก 
 3. ที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  
 4. ผู้บริหารเทศบาลตำบลพิกุลออก 
 องค์กรท่ีมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 

สนับสนุนให้องค์กรต่างๆ  เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผล  ได้แก่ภาครัฐเอกชน
สถาบันการศึกษา ผู้นำชุมชนและประชาชน  โดยติดตามประเมินผลในภาพรวมว่า    
  1) การจัดทำแผนพัฒนาตำบล ได้นำกรอบแนวคิดตามที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาไปสู่การปฏิบัติมากน้อยเพียงใด 
  2)  สภาพการพฒันาเป็นไปตามความต้องการที่ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบหรือไม่ 
  3)  ประชาชนได้รับประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่ 
  4)  ครอบคลุมภารกิจการพฒันาในทุกๆ  ด้านหรือไม่ 
 ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน เพื่อทำหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ซึ่ง
เทศบาลตำบลพิกุลออกได้ดำเนินตามระเบียบข้ันตอนในการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด    
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประกอบด้วย 
 1. นางพรนภา  อิ่มเอิบ   ผู้แทนหน่วยงาน    ประธานกรรมการ 
 2. นายสมพงษ์  อินทปญัญา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิกลุออก เป็นกรรมการ 
 3. นายเจรญิ  ทองอินทร ์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิกลุออก เป็นกรรมการ 
 4. นายประจวบสุวรรณ  งามนวลจันทร ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิกลุออก เป็นกรรมการ 
 5. นายประจักษ์  ปราบพาล  ผู้แทนประชาชน    เป็นกรรมการ 
 6. นายสุนทร  เนียมศร ี   ผู้แทนประชาชน    เป็นกรรมการ 
 7. นายสัมพันธ์  ญาณสุธี   ผู้แทนหน่วยงาน    เป็นกรรมการ 
 8. นายเฉลิมเดช  จั่นเพ็ชร  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    เป็นกรรมการ 
 9. นายบุญเลิศ  ทองอินทร ์  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    เป็นกรรมการ 
 10. นางสาวพัชราภรณ์ ประตูนิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลพกิุลออก เป็นกรรมการ 
 11. นายมงคล  สัญญารักษ์  ปลัดเทศบาลตำบลพิกลุออก  เป็นกรรมการ 
           และเลขานุการ 
 12. นายพีรพงษ์  ผางทุม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีกหนึ่งคน
ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยกำหนดให้คณะกรรมการฯ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ มีอำนาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
 1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

 
4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบสำหรบัติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) แบบตัวบง่ช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
 (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model)  หรอื  Scorecard Model  Kaplan & Norton 
 (3) แบบมุง่วัดผลสมัฤทธ์ิ ( Result Framework Model (RF)) 
 (4) แบบเชิงเหตุผล  (Logical Model) 
 (5) แบบวัดกรบวนการปฏิบัติงาน  (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
 (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปญัหาหรือเรียนรูจ้ากปัญหาที่เกิดข้ึน หรือ Problem – Solving  
                Method 
 (7) แบบการประเมินแบบมสี่วนร่วม (Participatory Methods)   
 (8) แบบการประเมินผลกระทบ  (Impact Evaluation) 
 (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
 (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model 4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพฒันาท้องถ่ิน 
                 ในอนาคต 
 (11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกำหนดข้ึน ทัง้นี้ต้องอยู่ภายใต้กรอกตามข้อ (1) – (10) หรือ
        เป็นแบบผสมก็ได้ 

เชิงปริมาณ  (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป  
ตามที่กำหนดไว้หรือไม ่
 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไร (Key Performance Indicators : KPIs 
 ผลกระทบ (Impact) 
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต (เช่น จะทำ สนับสนุน สง่เสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
  ในทฤษฏีทางวิชาการการจัดการ ช้ีว่า องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หรอืองค์การ
ภาคเอกชนจะพฒันาเติบโตและอยูร่อดได้ต้องมีการปรบัตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 
ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบด้วย 
  1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment) 
  2) สิ่วแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment) 
  3) สิ่งแวดล้อมด้านสงัคม (Social Environment) 
  4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technologv) 

 

 

 

 

                                                                                                   พฒันา เติบโต อยูร่อด 

 

 

 

 

 จากแผนภาพ เทศบาลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการ
ปับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิง่แวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว เพื่อให้องค์กรพัฒนาเติบโตและอยู่
รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
ไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 
 1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมืองที่เปลี่ยนแปลง 
  หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถ่ิน การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถ่ินนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมูบ่้านทีจ่ะต้องมีการเลอืกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดย
ราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 
  ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่างช้ีว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถ่ินอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท่องถ่ินต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยเลือกให้เฉพาะท้องถ่ินที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 
 
 

 

สังคม (Social) 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกจิ 
(Economic) 

องค์การ 
(Organization) 

วิทยาการ 
(Technolongy) 
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  ในอนาคต อำนาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถ่ินและข้าราชการท้องถ่ินจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ข้ึนอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมา
เป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือการรวมอำนาจการปกครอง หรือการ
กระจายอำนาจการปกครอง ดังนั้น ผู้ที่จะปฏิบัติงานใน อบต. จึงจำเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรฐั
อยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ อปท. ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
  ในส่วนของปัจจัยการเมอืงระดับทอ้งถ่ินด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจกำหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถ่ิน ทุกฝ่ายควรต้องรู้
ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถ่ินมรทุกระดับทั้งระดับ อบจ.  เทศบาล อบต. และระดับ
หมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถ่ินเหล่านี้มีความเข่ือมโยงสัมพันธ์กันและจะจ่องมีผลกระทบต่อ อปท. ไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม ข้าราชการท้องถ่ินควรพยายามรับข้อเท็จจริงท้องถ่ินเข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบ
กฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถ่ินก็เป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถ่ิน ที่จะ
ประยุกต์ใช้กฎหมายให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถ่ินนั้นๆ จึงจะได้ช่ือว่าเป็นนักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากบัเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง 
  เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทำให้ประชาชนยากจนเพิ่มข้ึนเป็นสาเหตุของปัญหา
อื่นๆ ที่กระทบต่อ อปท.ตามไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และ
ของฟรีอื่นๆ จาก อปท. เป็นต้น  ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของสำนักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน ที่พยายามจำกัดขอบเขตการติดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเรื่องของการแจกของให้ราษฎร 
  อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปทำงาน
หาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอด
ถึงปัญหาความยากจนของประชาขนจะสรา้งความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปรยิายซึ่งอาจสง่ผลกระทบ
ในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยู่คลอดเวลาของประชาชน เป็น
ต้น 
  ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” และ 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งสำคัญที่นักบริหารงาน อปม. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาใน
ประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากบัสงัคมทีเ่ปลี่ยนแปลง 
  ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่
ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพื้นที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพื้นที่อาจ 
เป็นสังคมของคนคริสต์ หรืออิสลาม บางพื้นที่อาจเป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นที่เป็นสังคมทุตยภูมิ 
(ชุมชนในเมือง)  บางพื้นที่ประชาชนให้ความร่วมมือกันกิจกรรมของ อปท. เป็นอย่างดี บางพื้นที่ประชาชนขาดความ
ร่วมมือ บางพื้นที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ มากมาย เป็นต้น 
  สภาพของสังคมของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถ่ินอาจมีแนวโน้มที่จะต้องติดสิน
กำหนดนโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพี่น้องของตน กลุ่มอื่นที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองกาทาง
โจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงข้ึนในสังคมท้องถ่ินมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจำเป็นที่จะต้อง
เข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอำนาจสู่ท้องถ่ินที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถ่ินยุ ค
ปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบ
สิ่งที่เหมือนๆ กันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้านและไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอสำคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร 
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4) การปรับตัวเข้ากบัวิทยาการใหม่ๆ  ที่เปลี่ยนแปลง 
  ในปัจจุบันกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ินมนีโยบายสง่เสรมิการพัฒนาบคุลากรโดยการฝึกอบรมอยู่
เป็นประจำ เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมสง่เสรมิฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. ที่
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆ ผ่านช่องทางการสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์ เป็นต้น 
หากพนักงานท้องถ่ินให้ความสำคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจำก็จำมา
ซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
 
4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจาการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็น
ต้น) 

เทศบาลตำบลพิกุลออก มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การพัฒนา
ต่างๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบตอ่เทศบาล 
  -รัฐธรรมนญูฉบบัใหมจ่ะส่งต่อเทศบาลท้องถ่ินอย่างไร 
  -แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
  -แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  -การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 
  2) การเปลี่ยนแปลงในระดบัภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 
  AEC หรือ Asean Economics Community  คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดย
มี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ  กลุ่ม Euro Zone  นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้า
ได้มากข้ึน และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลด
ภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 
  Asean  จะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 
2558   ณ  วันน้ันจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวโน้มที่จะ
ให้ AEC  เป็นไปคือ 
  1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
  2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสงู 
  3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกนั 
  4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากบัเศรษฐกิจโลก 
  จากการที่เทศบาลตำบลพิกุลออก ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น 
จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC  ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลตำบลพิกุลออก ใน
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี ้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ของไทย  ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลตำบลพิกุลออก ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหล
เข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงานหรือการอื่นใด การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เข่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จำเป็น เป็นต้น 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจำนวนมากข้ึน ปัญหา

การแบ่งชนช้ัน ถ้าคนไทยทำงานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนช้ันก้นได้จะมีชุมชนสลัมเกิดข้ึน และอาจมี 
พม่าทาวว์ ลาวทาวว์  กัมพูชาทาวว์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมาดจาก
ชนช้ันน้ันที่มีปัญหาคนจะทำผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทศบาลตำบลพิกุลออก ต้องให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากข้ึน 
เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าผืนกฎหมายจากชาว 
ต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ และความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้งอาจเกิดปัญหาอาชญากรรม  ยา
เสพติด เพิ่มมากขึ้นจาการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยมากข้ึน 

ปัญหาดา้นสาธารณสุขที่สำคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือกออก SARs  ไข้หวัดนำและโรค
อื่น  ๆที่มีผลจากการเคลือ่นย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการทอ่งเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรค
ศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

  การศึกษาภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเช่ียวชาญการสือ่สารน้อยกว่าประเทศอื่น  ๆในอาเซียน 
ดังนั้น เทศบาลตำบลพิกุลออก จึงได้เริ่มต้นเร่งรัดการพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากข้ึน 

  ศาสนา อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากข้ึน เช่น อาจ
มีการเผยแผศ่าสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผูน้ับถือศาสนาที่ตากต่างกนั เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยว
ในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์เป็นต้น 

  วัฒนธรรม ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมระบุใน
แผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่สำคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างใน
มรดกทางวัฒนธรรม เข่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มรการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของ
หรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง และการบริหารจัดการที่ดี 
    การบริหารภาครัฐต้องเรว่รัดพัฒนาใหต้อบสนองการใหบ้ริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการ
อนุญาต อนุมัติต่างๆ  ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการทำนิติกรมต่างๆ  ซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น 
การเสียภาษีบำรุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับ
ผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาต ิ
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
    การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยทำให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต้องใหค้วามสำคัญกบัการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากข้ึน เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการ
ฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างชาติในไทยมากข้ึนทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อักทั้ง อาจเกิดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า ด้วยสาเหตุทั้ง
ที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือ                                      
การเพิ่มข้ึนของจำนวนประชากรทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุนต่างชาติแล้วไม่มีที่ทำกินจึงต้อง
บุกรุกพื้นที่สาธารณะ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพื่อ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2561 
................................................. 

  เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนนิการใหแ้ล้วเสรจ็ภายในหกสิบวัน นบัแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย มรีายละเอยีด ดังนี้  
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  

ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 คะแนน 
   (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัด 10 คะแนน 
   (3) ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 10 คะแนน 
   (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
   (5) กลยทุธ์ 5 คะแนน 
   (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8) แผนงาน 5 คะแนน 
   (9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อเกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพฒันาท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
2.แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ิน     

ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพฒันา 10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการนำแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการนำแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยทุธศาสตรก์ารพฒันา 10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน   
   (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
                                 5 คะแนน 
   (4) โครงการมีความสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 

(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม  
                                    แห่งชาติ ฉบับที่ 12  5  คะแนน  
   (6) โครงการมีความสอดคล้องกบั Thailand 4.0   5 คะแนน 
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   (7) โครงการสอดคล้องกบัยุทธศาสตรจ์ังหวัด 5 คะแนน 
   (8) โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างใหป้ระเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
                                    ภายใต้หลักประชารัฐ  5 คะแนน 
   (9) งบประมาณ มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11) มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าตจะได้รบั  
                                      5 คะแนน 
   (12) ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคลอ้งกบัวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อเพื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80  (80 คะแนน) 
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครนายก (10) 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
   3.5 กลยุทธ์ (5) 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยทุธ์ (5) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของ
ไม้/ป่าไม้ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง
ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและ
จำนวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม 
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

 
(2) 

 

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า 

(2)  

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
แก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 
 
 
 

 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(๓)  

(๔)การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม กลุ่มการพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

(๕)การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖)ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
ส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) 
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓.ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความจัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกล
ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่
ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่อง
ใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  
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๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพฒันาท้องถ่ินที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพฒันาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพฒันาจงัหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยทุธศาสตร์ของ
องค์กรส่วนท้องถ่ิน  

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
  5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
  5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (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 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ (5) 
  5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
  5.10 มีการประมาณการาคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
  5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
  5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะนน 100 
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6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand  และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มรการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้
เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)  โครงการที่ดำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ดำเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness)  ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ชองแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)  โครงการที่ดำเนินการในเชิง
คุณภาพ ((Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand  และ Trend  
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local 
Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10  
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5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่อง
ใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการน้ีจะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกให้ชัดลง
ไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมา (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  
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5. โครงการพัฒนา(ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based  Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย
ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ 
นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมีความม่ัง
คง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการ
เองหรือร่วมดำเนินการเป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
ม่ังคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ำ) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำน่ึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ ในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3)ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเขิงประจักษ์มีความ
คลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในเทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5)  

5.11 มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness)  ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนด
ร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  
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5. โครงการพัฒนา(ต่อ) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำน่ึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่
ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
7.การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทัง้การอธิบายเชิงสถิติ รปูภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก 
 7.1 ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (1) แบบตัวบง่ช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators)   
  (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model  ของ 
Kaplan& Norton  
  (3) แบบมุง่วัดผลสมัฤทธ์ิ  (Result Framework Model (RF)) 
  (4) แบบเชิงเหตุผล   (Logical Model)  ตัวแบบเชิงเหตผุล หรือ  Logical Model 
  (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัตงิาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) 
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน หรือ Problem-Solving Method 
  (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปญัหาหรือเรียนรูจ้ากปัญหาที่เกิดข้ึนหรือ 
  (7) แบบการประเมินแบบมสี่วนร่วม (Participatory Methods)   
  (8) แบบการประเมินผลกระทบ  (Impact Evaluation) 
  (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)  และ 
  (11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกำหนดข้ึน ทัง้นี้ต้องอยู่ภายใต้กรอกตามข้อ  
(1) – (10) หรอืเป็นแบบผสมก็ได ้
  7.2 เชิงปริมาณ  (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จรงิๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  
(Time) เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรอืไม ่
  7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชนอ์ย่างไร 
  7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไร Key Performance Indicators : KPIs 
  7.5 ผลกระทบ (Impact) 
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