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องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 

 



ค าน า 
 

  แผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  ขององค์การบริหารสํวนตําบลแก๎มอ๎น  จัดทําขึ้นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือใช๎เป็น
แผนพัฒนาในด๎านตํางๆ ขององค์การบริหารสํวนตําบลแก๎มอ๎น  โดยได๎ผํานการประชาคมในท๎องถิ่น เพ่ือจัดให๎
ประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการเสนอปัญหาและความต๎องการตลอดจนแสดงความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะ
ตํางๆ เพ่ือนํามาเป็นข๎อมูลในการกําหนดวิสัยทัศน์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
๒๕๕๙- ๒๕๖๑) โดยจะต๎องให๎มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบาย
รัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดราชบุรี  แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอําเภอจอมบึง และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การบริหารสํวนตําบลแก๎มอ๎น  ซึ่งการกําหนดแผนงานและโครงการพัฒนาในแตํละปีนั้น จะต๎องมีความ
ตํอเนื่อง   และเป็นแผนก๎าวหน๎าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยจะมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนาเป็น
ประจําทุกป ี
 
  การพัฒนาที่จะทําให๎เกิดประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จสูงสุดจะต๎องมีแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเป็นแนวทางในการดําเนินงาน การจัดทําแผนพัฒนาสามปีจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาไปสูํการปฏิบัติเพ่ือแก๎ไขปัญหาและความต๎องการของท๎องถิ่น  ทําให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถ
ปฏิบัติงานและให๎บริการสาธารณะแกํประชาชนในพ้ืนที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น องค์การบริหารสํวนตําบล
แก๎มอ๎น   จึงได๎จัดทําแผนพัฒนาสามปีซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารสํวนตําบลที่
สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการที่จัดทําขึ้นสําหรับ
งบประมาณแตํละปีและมีความตํอเนื่อง   เพ่ือนําไปดําเนินการแก๎ไขปัญหาและตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีได๎อยํางมีระบบ  
 
 จึงหวังเป็นอยํางยิ่งวําแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารสํวนตําบลแก๎มอ๎น  ที่นําแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามาดําเนินการตามเปูาหมายขององค์การบริหารสํวนตําบลแก๎มอ๎นได๎เป็นอยํางดี 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
 แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่สอดคล๎องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับ
ปีงบประมาณแตํละปี ซึ่งมีความตํอเนื่องและเป็นแผนก๎าวหน๎าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงประจําทุกปี 
 แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสูํการปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่วําภายใต๎
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได๎มากกวําหนึ่งแนวทาง และภายใต๎แนวทางการพัฒนาหนึ่ง 
จะมีโครงการ/กิจกรรมได๎มากกวําหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต๎องนํามาดําเนินการเพ่ือให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเปูาหมายที่ต๎องการในแตํละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลตํอวัตถุประสงค์ เปูาหมายจุดมุํงหมายการพัฒนา
อยํางยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในที่สุด 

 นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล๎ชิดกับงบประมาณรายจํายประจํา ปี 
กลําวคือ  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ใช๎การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจําย
ประจําปี  โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี  ในปีที่จะจัดทํางบประมาณรายจํายประจําปีไปจัดทํา
งบประมาณ เพ่ือให๎กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด๎วยความรอบคอบ และผํานกระบวนการการมีสํวนรํวม
ของประชาชน 

 ดังนั้น  โครงการที่บรรจุอยูํในแผนพัฒนาสามปี  โดยเฉพาะในแผนประจําปีแรกของห๎วงระยะเวลาสามปี
นั้นควรมีสภาพความพร๎อมอยํางน๎อย ๒ ประการ คือ 

๑. มีความแนํนอนของกิจกรรมที่ดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได๎ของโครงการ/ 
กิจกรรม  รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได๎รับจากโครงการ/กิจกรรม 

๒. กิจกรรมที่อยูํในแผนประจําปีแรกของห๎วงระยะเวลาสามปี  ความมีความพร๎อมในเรื่องรูปแบบ  
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือให๎สามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใช๎จัดทํา
งบประมาณ รายจํายประจําปีได๎ตํอไป 

แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๒. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี 
ลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 

๓. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเป็นห๎วงระยะเวลาสามปี 

๔. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหวํางแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ 
รายจํายประจําปี 



๒ 
๑.๒ วัตถุประสงค ์
 ๒.๑.๑ เพ่ือให๎ทราบถึงลักษณะของแผนวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดําเนินการและประโยชน์ของการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป ี
 ๒.๒.๒ เพ่ือให๎ทราบถึงภาพรวมการพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในอนาคตและสามารถ
ตรวจสอบแผนพัฒนาสามปีวํามีความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาท๎องถิ่นเพียงใด  หรือมีจุดเน๎นไปใน
ทิศทางใด 
 ๒.๓.๓ เพ่ือให๎ทราบถึงผลการพิจารณาท่ีผํานมาวําองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎นําโครงการไปปฏิบัติ 
๑.๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

 หลังจากได๎มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล๎วก็จะต๎อง ถึง
ขั้นตอนในการแปลงสูํการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งได๎กําหนดขั้นตอนการจัดทําเป็นแนวทางให๎
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนําไปดําเนินการ ๗ ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดท าแผน 
(๑) หนํวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเข๎าพบผู๎บริหารท๎องถิ่น  เพื่อชี้แจง 

วัตถุประสงค์ความสําคัญและความจําเป็นในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือให๎ผู๎บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต๎อง
ดําเนินการตํอไป  และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  ห๎วงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑ ผํานปลัด
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นอนุมัติ โครงการดังกลําวจะเป็นการกําหนดทรัพยากรในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี  และกําหนดปฏิทินการทํางานไว๎อยํางชัดเจน 
หนํวยงานที่รับผิดชอบแจ๎งโครงการที่ได๎รับอนุมัติให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องทราบ ได๎แกํ คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนท๎องถ่ิน  หนํวยงานภายในขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และประชาคม 

ขั้นตอนที่ ๒  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
(๑) ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตร์การ 

พัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร๎อมทั้งข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง  ปัญหาความต๎องการ
ของท๎องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ  และนโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น  เพ่ือนําเสนอ
ตํอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น จัดการประชุมรํวมระหวํางคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น   
ประชาคมท๎องถิ่นและสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องเพ่ือรํวมกันพิจารณา  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรก  
ให๎เวทีการประชุมรํวมกันดังกลําว  คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่สมควรนํามาใช๎เป็นแนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการกิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีตํอไป    
 แตํสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปีครั้งตํอไป  (เมื่อครบรอบหนึ่งปี)   ให๎เวทีการประชุมรํวมพิจารณา
ทบทวนดูวํา  จากยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาที่ได๎คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว๎   

 
 
 



๓ 
ยังมีความเหมาะสมหรือไมํ  ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีในปีตํอไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์
การพัฒนา แนวทางการพัฒนา  ที่จะนําใช๎เป็นกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปีก็ได๎  รวมทั้งกําหนดโครงการ/
กิจกรรมที่จะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได๎ 

(๓) เมื่อได๎แนวทางการพัฒนาแล๎ว  เวทีการประชุมรํวมพิจารณาวําจะมีโครงการ/กิจกรรม 
อะไรบ๎างที่ต๎องดําเนินการ  เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช๎เป็น
กรอบในการพัฒนา 

(๔) โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเป็นจํานวนมาก  ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต๎องมี 
การดําเนินการดังนี ้
   (๑) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวํางยุทธศาสตร์หรือระหวํางแนวทางการพัฒนา  
เชํน ใน”ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก”  ได๎กําหนด “แนวทางการพัฒนาสินค๎า หนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์”   โดยเวทีการประชุมรํวมได๎กําหนด “โครงการพัฒนาด๎านการตลาดฯ”  ซึ่งอาจจะมี
ความสัมพันธ์กับ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยว”  ซึ่งได๎กําหนด  “แนวทางการพัฒนาสถานที่ 
ทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม” โดยได๎กําหนด  “โครงการปรับปรุง สถานที่ประวัติศาสตร์ปราสาท
เกํา”  หากพิจารณาแล๎วจะเห็นได๎วําโครงการทั้งสองท่ีมาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละยุทธศาสตร์กันแตํมีความ
เชื่อมโยงและสนับสนุนกันได๎ในเชิงการเสริมสร๎างรายได๎ ให๎แกํประชาชนโดยการนํา  ผลิตภัณฑ์มาขายให๎
นักทํองเที่ยว  ซึ่งหากกําหนดในแผนพัฒนาสามปีแล๎ว  จะต๎องกําหนดห๎วงเวลาการดําเนินงานที่สอดรับกัน 
   (๒) ให๎พิจารณานําโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ
ดําเนินการของชุมชนที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป ี
    (๓) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนา
สามปีได๎อยํางเหมาะสม  และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดลําดับโครงการไว๎เพ่ือทําแผนพัฒนาสามปี  ในชํวงถัดไป
ด๎วย เนื่องจากการดําเนินการเพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจจะต๎องใช๎เวลาตํอเนื่องนาน
กวําสามปี  ดังนั้น  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจึงจําเป็นต๎องพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่
ตํอเนื่องไปในระยะยาวด๎วย  ซึ่งอาจจะยังไมํสามารถระบุไว๎ในชํวงสามปีของการจัดแผนพัฒนาสามปีได๎ เชํน 
โครงการจัดการขยะมูลฝอย อาจมีกิจกรรมหลากหลายที่ต๎องดําเนินการตํอเนื่อง 
   (๔) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต๎องดําเนินการมีความหลากหลาย  ดังนั้น  ในขั้นของการ
พิจารณากําหนดกิจกรรม องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะต๎องคํานึงถึงสิ่งตํางๆ ดังตํอไปนี้ 
   -งบประมาณรายรับ จํายขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
   -ทรัพยากรการบริหารอื่นๆ ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 -ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข๎ามารํวมดําเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการ 
ดําเนินการในเรื่องนั้นๆ  
 
 



๔ 
เมื่อพิจารณาด๎านตํางๆ ดังกลําวแล๎ว  จะต๎องแยกประเภทของโครงการออก  อยํางน๎อยสามประเภทคือ 
   -โครงการที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการเอง  กลําวคือมีขีดความสามารถทั้ง
ทางด๎านกําลังเงิน  กําลังคน วัสดุอุปกรณ์  และความรู๎ทางด๎านการบริหารจัดการที่จะดําเนินการได๎เอง 
   -โครงการที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอุดหนุนให๎หนํวยงานอ่ืนดําเนินการ  เพ่ือให๎เกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  เนื่องจากเป็นงานที่อยูํในอํานาจหน๎าที่  แตํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไมํสามารถ
หรือไมํประสงค์จะดําเนินการ  จึงมอบให๎หนํวยงานอ่ืนดําเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให๎
ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 
   -โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหนํวยงานอ่ืน  ทั้งราชการบริหารสํวนกลางสํวน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ  หนํวยงานอื่น  และภาคเอกชน  อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญํ  หรือเป็นโครงการที่
หนํวยงานดังกลําวเป็นหนํวยงานปฏิบัติและมีหน๎าที่จัดบริการสาธารณะดังกลําวอยูํแล๎ว  ทั้งนี้  รวมถึงโครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ  (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยูํแล๎ว  โดยองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จะ
เสนอขอรับการสนับสนุนต๎องอยูํในเงื่อนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกลําว) 

 

ขั้นตอนที่ 3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
๑.การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวม 
ข๎อมูลที่จําเป็นตํอการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งนอกจากจะต๎องเก็บรวบรวมข๎อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล๎ว  ยังจะต๎อง
วิเคราะห์วํายุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่เลือกต๎องการข๎อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต๎องการข๎อมูลของ
ห๎วงเวลาใด  และจะเก็บข๎อมูลจากแหลํงใดเพื่อเป็นข๎อมูลที่จะนํามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
ได๎อยํางถูกต๎อง  โดยในการเก็บรวบรวมข๎อมูลจะต๎องเก็บข๎อมูลภายในองค์กรและข๎อมูลภายนอกเพ่ือสามารถนํามา
วิเคราะห์ SWOT  (การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอํอน  โอกาส และอุปสรรค) ได๎ 

๒.การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ประกอบด๎วย  ๔  กิจกรรมหลัก  คือ 
 ๑.การประเมินผลการพัฒนาที่ผํานมา 
 ๒. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ๓. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
 ๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห๎วงสามปี 
 โดยมีรายละเอียดในแตํละกิจกรรม  ดังนี้ 

๑.  การประเมินผลการพัฒนาที่ผํานมา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น   สรุปผลการพัฒนาที่ผํานมาและนําเสนอ 

ที่ประชุมซึ่งประกอบด๎วยคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  ประชาคมท๎องถิ่น  และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือประเมิน
การพัฒนาท๎องถิ่นในรอบปีที่ผํานมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ  (สําหรับองค์การบริหารสํวน
ตําบล  ควรจัดให๎มีการประชุมประชาคมหมูํบ๎านด๎วย) 



๕ 
๒.การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 

หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผํานมาแล๎ว  ให๎ที่ประชุมตามข๎อ  ๑  รํวมกัน 
คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของ
ประชาคม/ชุมชนในห๎วงระยะเวลาสามปี    (ในกรณีดังกลําวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาสามปีก็ได๎) 
 ในกรณีที่เห็นวํามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังไมํมิได๎กําหนดไว๎ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแตํมีความ
จําเป็นเรํงดํวนที่จะต๎องกําหนดขึ้นใหมํ   ก็อาจกําหนดขึ้นได๎ แตํทั้งนี้ต๎องแสดงให๎เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่
มีความสอดคล๎องกับจุดมุํงหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน   และวิสัยทัศน์การพัฒนาท๎องถิ่น (และนําไปปรับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตํอไป) 

๓.การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
ภายใต๎ยุทธศาสตร์ จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย  ซึ่งล๎วนแล๎วแตํมีความจําเป็นในการ 

ดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น   แตํมีความสําคัญความจําเป็นเรํงดํวนมากน๎อย
แตกตํางกัน  ที่ประชุมตามข๎อ ๑ จะต๎องรํวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาการจัดลําดับ
ความสําคัญดังกลําว  ไมํได๎หมายความวําแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดลําดับความสําคัญอยูํในลําดับหลังๆ จะไมํต๎อง
นํามาปฏิบัติเพราะการที่กําหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง  ได๎รับการพิจารณาแล๎ววําต๎องดําเนินการแตํใน
ห๎วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนานั้นอาจมีทางท่ีจําเป็นต๎องนํามาเน๎นการปฏิบัติ 

วิธีการจัดลําดับความสําคัญมีหลายวิธี  ตั้งแตํวิธีงํายๆ  คือ ประชุมตกลงกัน  หรืออาจใช๎วิธีการ 
ลงคะแนนคัดเลือกโดยใช๎บัตรลงคะแนน  เพ่ือนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ วิธีการจัดลําดับความสําคัญที่เป็น
วิทยาศาสตร์อาจใช๎วิธี Rating Scale  หรือวิธี  Strategic   Issues  Graph   หรือวิธีอ่ืนๆ  ซึ่งองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นแตํละแหํงสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได๎ตามความเหมาะสม 

๔.การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห๎วงสามปี 
หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแล๎ว  ที่ประชุมจะตัดสินใจวําจะนําแนวทางการพัฒนาเหลํานั้น 

มาดําเนินการ   แตํในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได๎วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได๎ในทางปฏิบัติ เพราะในการ
จัดลําดับความสําคัญอาจใช๎การตัดสินใจของแตํละบุคคลเป็นหลัก  ดังนั้นเพ่ือทบทวนและยืนยันการจัดลําดับวํามี
ความเป็นไปได๎ในทางปฏิบัติจริงหรือไมํ  จึงควรนําแนวทางการพัฒนามาทําการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอํอน  ให๎
โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)   อีกครั้ง 

 

ขั้นตอนที่ ๔ การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 ๑. หลังจากได๎แนวทางการพัฒนาในชํวงสามปีแล๎ว   ให๎ที่ประชุมรํวมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  มาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ที่สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาในชํวงสามปี  โดย
นําวัตถุประสงค์ดังกลําวมาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในชํวงสามปี 

 



๖ 
  ตัวอยําง       วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ  

๑. เพ่ือสํงเสริมการจัดตั้งกลุํมอาชีพ 
๒. เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชนมีรายได๎เสริม 

บางครั้ง    องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาตั้งแตํขั้นตอนการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท๎องถิ่นแล๎ว   แตํอาจนํามาปรับให๎ชัดเจนและสอดคล๎องกับสถานการณ์ในชํวงสามปี 

๒. ในขั้นตอนนี้  ที่ประชุมจะรํวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะต๎องดําเนินการ
ตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะดําเนินการยํอมมีความหลากหลาย  ซึ่งที่ประชุมจะต๎องพิจารณาใน
ประเด็นดังตํอไปนี้ด๎วยคือ 
 (๑) พิจารณากิจกรรมที่ต๎องดําเนินการเพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่กําหนด
อยํางรอบคอบ เพ่ือให๎ได๎โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ๎วน  ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นดําเนินการเอง   โครงการ/กิจกรรมที่รํวมดําเนินการกับหนํวยงานอื่นๆ  หรือโครงการ/กิจกรรมที่หนํวยงาน
อ่ืนเป็นผู๎ดําเนินการ 
 (๒) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  ควรพิจารณาทั้งภายใต๎แนวทางเดียวกัน
และระหวํางแนวทางการพัฒนา 
 (๓) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด๎านกระบวนการการดําเนินงานและในด๎านของผล
การดําเนินการ  เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีตํางๆ ได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม 
 (๔) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
   ก. จากความจําเป็นเรํงดํวน 
   ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
   ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดําเนินการ 

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
 ๑.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล๎องกับแนว
ทางการพัฒนาในชํวงสามปี   มาจัดทํารายละเอียดโครงการในด๎านเปูาหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ์  งบประมาณ 
ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความสําเร็จ  โดยเน๎นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการในปี
แรกของแผนพัฒนาสามปี  เพื่อให๎สามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจํายประจําปีได๎ตํอไป 

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดร่างแผนพัฒนาสามปี 
 ๑.  คณะกรรมกรสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น   จัดทํารํางแผนพัฒนาสามปี    โดยมีเค๎าโครง
ประกอบด๎วย ๗  สํวน ดังนี้ 
 สํวนที่ ๑  บทนํา 
 สํวนที่ ๒  สภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 สํวนที่ ๓  ผลการพัฒนาท๎องถิ่นในปีที่ผํานมา 
 สํวนที่ ๔  สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 สํวนที่ ๕  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในชํวงสามปี 



๗ 
 สํวนที่ ๖  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 สํวนที่ ๗  การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 

๕. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น  จัดเวทีประชาคม  ซึ่งประกอบด๎วย 
คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  ประชาคมท๎องถิ่น  และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือเสนอรํางแผนพัฒนาสามปีและรับ
ฟังความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ แล๎วนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให๎สมบูรณ์ตํอไป 

๖. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นนํารํางแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล๎วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

 

ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
๑. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นเสนอรํางแผนพัฒนาสามปีที่ผํานการพิจารณาให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่น 

เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่น หรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นระดับ
อําเภอในกรณีที่มีการมอบอํานาจ  เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบโดยมีกระบวนการเชํนเดียวกับขั้นตอนที่ ๙  ของ
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๒. ผู๎บริหารท๎องถิ่นนํารํางแผนพัฒนาสามปีที่ผํานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสาน 
แผนพัฒนาท๎องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นระดับอําเภอในกรณีที่มีการมอบอํานาจ  
เสนอขอรับอนุมัติจากสภาท๎องถิ่น 
 ๓. เมื่อสภาท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล๎วสภาท๎องถิ่นจะสํงให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นประกาศใช๎
แผนพัฒนาสามปีและนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ๎งสภาท๎องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  คณะกรรมการพัฒนา
อําเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่น  คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่น  และหนํวยงาน
ที่เก่ียวข๎องรวมทั้งประกาศให๎ประชาชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎รับทราบโดยทั่วกัน 

ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะชํวยให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ได๎พิจารณาอยําง

รอบคอบให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงระหวํางแนวทางการดําเนินงานตํางๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสํงผลในเชิง
สนับสนุน และเป็นอุปสรรคตํอกัน  เพ่ือให๎องค์กรปกครองสํ วนท๎องถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและใช๎ทรัพยากรการบริหารของท๎องถิ่นอยํางมีประสิทธิภาพเพ่ือให๎เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 

ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบด๎วย 
  -  เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเอง  และแหลํงงบประมาณ
ภายนอกรวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจํายด๎วย 
  - คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแตํผู๎บริหารท๎องถิ่น  พนักงานขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นทุกระดับ  ซึ่งจะมีความแตกตํางหลากหลายทั้งด๎านความรู๎ ทักษะ และทัศนคติ   ซึ่งองค์กร 
ปกครองสํวนท๎องถิ่นจะต๎องนําศักยภาพของกําลังเหลํานั้นมาใช๎  รวมทั้งต๎องพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางานให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และถ๎าพิจารณาในความหมายอยํางกว๎างและอาจหมายความรวมถึง
ประชาชนในท๎องถิ่นซึ่งจะมีสํวนในการพัฒนาท๎องถิ่นด๎วย 



๘ 
  - วัสดุอุปกรณ์ หมายถึงเครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถ
นํามาใช๎ในการบริหารจัดการท๎องถิ่นให๎เกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให๎มีความทันสมัยเพ่ือ
รองรับความก๎าวหน๎าของสังคมโดยสํวนรวมได๎อยํางเทําทัน  และใช๎วัสดุอุปกรณ์ดังกลําวอยํางเต็มศักยภาพ 

- การบริหารจัดการ  เป็นสิ่งที่จะชํวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข๎างต๎นให๎
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยํางยั่งยืน  การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
ที่ต๎องศึกษาและนําไปปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   



ส่วนที่ ๒ 
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 

องค์ประกอบ ประกอบด้วย ๓.๑ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

 
 

สภาพแวดลอ้มภายใน 

จดุอ่อน จดุแขง็ 

1. ขาดเอกสารสทิธใินทีด่นิท ากนิ 
2. เศรษฐกจิฐานรากยงัไมเ่ขม้แขง็ 
3. ความยากจน 
4. ขาดความรูเ้ทคโนโลยกีารผลติ 
5. การคมนาคมไมส่ะดวก 
6. ขาดระบบชลประทานทีด่ ี
7. ราคาผลผลติตกต ่า 
8. ภาวะการว่างงานนอกฤดู 
9. ประชากรแฝง 

1. กฎหมายไมเ่อือ้อ านวย 
2. การเกษตรพึง่พาน ้าฝน 
3. ขาดแหล่งทุน (การสนบัสนุนน้อย) 
4. ตลาดเป็นผูก้ าหนดราคาสนิคา้เกษตร 
5. พงึพาเทคโนโลยต่ีางชาต ิ

สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส ข้อจ ากดั 

1. มทีรพัยากรธรรมชาตทิีส่ามารถพฒันาเป็น
แหล่งท่องเทีย่งเชงินิเวศน์ 

2. เป็นแหล่งเกษตรกรรม (พชื,ผกั,ผลไม)้ 
3. มวีฒันธรรมทอ้งถิน่ (ไทยทรงด า) 
4. สนิคา้ OTOP 
5. มรีะยะทางจากด่านชายแดนถงึกรงุเทพใกล้
กว่าเสน้ทางอื่น 

1. นโยบายรฐัและจงัหวดัสนับสนุน 
2. มตีลาดกลางเพื่อการขนถ่ายสนิคา้ 
3. เป็นเสน้ทางผ่านจากด่านชายแดน 
4. มรีะบบชลประทานทีด่ ี



 
 

ตารางวิเคราะหก์ าหนดต าแหน่งยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธ ์

O = โอกาส 

1. นโยบายรฐัและจงัหวดัสนบัสนุน         
2. มตีลาดกลางเพื่อการขนถ่ายสนิคา้         
3. เป็นเสน้ทางผ่านจากด่านชายแดน        
4. มรีะบบชลประทานทดี ี
 

รวม 
1. มทีรพัยากรธรรมชาตทิี ่
สามารถพฒันาเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วเชงินิเวศน์ 

2. เป็นแหล่งเกษตรกรรม  
(พชื,ผกั,ผลไม)้ 
3. มวีฒันาธรรมทอ้งถิน่ 

(ไทยทรงด า) 
4. สนิคา้ OTOP 

5. มรีะยะทางจากด่านชายแดนถงึ
กรุงเทพใกลก้ว่าเสน้ทางอื่น 
 
 

S = จดุแขง็ รวม 

Stability 

1. กฎหมายไม่เอือ้อ านวย 

2. การเกษตรพึง่พาน ้าฝน 

3. ขาดแหล่งทุน (การสนบัสนุนน้อย) 

4. ตลาดเป็นผูก้ าหนดราคาสนิคา้เกษตร 

5. พึง่พาเทคโนโลยต่ีางชาต ิ

T = โอกาส (วิกฤติ) รวม 

Retrenchment 
ถดถอย ปกป้อง 

หาโอกาส หลบหลกี 
เปลีย่นวกิฤตเิป็นโอกาส 

ขายเกบ็ผล 
ประโยชน์ (เลกิ) 

1. ขาดเอกสารสทิธใินทีด่นิท ากนิ 

2. เศรษฐกจิฐานรากยงัไม่เขม้แขง็ 

3. ความยากจน 

4. ขาดความรูเ้ทคโนโลย ี

5. การคมนาคมไม่สะดวก 

 

W = จดุอ่อน  รวม 

Joint Growth 

พฒันาคน 

อบต. แกม้อน้ 

ขยายงาน 

Growth Expantion 



 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบ ประกอบด้วย ๓.๒  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
๑. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 

  

 
 

 
รายละเอียดของกิจกรรม 

 งบประมาณ หมายเหตุ 

ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ พื้นที่ด าเนินการ (บาท)  

 แผนงานด้านสังคม     
๑ โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาล 

ปีใหมํและเทศกาลสงกรานต์ 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุชํวงเทศกาลปีใหมํและเทศกาลสงกรานต์ 
 

ในเขตพื้นท่ีตําบลแก๎มอ๎น ๑๐๐,๐๐๐  

 
๒ 
 

๓ 

 
โครงการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนและปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิต 
โครงการกีฬาต๎านยาเสพติด 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการกีฬาต๎านยาเสพติด 

 
ในเขตพื้นท่ีตําบลแก๎มอ๎น 

 
ในเขตพื้นท่ีตําบลแก๎มอ๎น 

 

 
๘๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

๔ ชํวยเหลือผู๎ติดเชื้อ HIV เพ่ือจํายเป็นคําชํวยเหลือผู๎ติดเชื้อ HIV จํานวน ๑๐ 
คนๆละ๕๐๐ บาท/เดือน 

ในเขตตําบลแก๎มอ๎น ๖๐,๐๐๐  

      
 
 
 



๑๑ 
 

ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนที่ งบประมาณ หมายเหตุ 
   ด าเนินการ (บาท)  

๕ ปรับปรุงที่อยูํอาศัยให๎กับผู๎ยากไร๎และผู๎ด๎อย เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการกํอสร๎าง ตํอเติม ซํอมแซม หมูํที่ ๑ - ๑๕ ๑๐๐,๐๐๐  
 โอกาส ซํอมสร๎างที่อยูํอาศัยให๎กับประชาชนที่ด๎อยโอกาสและยากไร๎    

๖ ชํวยเหลือครอบครัวที่ได๎รับความเดือดร๎อน เพ่ือจํายเป็นคําชํวยเหลือผู๎ที่ได๎รับความเดือดร๎อนจํานวน หมูํที่ ๑ – ๑๕ ๔๕,๐๐๐  
  ๗ คน ๆ ละ ๕๐๐บาท/เดือน    

๗ โครงการปกปูองสถาบันสําคัญของชาติ เพ่ือจํายเป็นคําโครงการปกปูองสถาบันสําคัญของชาติโดย หมูํที่ ๑ - ๑๕ ๑๐๐,๐๐๐  
 โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
เฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์    

 แผนงานด้านสาธารณสุข     
๑ โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า ในเขตตําบลแก๎มอ๎น ๑๐๐,๐๐๐  
๒ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ เพ่ือจํายเป็นคําสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ ในเขตตําบลแก๎มอ๎น ๑๗๒,๘๐๐  
      
      
      
      
      

 
 
 



๑๒ 
ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนที่ งบประมาณ หมายเหตุ 
   ด าเนินการ (บาท)  

  
แผนงานด้านการเมืองการบริหาร 

    

๑ โครงการนายกพบประชาชน เพ่ือจํายเป็นคําการดําเนินการโครงการนายกพบประชาชน ในเขตตําบลแก๎มอ๎น ๑๐๐,๐๐๐  
      

๒ โครงการพัฒนาและเรํงรัดการจัดเก็บรายได๎ เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการพัฒนาและเรํงรัดการจัด 
เก็บภาษี 

อบต.แก๎มอ๎น ๑๐๐,๐๐๐  

๓ โครงการพนักงานดีเดํน เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการพนักงานดีเดํนสําหรับ  ๑๐,๐๐๐  
  พนักงานในองค์การบริหารสํวนตําบลแก๎มอ๎น    

๔ โครงการจัดทําวารสารสิ่งพิมพ์เผยแพรํ เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการจัดทําวารสารสิ่งพิมพ์ ในเขตตําบลแก๎มอ๎น ๑๐๐,๐๐๐  
 ประชาสัมพันธ์ เผยแพรํประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารสํวนตําบล    

๕ โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมผู๎บริหาร เพ่ือจํายเป็นคําโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม อบต.แก๎มอ๎น ๑๐,๐๐๐  
 และพนักงานองค์การบริหารสํวนตําบลแก๎มอ๎น ผู๎บริหาร และพนักงานองค์การบริหารสํวนตําบลแก๎มอ๎น    

๖ จัดซื้อหนังสือพิมพ์หมูํบ๎าน เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์หมูํบ๎าน  หมูํที่ ๑ - ๑๕ ๕๕,๐๐๐  
  จํานวน ๑๕ หมูํบ๎าน ๆ ละ ๑ ฉบับ    

 
 
 
 
 



๑๓ 
ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนที่ งบประมาณ หมายเหตุ 
   ด าเนินการ (บาท)  

  
แผนงานด้านการเมืองการบริหาร 

    

๗ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สํานักงาน  
จํานวน ๕ เครื่อง พร๎อมอุปกรณ์สํารองไฟฟูา 

อบต.แก๎มอ๎น ๑๒๒,๐๐๐  

๘ จัดซื้อตู๎เหล็กแบบ ๒ บานเปิด เพ่ือจัดซื้อตู๎เหล็กแบบ ๒ บานเปิดสําหรับเก็บเอกสารจํานวน 
 ๓ ใบ 

อบต.แก๎มอ๎น ๑๕,๐๐๐  

๙ โครงการปูกระเบื้องรอบอาคารเรียนและโรง 
ครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านแก๎มอ๎น 

เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงซํอมแซมรอบๆ อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ๎านแก๎มอ๎น 

๗๒,๐๐๐  

๑๐ โครงการปรับปรุงปูายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงปูายชื่อศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ๎านแก๎มอ๎น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ๎านแก๎มอ๎น 

๔๕,๙๐๐  

๑๑ โครงการปรับปรุงห๎องน้ําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงห๎องน้ําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ๎านแก๎มอ๎น 

๑๘๑,๓๗๐  

๑๒ โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของอบต. เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรมโครงการเห็นด๎วยตา 
รู๎ด๎วยตนหรือการฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํพนักงานสํวนตําบล 
ลูกจ๎างประจํา พนักงานจ๎าง ผู๎บริหาร สมาชิกฯลฯ 

อบต.แก๎มอ๎น ๓๐๐,๐๐๐  

๑๓ โครงการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับประชาธิปไตย เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร๎าง เขตพ้ืนที่ตําบลแก๎มอ๎น ๓๐,๐๐๐  
  ความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ    
  ประชาธิปไตย    
      



๑๔ 
ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนที่ งบประมาณ หมายเหตุ 
   ด าเนินการ (บาท)  

 แผนงานด้านการศึกษา ศาสนา     
 และวัฒนธรรม     

๑ โครงการสนับสนุนกีฬาภายในตําบล เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสนับสนุนกีฬาภายใน ในเขตตําบลแก๎มอ๎น ๕๐,๐๐๐  
  ตําบล    

๒ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมูํบ๎าน จํานวน ๑๕ หมู ํ เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมูํบ๎าน จํานวน ๑๕ หมูํ ในเขตตําบลแก๎มอ๎น ๑๐๐,๐๐๐  
๓ โครงการจัดงานวันลอยกระทง เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ในเขตตําบลแก๎มอ๎น ๑๕๐,๐๐๐  
๔ โครงการสํงเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนภายใน เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริมสุขภาพเด็กและ ในเขตตําบลแก๎มอ๎น ๕๕,๐๐๐  

 
๕ 

ตําบลแก๎มอ๎น 
โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานวัฒนธรรม 

เยาวชนในตําบลแก๎มอ๎น 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการงานพระราชพิธี 

 
พ้ืนที่ตําบลแก๎มอ๎น 

 
๑๐,๐๐๐ 

 

๖ โครงการวันเด็กแหํงชาติประจําปี ๒๕๕๘ เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการวันเด็กแหํงชาติ พ้ืนที่ตําบลแก๎มอ๎น ๒๐๐,๐๐๐  
  ประจําปี ๒๕๕๘    

๘ โครงการจัดงานวันผู๎สูงอายุ เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานวันสงกรานต์และวัน พ้ืนที่ตําบลแก๎มอ๎น ๒๐๐,๐๐๐  
 ประจําปี ๒๕๕๘ ผู๎สูงอายุ ประจําปี ๒๕๕๘    

      
      
      
      

 
 



๑๕ 
ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนที่ งบประมาณ หมายเหตุ 
   ด าเนินการ (บาท)  

๙ อุดหนุนสําหรับสนับสนุนงานบริหารการศึกษา
งานกิจการโรงเรียนและงานสํงเสริมการศึกษา 

เพ่ือจํายเป็นคําสนับสนุนงานบริหารการศึกษางานกิจการ 
โรงเรียนและงานสํงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โรงเรียนในพ้ืนที่ตําบล
แก๎มอ๎น 

๑๐๐,๐๐๐  

 ศาสนา และวัฒนธรรม ฯลฯ     
๑๐ อุดหนุนให๎กับอําเภอจอมบึงตามโครงการ เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับอําเภอจอมบึงในการจัดงาน จังหวัดราชบุรี ๑๐,๐๐๐  

 จัดงานกาชาดเที่ยวราชบุรี กาชาดเที่ยวราชบุรี    
๑๑ โครงการอุดหนุนให๎กับอําเภอจอมบึง เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับอําเภอจอมบึงตามโครงการ อําเภอจอมบึง ๕๐,๐๐๐  

 ตามโครงการสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ สักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕    
๑๒ โครงการอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนภายในเขต ๔,๑๙๖,๐๐๐  

 กลางวันให๎โรงเรียนภายในเขตตําบลแก๎มอ๎น ให๎กับโรงเรียนภายในเขตตําบลแก๎มอ๎น จํานวน ๙ โรง ตําบลแก๎มอ๎น   
๑๓ โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถาน เพ่ือจํายเป็นคําอาหารกลางวันให๎กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓๓๖,๐๐๐  

 ศึกษา บ๎านแก๎มอ๎น    
๑๔ โครงการสํงเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนภาย เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริมสุขภาพเด็ก ในเขตพ้ืนที่ตําบลแก๎มอ๎น ๕๐,๐๐๐  

 ในตําบลแก๎มอ๎น และเยาวชนภายในตําบลแก๎มอ๎น    
๑๕ โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนา เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓๕,๐๐๐  

 เด็กเล็กบ๎านแก๎มอ๎น เด็กเล็กบ๎านแก๎มอ๎น    
      

      
      

 



๑๖ 
ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนที่ งบประมาณ หมายเหตุ 
   ด าเนินการ (บาท)  

 แผนงานด้านสิ่งแวดล้อม     
๑ โครงการถนนไร๎ฝุุน เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการถนนไร๎ฝุุน ในเขตพ้ืนที่ตําบลแก๎มอ๎น ๑๕๐,๐๐๐  
๒ 
๓ 

โครงการคืนต๎นไม๎ให๎ปุา 
โครงการคลองสวยน้ําใส 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการคืนต๎นไม๎ให๎ปุา 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการคลองสวยน้ําใส 

ในเขตพ้ืนที่ตําบลแก๎มอ๎น 
ในเขตพ้ืนที่ตําบลแก๎มอ๎น 

๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 

 
 

 
แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    

๑ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ๎านนาย หมูํที่ ๒ บ๎านทุํงแจง ๖๖๔,๐๐๐  
 บ๎านนายไพฑูรย์ กําไลทอง หมูํที่ ๒ บ๎านทุํงแจง ไพฑูรย์ กําไลทอง ขนาดกว๎าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐    

  เมตรพร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์    
๒ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ๎าน หมูํที่ ๔ บ๎านรางเฆํ ๑,๓๒๕,๐๐๐  
 บ๎านนายบุญภูมิ อ๎ุยฟัก หมูํที่ ๔ บ๎านรางเฆํ นายบุญภูมิ อ๎ุยฟัก ขนาดกว๎าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ ม    

๓ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูํที่ ๒บ๎านทุํงแจง ๗๘๐,๘๐๐  
 คอนกรีตซอยบ๎านลุงทอง หมูํที่ ๗ บ๎านพุมํวง ขนาดกว๎าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตรพร๎อมปูาย

ประชาสัมพันธ์ 
   

 
 
 
 
 



๑๗ 
 

องค์ประกอบ ประกอบด้วย ๓.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
หมายเหตุ โครงการ/แผนงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ 

 เป้าหมาย สามารถด าเนินการได้  

แผนงานด้านสังคม     

๑.โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาล 
ปีใหมํและเทศกาลสงกรานต์ 

    

๒.โครงการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
๓.โครงการกีฬาต๎านยาเสพติด 

จํานวน  ๗ โครงการ ๗ โครงการ ๑๐๐ % สัญลักษณ์ * แสดงวําโครงการที่
สามารถดําเนินการได๎ 

๔.ชํวยเหลือผู๎ติดเชื้อ HIV     

๕.ปรับปรุงที่อยูํอาศัยให๎กับผู๎ยากไร๎และผู๎ด๎อยโอกาส     
๖.ชํวยเหลือครอบครัวที่ได๎รับความเดือดร๎อน     
๗.โครงการปกปูองสถาบันสําคัญของชาติโดยเฉพาะสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 

    

     
 
 

 



๑๘ 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

หมายเหตุ โครงการ/แผนงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ 
 เป้าหมาย สามารถด าเนินการได้  

แผนงานด้านสาธารณสุข     

๑.โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า     
๒.สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ จํานวน  ๒ โครงการ ๒ โครงการ ๑๐๐ % สัญลักษณ์ * แสดงวําโครงการที่

สามารถดําเนินการได๎ 

แผนงานด้านการเมืองการบริหาร     
๑.โครงการนายกพบประชาชน     
๒.โครงการพัฒนาและเรํงรัดการจัดเก็บรายได๎     

๓.โครงการพนักงานดีเดํน     
๔.โครงการจัดทําวารสารสิ่งพิมพ์เผยแพรํประชาสัมพันธ์     
๕.โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมผู๎บริหารและพนักงาน     
องค์การบริหารสํวนตําบลแก๎มอ๎น   จํานวน ๑๓ โครงการ ๑๑ โครงการ ๘๔.๖๒ %  
๖.จัดซื้อหนังสือพิมพ์หมูํบ๎าน     
๗.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 
๘.จัดซื้อตู๎เหล็กแบบ ๒ บานเปิด 
๙.โครงการปูกระเบื้องรอบอาคารเรียนและโรง 
ครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านแก๎มอ๎น 

    

     
 



 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
หมายเหตุ โครงการ/แผนงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปี พ.ศ. ๒๒๕๘ คิดเป็นร้อยละ 

 เป้าหมาย สามารถด าเนินการได้  

๑๐.โครงการปรับปรุงปูายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
๑๑.โครงการปรับปรุงห๎องน้ําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
๑๒.โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของอบต.     
๑๓.โครงการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับประชาธิปไตย     

แผนงานด้านการศึกษา ศาสนา     
และวัฒนธรรม     

๑.โครงการสนับสนุนกีฬาภายในตําบล     
๒.จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมูํบ๎าน จํานวน ๑๕ หมู ํ     
๓.โครงการจัดงานวันลอยกระทง     
๔.โครงการสํงเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนภายในตําบลแก๎มอ๎น 
๕.โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานวัฒนธรรม 

    

๖.โครงการวันเด็กแหํงชาติประจําปี ๒๕๕๘     
๗.โครงการจัดงานวันผู๎สูงอายุประจําปี ๒๕๕๘     
     

 
 
 
 
 



๒๐ 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

หมายเหตุ โครงการ/แผนงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ 
 เป้าหมาย สามารถด าเนินการได้  

     

๘.อุดหนุนสําหรับสนับสนุนงานบริหารการศึกษางานกิจการ
โรงเรียนและงานสํงเสริมการศึกษาศาสนา 

    

และวัฒนธรรม ฯลฯ     
๙.อุดหนุนให๎กับอําเภอจอมบึงตามโครงการจัดงานกาชาดเที่ยว
ราชบุรี 

    

๑๐.โครงการอุดหนุนให๎กับอําเภอจอมบึงตามโครงการ จํานวน ๑๔ โครงการ ๑๓ โครงการ ๙๓ %  
สักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕     

๑๑.โครงการอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให๎โรงเรียน
ภายในเขตตําบลแก๎มอ๎น 

    

๑๒.โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา 
๑๓.โครงการสํงเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนภายในตําบลแก๎มอ๎น 
๑๔.โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน 
แก๎มอ๎น 

    
 
 

     
     
     
     



๒๑ 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

หมายเหตุ โครงการ/แผนงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ 
 เป้าหมาย สามารถด าเนินการได้  

แผนงานด้านสิ่งแวดล้อม     

๑.โครงการถนนไร๎ฝุุน     
๒.โครงการคืนต๎นไม๎ให๎ปุา 
๓.โครงการคลองสวยน้ําใส 

     จํานวน ๓ โครงการ ๑ โครงการ ๓๓.๓๓ %  

 
แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    

๑.โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย     
บ๎านนายไพฑูรย์ กําไลทอง หมูํที่ ๒ บ๎านทุํงแจง     

๒.โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย จํานวน ๓ โครงการ ๓ โครงการ ๑๐๐ %  
บ๎านนายบุญภูมิ อ๎ุยฟัก หมูํที่ ๔ บ๎านรางเฆํ 
๓.โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ๎าน 
ลุงทอง หมูํที่ ๗ บ๎านพุมํวง 

    
 
 

     
     
     
     

 
 



ส่วนที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

 
๔.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนา 

 

นโยบายรัฐบาล 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม 
ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน๎าที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันไว๎ด๎วยความจงรักภักดี
และปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช๎มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และ
มาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผู๎คะนองปาก ตลอดคนเผยแพรํความรู๎
ความเขา๎ใจที่ถูกต๎องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะ
สนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํงเสริมให๎เจ๎าหน๎าที่สถานศึกษา ตลอดจนหนํวยงาน
ทั้งหลายของรัฐเรียนรู๎เข๎าใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักดังกลําวมาประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติราชการและการ
พัฒนา ตลอดจนเรํงขยายผลตามโครงการและแบบอยํางที่ทรงวํางรากฐานไว๎ให๎แพรํหลายเป็นที่ประจักษ์และเกิด
ประโยชน์ในวงกว๎างอันจะชํวยสร๎างความสมบูรณ์พูนสุขแกํประชาชนในที่สุด 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
๒.๑ ในระยะเรํงดํวน รัฐบาลให๎ความสําคัญตํอการเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมการเมืองและ 

ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ ๕ ด๎าน ได๎แกํ การบริหารจัดการชายแดน การสร๎างความม่ันคงทางทะเล การแก๎ไข
ปัญหาอาชญากรรมข๎ามชาติ การสร๎างความไว๎วางใจกับประเทศเพ่ือนบ๎าน และการเสริมสร๎างศักยภาพในการ
ปฏิบัติการทางทหารรํวมกันของอาเซียนโดยเน๎นความรํวมมือเพ่ือปูองกัน แก๎ไขข๎อพิพาทตํางๆ  
       ๒.๒ เรํงแก๎ไขปัญหาการใช๎ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ โดยนํายุทธศาสตร์เข๎าใจ 
เข๎าถึง และพัฒนามาใช๎ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี 
       ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให๎ทันสมัย มีความ
พร๎อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ 
                 ๒.๔ เสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่วํานโยบายการตํางประเทศเป็น
สํวนประกอบสําคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผํนดิน 
 ๓. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  ๓.๑ ในระยะเฉพาะหน๎า จะเรํงสร๎างโอกาส อาชีพ และการมีรายได๎ที่มั่นคงแกํผู๎ที่เขาสูํ
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู๎ด๎อยโอกาส และแรงงานข๎ามชาติที่ถูกกฎหมาย  
  ๓.๒ ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการค๎ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู๎หลบหนีเข๎าเมืองการทารุณกรรมตํอ
แรงงานข๎ามชาติ การทํองเที่ยวที่เน๎นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฏหมาย
ข๎อบังคับที่จําเป็นและเพ่ิมความเข๎มงวดในการระวังตรวจสอบ 



๒๔ 
  ๓.๓ ในระยะตํอไป จะพัฒนาระบบการคุ๎มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการ
ชุมชนให๎มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให๎มีระบบการกู๎ยืมที่เป็นธรรมและการ
สงเคราะห์ผู๎ยากไร๎ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ๎มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการชํวยเหลือและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎พิการ ผู๎สูงอายุ สตรี และเด็ก 
  ๓.๔ เตรียมความพร๎อมเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ เพื่อสํงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพ่ือสร๎างสรรค์และไมํกํอภาระตํอสังคมในอนาคต 
  ๓.๕ เตรียมความพร๎อมเข๎าสูํสังคมท่ีมีความหลากหลายเนื่องจากการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน โดย
สร๎างความเข๎มแข็งและความพร๎อมแกํแรํงงานไทยและรํวมพัฒนาระบบความคุ๎มครองทางสังคมของแรงงาน
อาเซียน 
  ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร๎างมาตรฐานด๎านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให๎แกํเจ๎าหน๎าที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไปโดยใช๎คํานิยมหลัก ๑๑ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหํงชาติที่ได๎
ประกาศไว๎แล๎ว 
  ๓.๗ แก๎ปัญหาการไร๎ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตปุาสงวนโดยการกระจายสิทธิการ
ถือครองให๎แกํผู๎ที่อยูํในพ้ืนที่ที่ไมํได๎รุกล้ํา และออกมาตรการปูองกันการเปลี่ยนมือไปอยูํในครอบครองของผู๎ที่มิใชํ
เกษตรกร 
 ๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๔.๑ จัดให๎มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู๎ โดยให๎ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร๎อมกัน เพ่ือสร๎างคุณภาพของคนไทยให๎สามารถเรียนรู๎พัฒนาตนได๎เต็มตามศักยภาพ  
  ๔.๒ ในระยะเฉพาะหน๎า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให๎สอดคล๎อง
กับความจําเป็นของผู๎เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา 
  ๔.๓ ให๎องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและประชาชนทั่วไปมี
โอกาสรํวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และรํวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู๎ 
  ๔.๔ พัฒนาคนทุกชํวงวัยโดยสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต เพื่อให๎สามารถมีความรู๎และทักษะใหมํ
มี่สามารถประกอบอาชีพได๎หลากหลายตามแนวโน๎มการจ๎างงานในอนาคต 
  ๔.๕ สํงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร๎างแรงงานที่มี ทักษะ
โดยเฉพาะในท๎องถิ่นท่ีมีความต๎องการแรงงาน 
  ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน๎น
ครูผู๎สอนให๎มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน 
  ๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให๎องค์กรทางศาสนามี
บทบาทสําคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร๎างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอยํางยั่งยืน 
 
 



๒๕ 
  ๔.๘ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพรํมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู๎สร๎างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทย 
  ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ๎านและวัฒนธรรม
สากล และการสร๎างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข๎าสูํเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพ่ือการเป็นสํวนหนึ่งของประชาคมโลก 
  ๔.๑๐ ปลูกฝังคํานิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่
สาธารณะให๎เยาวชนและประชาชนได๎มีโอกาสแสดงออกอยํางสร๎างสรรค์ 
 ๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
  ๕.๑ วางรากฐานให๎ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสํวนอยํางมีคุณภาพ
ไมํมีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแตํละระบบ และบูรณาการข๎อมูลระหวํางทุกระบบหลักประกันสุขภาพ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
  ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน๎นการปูองกันโรคมากกวํารอให๎ปุวยแล๎วจึงมารักษา สร๎าง
กลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูํที่สํวนกลางปรับระบบการจ๎างงาน การกระจายบุคลากร
และทรัพยากรสาธารณสุขให๎เหมาะสมกับท๎องถิ่น 
  ๕.๓ เสริมความเข๎มแข็งของระบบเฝูาระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหมํและโรคอุบัติซ้ํา 
โดยมีเครือขํายหนํวยเฝูาระวัง การแพรํกระจายได๎อยํางทันทํวงที 
  ๕.๔ ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนําไปสูํการบาดเจ็บและเสียชีวิต  
  ๕.๕ สํงเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช๎กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให๎มีน้ําใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี  
  ๕.๖ ประสานการทํางานระหวํางภาคสํวนตําง ๆ ในสังคม เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุํน และปัญหาด๎านการแพทย์และจริยธรรมของการอ๎ุมบุญ การปลูกถํายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดย
จัดให๎มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นท่ีเป็นปัญหาใหมํของสังคม 
  ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดให๎มี
บุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย และให๎มีความรํวมมือทั้งระหวํางหนํวยงานภายในประเทศและหนํวยงาน
ตํางประเทศ โดยเฉพาะในการปูองกันและรักษาโรคที่มีความสําคัญ 
 ๖.การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  ๖.๑ ในระยะเรํงดํวน เรํงจํายงบลงทุนของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่ยังค๎างอยูํกํอนที่จะพ๎นกําหนด
ภายในสิ้นปีนี้ และสานตํอนโยบายงบประมาณกระตุ๎นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแหํงชาติได๎จัดทําไว๎ โดย
ติดตามให๎มีการเบิกจํายอยํางคลํองตัว ตั้งแตํระดับกระทรวงจนถึงระดับท๎องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไมํให๎มีการใช๎จํายที่
สูญเปลํา เพื่อชํวยสร๎างงานและกระตุ๎นการบริโภค 
  ๖.๒ สานตํอนโยบายงบประมาณกระตุ๎นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแหํงชาติได๎จัดทําไว๎ 
โดยนําหลักสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ให๎ความสําคัญในการบูรณา 



๒๖ 
การงบประมาณและความพร๎อมในการดําเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให๎เกิดผลอยํางเป็นรูปธรรม ประหยัด ไมํ
ซ้ําซ๎อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไมํยั่งยืนหรือสร๎างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความ
จําเป็น 
  ๖.๓ กระตุ๎นการลงทุนด๎วยการเรํงพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขอ
อนุมัติสํงเสริมการลงทุนไว๎แล๎วให๎เสร็จสิ้นโดยเร็ว และนําโครงการลงทุนในโครงสร๎างพื้นฐานประเภทที่ผลตอบแทน
ดี 
  ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให๎มีรายได๎ที่เหมาะสมด๎วยวิธีการตําง ๆ เชํนการลดต๎นทุนการผลิต การ
ชํวยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอยํางทั่วถึง 
  ๖.๕ ลดอุปสรรคในการสํงออกเพ่ือให๎เกิดความคลํองตัว  เชํนปรับปรุงวิธีการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค๎าและมาตรฐานการผลิตระดับไรํนา เป็นต๎น 
  ๖.๖ ชักจูงให๎นักทํองเที่ยวตํางชาติเข๎ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลด
ผลกระทบจากการประกาศใช๎กฏอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีตํอการทํองเที่ยวในโอกาสแรกและสร๎างสิ่งจูงใจและสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เกื้อกูลตํอบรรยากาศการทํองเที่ยว สํงเสริมการทํองเที่ยวที่ครอบคลุมแหลํงทํองเที่ยวอันมี
ลักษณะโดดเดํนรํวมกันหรือจัดเป็นกลุํมได๎ 
  ๖.๗ ในระยะตํอไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให๎สอดคล๎องกันเพ่ือที่จะสนับสนุนการ
ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจพร๎อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอยํางเหมาะสม 
  ๖.๘ แก๎ปัญหาน้ําทํวมในฤดูฝนทั้งที่ทํวมเป็นบริเวณกว๎างและทํวมเฉพาะพ้ืนที่และปัญหาขาด
แคลนน้ําในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล รัฐบาลจะเรํงดําเนินการจัดสร๎างแหลํงน้ําขนาดเล็กให๎กระจายครอบคลุมทั่ว
พันที่เพาะปลูกให๎มากท่ีสุด ซึ่งจะสามารถทําได๎ในเวลาประมาณ ๑ ปี 
  ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร๎างราคาเชื้อเพลิงประเภทตําง ๆ ให๎สอดคล๎องกับต๎นทุนและให๎มีภาระภาษีที่
เหมาะสมระหวํางน้ํามันตํางชนิดและผู๎ใช๎ตํางประเภทเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎พลังงานของประเทศและให๎
ผู๎บริโภคระมัดระวังไมํใช๎อยํางฟุุมเฟือย พร๎อมกับรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านในการพัฒนาพลังงาน 
  ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให๎จัดเก็บได๎อยํางครบถ๎วน โดยปรับปรุงโครงสร๎างภาษีให๎คง
อัตราภาษีเงินได๎ไว๎ในระดับปัจจุบันทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลแตํปรับปรุงโครงสร๎างอัตราภาษีทางด๎านการค๎า
และขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหมํ ซึ่งจะเก็บจากทรัพย์สิน โดยให๎มีผลกระทบตํอผู๎มีรายได๎น๎อยให๎มาก
ที่สุด 
  ๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในชํวงรัฐบาลที่ผํานมา ซึ่งมีจํานวนสูงและเป็นภาระอัน
จะทําให๎เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศน๎อยลง  หาแหลํงเงินระยะยาวาสะสางหนี้ทั้งหมด และ
ยืดหยุํนเวลาชําระคืนให๎นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต 
  ๖.๑๒ ในระยะยาวพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านการขนสํงและคมนาคมด๎านคมนาคมทางบกโดย
เริ่มโครงการรถไฟฟูาขนสํงมวลชนในกรุเทพมหานครและรถไฟฟูาเชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวารเพ่ิมเติม
เพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน 
  



๒๗ 
  ๖.๑๓ ปรับโครงสร๎างการบริหารจัดการในสาขาขนสํงที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของ
หนํวยงานระดับนโยบาย หนํวยงานกํากับดูแลและหนํวยงานปฏิบัติที่ชัดเจนเพ่ือทําหน๎าที่กําหนดมาตรฐานการ
ให๎บริการและความปลอดภัย โครงสร๎างอัตราคําบริการที่เป็นธรรม การลงทุน การบํารุงรักษา และการบริหาร
จดัการ ซึ่งจะชํวยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให๎เป็นโครงขํายหลักของประเทศ 
  ๖.๑๔  พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให๎มีประสิทธิภาพ โปรํงใส และ
ตรวจสอบได๎ โดยจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจนพร๎อมทั้งกําหนดเปูาหมายและมาตรการที่จะ
แก๎ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและ
พัฒนากลไกการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่เข๎มแข็งเพ่ือให๎เกิดการแขํงขันที่เป็นธรรม 
  ๖.๑๕ ในด๎านเกษตรกรรม ดําเนินการใน ๒ เรื่องใหญํ คือการปรับโครงสร๎างการผลิตสินค๎า
เกษตรให๎สอดคล๎องกับความต๎องการด๎วยวิธีการตํางๆ และสนับสนุนให๎สหกรณ์ของกลุํมเกษตรกรที่ผลิตสินค๎า
เกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู๎ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการสํงออกได๎ 
  ๖.๑๖ ในด๎านอุตสาหกรรม สํงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล๎องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ 
  ๖.๑๗ เพ่ิมขีดความสามารถของผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมให๎เข๎มแข็ง 
สามารถแขํงขันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  ๖.๑๘ สํงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให๎เริ่มขับเคลื่อนได๎อยําง
จริงจัง 
 ๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
  ๗.๑ เรํงสํงเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค๎า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยาย
ความรํวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
  ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแขํงขันของผู๎ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล๎องกับข๎อตกลงใน
การเคลื่อนย๎ายในด๎านสินค๎า บริการการลงทุน แรงงานฝีมือและปัจจัยการผลิตตําง ๆ ที่เปิดเสรีมากข้ึน 
  ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนทั้งแรงงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทักษะและแรงงานไมํมีทักษะ โดยเรํงรัดและขยายผลการใช๎ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให๎เกิดผลในทาง
ปฏิบัติโดยคํานึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน ๘ กลุํมที่มีข๎อตกลง
การเปิดเสรีในอาเซียน 
  ๗.๔ เรํงพัฒนาความเชื่อมโยงด๎านการขนสํงและระบบโลจิติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน โดยเรํงขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความรํวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ํา
โขง ๖ ประเทศ  
  ๗.๕ ตํอเชื่อมเส๎นทางคมนาคมขนสํงและระบบโลจิติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสูํแหลํงแปรรูป
เพ่ือเพ่ิมมูลคําทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน 
 
 



๒๘ 
  ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาดํานการค๎าชายแดนและโครงขํายการ
คมนาคมขนสํงบริเวณประตูการค๎าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข๎าม
แดน 
 ๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม 
  ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มคําใช๎จํายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพ่ือมุํงไปสูํเปูาหมายให๎ไมํต่ํา
กวําร๎อยละ ๑ ของรายได๎ เพ่ือให๎ประเทศมีความสามารถในการแขํงขันและมีความก๎าวหน๎าทัดเทียมกับประเทศอ่ืน
ที่มีระดับการพัฒนาใกล๎เคียงกัน 
  ๘.๒ เรํงเสริมสร๎างสังคมนวัตกรรม โดยสํงเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหวําง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่ วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ การผลิตกําลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน 
  ๘.๓ ปฏิรูประบบการให๎สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฏหมายที่เป็นอุปสรรคตํอการนํางานวิจัยและ
พัฒนาไปตํอยอดหรือใช๎ประโยชน์ 
  ๘.๔ สํงเสริมให๎โครงการลงทุนขนาดใหญํของประเทศ การจัดการน้ําและขยะ ใช๎ประโยชน์จาก
ผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 
  ๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให๎มีโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด๎านการวิจัย
และการพัฒนา 
 ๙.การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยนื 
  ๙.๑ ในระยะเฉพาะหน๎า เรํงปกปูองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรปุาไม๎และสัตว์ปุาโดยให๎
ความสําคัญในการแก๎ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
  ๙.๒ สํงเสริมการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
อยํางยั่งยืน  
  ๙.๓ ในระยะตํอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก๎ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนว
พระราชดําริที่ให๎ประชาชนสามารถอยูํรํวมกับปุาได๎ 
  ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให๎เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  ๙.๕ เรํงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือ
สร๎างคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดีให๎แกํประชาชน 
 ๑๐.การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติชอบในภาครัฐ 
  ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด๎านองค์กรหรือหนํวยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค 
และท๎องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร๎างหนํวยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน๎าที่ซ้ําซ๎อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส๎นทางการ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว 
 



๒๙ 
  ๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึงบริการสาธารณะได๎โดย
รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผู๎รับผิดชอบที่ชัดเจน 
  ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหนํวยงานของรัฐให๎มีประสิทธิภาพ สามารถให๎บริการเชิงรุกทั้งใน
รูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรืองราวร๎องทุกข์จากประชาชนในตํางจังหวัดโดยไมํต๎องเดินทางเข๎ามายังสํวนกลาง 
  ๑๐.๔ เสริมสร๎างระบบคุณธรรมในการแตํงตั้งและโยกย๎ายบุคลากรภาครัฐวางามาตรการปูองกัน
การแทรกแซงจากนักการเมือง และสํงเสริมให๎มีการนําระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช๎ในการบริหารงานบุคลของ
เจ๎าหน๎าที่ฝุายตําง ๆ  
  ๑๐.๕ ใช๎มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังคํานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข๎าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  
  ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให๎มีกฎหมายเพ่ือให๎ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และมีการผลประโยชน์ทับซ๎อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวําเป็นเรื่องนี้เป็นวาระสําคัญเรํงดํวน
แหํงชาติ 
  ๑๐.๗ สํงเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือขํายตํางๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดคล๎อง
เผ๎าระวัง ตรวจสอบเจ๎าหน๎าที่ของรัฐหรือตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๑๑. การปรับปรุงกฏหมายและกระบวนการยุติธรรม 
  ๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน๎า จะเรํงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืนๆ 
ที่ล๎าสมัย ไมํเป็นธรรม ไมํสอดคล๎องกับความตกลงระหวํางประเทศเป็นอุปสรรคตํอการบริหารราชการแผํนดิน 
  ๑๑.๒ เพ่ิมศักยภาพหนํวยงานที่มีหน๎าที่ให๎ความเห็นทางกฏหมายและจัดทํากฏหมายให๎สามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางรวดเร็วสามารถให๎ความชํวยเหลือแกํภาคเอกชนและประชาชนได๎ตามลหักเกณฑ์ที่จะเปิดกว๎าง
ขึ้น 
  ๑๑.๓ ในระยะตํอไปจะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
  ๑๑.๔ นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู๎ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช๎เพ่ือเรํงรัดการดําเนินคดีทุก
ขั้นตอนให๎รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข๎อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใช๎ติดตามผลและนําไปใช๎ใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพของหนํวยงานและเจ๎าหน๎าที่ในกระบวนการยุติธรรมได๎ 
  ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการชํวยเหลือทางกฎหมายและคําใช๎จํายแกํประชาชนที่ไมํได๎รับความเป็น
ธรรม โดยให๎เข๎าถึงความเป็นธรรมได๎งําย รวดเร็ว สํงเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือคุ๎มครองชํวยเหลือคนจนและ
ผู๎ด๎อยโอกาส 
  ๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปูองกันการฟอกเงินมาใช๎ในการปูองกันและ
ปราบปรามผู๎มีอิทธิพลและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกระทําผิดเกี่ยวกับการค๎ามนุษย์
แรงงานทาส การกํอการร๎ายสากล ยาเสพติด 
 
 
 



๓๐ 
ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด ๙ ด้าน ดังนี้ 
 ๑.ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมในสังคม 
 ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางยั่งยืน 
 ๓.ยุทธศาสตร์สร๎างความเข๎มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
 ๔.ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจสูํการเติบโตอยํางมีคุณภาพและยั่งยืน 
 ๕.ยุทธศาสตร์การสร๎างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ๖.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
 ๗.ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร๎างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให๎เกิดประโยชน์กับ
ประชาชน ในการใช๎บริการอยํางแท๎จริง 
 ๘.ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให๎เกิดความมั่นคงและยั่งยืนใน
อนาคตให๎ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
 ๙.ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอยํางยั่งยืน 
ค่านิยมหลักของคนไทยขึ้นมาให้ชัดเจนขึ้น เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ดังนี้ 
 ๑.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
 ๒.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือสํวนรวม 
 ๓.กตัญญู ตํอพํอแมํ ผู๎ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 ๔.ใฝุหาความรู๎ หมั่นศึกษา เลําเรียน ทางตรงและทางอ๎อม 
 ๕.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 ๖.มีศิลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีตํอผู๎อื่น เผื่อแผํและแบํงปัน 
 ๗.เข๎าใจ เรียนรู๎ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต๎อง 
 ๘.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู๎น๎อยรู๎จักการเคารพผู๎ใหญํ 
 ๙.มีสติ รู๎ตัว รู๎ทํา รู๎ปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
 ๑๐.รู๎จักดํารงตนอยูํโดยใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว รู๎จักอดออมไว๎ใช๎เมื่อยามจําเป็น มีไว๎พอใช๎ ถ๎าเหลือก็แจกจําย จําหนําย และขยายกิจการ เมื่อมีความ
พร๎อม โดยมีภูมิคุ๎มกันที่ดี 
 ๑๑.มีความเข๎มแข็งทั้งรํางกายและจิตใจ ไมํยอมแพ๎ตํออํานาจฝุายต่ํา หรือกิเลส หรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวตํอบาป ตามหลักของศาสนา 
 ๑๒.คํานึงผลประโยชน์ของสํวนรวม และตํอชาติมากกวําผลประโยชน์ของตนเอง 
 
 
 
 
 



๓๑ 
วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี 

“ผู๎นําเกษตรปลอดภัย มุํงให๎เป็นเมืองนําอยูํ พัฒนาการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์” 

 

เป้าประสงค์รวม 
 ๑. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการผลิตจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การทํองเที่ยวและบริการ 

๒. คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น 
๓.มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่มีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสินค๎าเกษตรปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมมูลคําการผลิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสํงเสริมการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว และเพ่ิมมูลคําผลผลิตเชิงสร๎างสรรค์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข๎มแข็ง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เป็นเมืองนํา 

         อยูํ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร๎างความมั่นคงของพ้ืนที่ 
 

แนวทางการพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต 
กลยุทธ์ 

๑. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการถํายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
๒. พัฒนากระบวนการเพ่ิมมูลคําและความเชื่อมั่นสินค๎าเกษตรปลอดภัย 
๓. สํงเสริมการรวมกลุํมการผลิตและแปรรูป 
๔. จัดตั้งศูนย์บริหารการตลาดสิค๎าเกษตรปลอดภัยและพัฒนาการเชื่อมโยงการตลาด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ 
 ๑. สํงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและสินค๎า OTOP ให๎ได๎มาตรฐาน 
 ๒. พัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐานและการรักษาความปลอดภัยทางการทํองเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัว
ด๎านการทํองเที่ยวจากการเปิดประชาคมอาเซียน 
 ๓. สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 
 
 
 
 



๓๒ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสวัสดิการทางสังคมอยํางทั่วถึงและเป็นธรรม 
 ๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพ่ิมโอกาสเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย 
 ๓. ปูองกัน ปราบปรามและสร๎างเครือขํายการแก๎ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็น 

เมืองน่าอยู่ 
กลยุทธ์ 
 ๑. ปราบปรามและสร๎างเครือขํายเฝูาระวังทรัพยากรปุาไม๎อยํางยั่งยืน พร๎อมสํงเสริมการปลูกปุาในพ้ืนที่
เสื่อมโทรม 
 ๒. พัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการทุกระดับ 
 ๓. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน ชุมชน อปท. และภาคเอกชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความม่ันคงของพ้ืนที ่
กลยุทธ์ 
 ๑.สํงเสริมให๎ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 ๒.สํงเสริมการพัฒนาพื้นที่ชายแดน 
 ๓.สํงเสริมงานด๎านมวลชน 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอจอมบึง  
“อําเภอจอมบึงเป็นแหลํงการผลิต  และจําหนํายพืชผลการเกษตร  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎

ได๎มาตรฐาน  ประสานการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม  และพัฒนาการทํองเที่ยว” 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  
“ เมืองนําอยูํ เกษตรสูํสากล ชุมชนเข๎มแข็ง สํงเสริมคุณภาพชีวิต ใสํใจสิ่งแวดล๎อม พร๎อมสํงเสริม

พัฒนาการทํองเที่ยว” 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 

๑. ด๎านพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๒. ด๎านการสํงเสริมคุณภาพชีวิต 
๓. ด๎านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร๎อย 
๔. ด๎านการวางแผน การสํงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทํองเที่ยว 
๕. ด๎านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
๖. ด๎านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

 



๓๓ 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
 “ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารแบบมีสํวนรํวม ปรับตัวเรียนรู๎
ตลอดเวลา” 
๔.๒ พันธกิจการพัฒนา 

๑. พัฒนาแสวงหาความเป็นเลิศด๎านงานบริการสาธารณะให๎ครอบคลุมทั้งด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบสร๎างความสําเร็จ 
 ๒. ประชาชนมีอาชีพที่เหมาะสมและรายได๎เพียงพอตํอการดํารงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. พัฒนาศักยภาพของประชาชน และชุมชนให๎เข๎มแข็งและไมํมองข๎ามปัญหาสังคมแม๎เป็นสิ่งเล็กน๎อย 
 ๔. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และดํารงไว๎ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
 ๕. พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ ความสามารถ ปรับกระบวนทัศน์ คํานิยม ให๎เหมาะสมกับการทํางานแนว
ใหมํและสอดคล๎องกับสังคมไทย 

 

๔.๓ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๑.ยกระดับเส๎นทางคมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน การขยายไฟฟูา ระบบน้ําประปาให๎มีสภาพดีและมีแหลํงน้ํา
เพียงพอตํอความต๎องการ 
 ๒. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาแนวคิดและมีแหลํงเรียนรู๎รํวมกับชุมชน สํงเสริมการศึกษาและ
สาธารณสุข 

๓. เพื่อให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการบริหารราชการ มีสิทธิเสรีภาพและเข๎าถึงในระบอบประชาธิปไตย 
 ๔. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให๎มีประสิทธิภาพและสร๎างการบริหารจัดการที่ดีให๎กับองค์กร
 ๕. เพ่ือสํงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและสร๎างจิตสํานึกให๎ประชาชนมีความตระหนักใน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 

๔.๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  
 เพ่ือให๎การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนตําบลแก๎มอ๎น  เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยําง
จริงจังและตํอเนื่อง  ตามอํานาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนตําบลและสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  จึงกําหนด
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนตําบลแก๎มอ๎น  เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาดังนี้  

๑. ยุทธศาสตร์ด๎านปรับปรุงพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
๒. ยุทธศาสตร์ด๎านการสํงเสริมคุณภาพชีวิต 
๓. ยุทธศาสตร์ด๎านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสบเรียบร๎อย 
๔. ยุทธศาสตร์ด๎านการวางแผน การสํงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทํองเที่ยว 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

 



๓๔ 
๔.๕ แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑. กํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซม ถนน สะพาน ทํอระบายน้ํา ฝาย อํางเก็บน้ํา 
  ๒. พัฒนาระบบจราจร 
  ๓. พัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ 

๔. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา  
  ๑. สํงเสริมคุณภาพชีวิตและการแก๎ไขปัญหาสังคม 
  ๒. สํงเสริมการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ 
  ๓. สํงเสริมการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม 
  ๔. สํงเสริมอาชีพและการดําเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๑. สนับสนุนการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
  ๒. สํงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  ๓. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
  ๔. การรักษาความสงบเรียบร๎อย การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑. สํงเสริมแหลํงทํองเที่ยว 
  ๒. สํงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งในภาคการเกษตร 
  ๓. การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑. จัดระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดน้ําเสีย 
  ๒. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 

๑. สํงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีติประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
๒. สํงเสริมให๎ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

   
 



 
 
 
 
 
 
 



แผนที่ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
                 ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

1 โครงการซํอมแซมถนน เพื่อให๎มีถนนสัญจรไปมาได ๎ ภายในตําบลแก๎มอ๎น 1,000,000 - - ถนนดีขึ้น ถนนได๎รับการซํอมแซมให๎อยู ํ สํวนโยธา 
 ภายในตําบลแก๎มอ๎น อยํางสะดวกรวดเร็ว      ในสภาพที่เกิดความสะดวกแก ํ  
        ประชาชน  
2 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร ยาว 500.00 เมตร 975,000  - - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก ไปมาได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว กว๎าง 3.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 หมูํที่ 1 บ๎านนายเฉลิม  พื้นผิวจราจร 1,500 ตร.     คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
 ถึงบ๎านนานติ่ง  เมตร     มลภาวะของฝุุน  
          
3 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร กว๎าง 5.00 เมตร - 1,625,000 1,625,000 ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 1  ไปมาได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,000.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  

 สายแยกทางหลวงชนบท-  พื้นผิวจราจร 5,000.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐาน  
 โปุงพรม  ตร.เมตร     ไมํเกดิมลภาวะของฝุุนละออง  
          



4๐ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

4 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร ยาว 2,000.00 เมตร - 1,950,000 1,950,000 ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 1  ไปมาได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว กว๎าง3.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 สายโปุงพรม-หนองไผ ํ  พื้นผิวจราจร 6,000.00      คอนกรีตได๎มาตรฐานท่ีไมํเกิด  
   ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  
5 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร ยาว 350.00 เมตร - 682,500 - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก ไปมาอยํางสะดวกรวดเร็ว กว๎าง 3.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 สายซอยบ๎านนาง  พื้นผิวจราจร 1,050 ตร.     คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
 ปานโมํงเครือ หมูํที่ 1  เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  
6 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร ยาว 1,000.00 เมตร -  - 1,950,000 ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็กหมูํ 1 ไปมาอยํางสะดวกรวดเร็ว กว๎าง 3.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 สายบ๎านนายเฉลมิถึงบ๎าน  พื้นที่ผิวจราจร     คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  

 นางพิมพ์  3,000.00 ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  
          



๔๑ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

7 โครงการกํอสร๎างฝายน้ําล๎น เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎ จํานวน 5 จุด - 1,200,000 - มีแหลํง มีแหลํงเก็บกักนํ้าไว๎ใช๎ในฤดู สํวนโยธา 
 หมูที่ 1 ลําห๎วยอีซ ู อุปโภคบรโิภคอยํางเพยีงพอ -ติดแมํน้ําลําภาชีถึงไร ํ    เก็บกักนํ้า แล๎งและสามารถระบายน้ําได ๎  

  และทั่วถึง นายไพฑูรย์ หมื่นจําปา    เพิ่มขึ้น ในฤดูน้ําหลาก  
   -บริเวณไรํนางสมคิด       
   -บริเวณต๎นน้ํา       
   -บริเวณไรํนายต๎น 

-บริเวณไรํนางกาญจนา 
      

   กว๎าง 20.00 เมตร       
   สูง 2.50 เมตร       
8 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร ระยะทางยาว 700.00  - - 1,365,000 ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็กหมูํ1สาย ไปมาอยํางสะดวกรวดเร็ว เมตร กว๎าง 3.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 บ๎านนายดิเรก ไผํล๎อม  พื้นผิวจราจร2,100.00     คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
 ถึงสระสาธารณะหมูํบ๎าน  ตารางเมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  
          



๔๒ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

9 โครงการกํอสร๎างถนนแบบ เพื่อระบายน้ําทํวมขังในฤดฝูน จํานวน 1 จุด - 500,000 - ถนน เพิ่มชํองทางระบายน้ําในฤดูน้ํา สํวนโยธา 
 ให๎นํ้าล๎นผําน หมูํที่ 1 ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว กว๎าง 4.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หลากและลดภาวะน้าํทํวมขัง  

 บริเวณฝายบ๎านนายบุญนาค  ยาว 30.00 เมตร       
 อินทร์คง  สูง 1.50 เมตร       
10 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร ระยะทางยาว 700.00 - - 1,365,000  ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 1 ไปมาได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว เมตร กว๎าง 3.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  

 สายทุํงลีตํอจากของเดิม  พื้นผิวจราจร 2,100.00     คอนกรีตที่ได๎มาตรฐาน  
   ตร.เมตร      

 
 

11 โครงการกํอสร๎างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติกหมูํที่ 2
สายเพิ่มพูนทรัพย ์

เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร 
ไปมาได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร 
พื้นผิวจราจร 2,000.00 

- - 1,000,000  ถนน 
เพิ่มขึ้น 

 

สามารถยกระดับจากถนนดิน
หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน
คอนกรีตที่ได๎มาตรฐาน 

สํวนโยธา 

   ตร.เมตร       



๔๓ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

12 โครงการกํอสร๎างฝายน้ําล๎น  เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎ กว๎าง 20.00 เมตร - - 900,000 มีแหลํง มีแหลํงเก็บกักนํ้าไว๎ใช๎ในฤดู สํวนโยธา 
 หมูํที่ 2บริเวณลําห๎วยทําช๎าง อุปโภคบรโิภคอยํางเพยีงพอ สูง 2.50 เมตร    เก็บกักนํ้า แล๎งและสามารถระบายน้ําได ๎  
 เชื่อมตํอหมูํที่ 10 และทั่วถึง     เพิ่มขึ้น ในฤดูน้ําหลาก  
          

13 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร กว๎าง 4.00 เมตร - 2,600,000 2,600,000 ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 2 ไปมาอยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 2,000.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 บริเวณทรัพย์กมล  พื้นผิวจราจร 8,000.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
   ตร.เมตร     มลภาวะ  

14 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร กว๎าง 3.00 เมตร - 780,000 - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 2  ไปมาอยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 400.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 ซอยบ๎านนายสมจิตร   พื้นผิวจราจร 1,200.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
 ยอดทอง  ตร.เมตร     ภาวะฝุุนละออง  
          
          



๔๔ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

15 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร กว๎าง 3.00 เมตร - 975,000 975,000 ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่  ไปมาได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,000.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 2 ซอยสันติวัน  พื้นผิวจราจร 3,000.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
   ตร.เมตร     ภาวะฝุุนละออง  

16 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร กว๎าง 4.00 เมตร - 1,300,000 1,300,000 ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก พร๎อม  ไปมาได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,000.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 วางทํอหมูํ ที่ 2 ซอยเกษตร  พื้นผิวจราจร 4,000.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
 บุญม ี  ตร.เมตร     ละอองภาวะฝุุน  

17 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร กว๎าง 3.00 เมตร - - 1,755,000 ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 9 ไปมาได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 300.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  

 จํานวน 3 จุด  พื้นผิวจราจร900ตร.ม 
-ซอยแสนสุข.  

      

   -ซอยบ๎านนางบุปผา 
-ซอยบ๎านนายแผง 

      



๔๕ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

18 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร กว๎าง 4.00 เมตร - 3,510,000 - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็กพร๎อม ไปได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,350 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 ฝายน้ําล๎น  พื้นผิวจราจร 5,400 ตร.     คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
 หมูํที่ 2 ซอยลําพวน  เมตร     ภาวะฝุุนละออง  

19 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร กว๎าง 4.00 เมตร - - 3,120,000 ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 2  ไปมาได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,200 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 ซอยกระเมิง  พื้นผิวจราจร 4,800 ตร.     คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
   เมตร     ภาวะฝุุนละออง  

20 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร กว๎าง 3.00 เมตร - - 975,000 ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 2  ไปมาได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 500.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 ซอยสวัสด ี  พื้นผิวจราจร 1,500 ตร.     คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
   เมตร     ภาวะฝุุนละออง  

          



๔๖ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

21 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร กว๎าง 4.00 เมตร - - 5,200,000 ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 2 ไปมาได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 2,000 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  

 จากเนินเขาถึงบ๎านนายฉ่ํา  พื้นผิวจราจร 8,000 ตร.     คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
   เมตร     ภาวะฝุุนละออง  
22 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร กว๎าง 3.00 เมตร - 682,500 682,500 ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก  ไปมาได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 700.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 หมูํที่ 2 ซอยเกษตรรํวมใจ  พื้นผิวจราจร 2,100.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
   ตร.เมตร     ภาวะฝุุนละออง  

23 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร กว๎าง 3.00 เมตร  780,000 780,000 - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 2  ไปมาได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 800.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 ซอยจรัสสนิทวงศ ์  พื้นผิวจราจร 2,400.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
   ตร.เมตร     ภาวะฝุุนละออง  

          



๔๗ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

24 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร กว๎าง 3.00 เมตร - 975,000 975,000 ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก ไปมาได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,000.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 หมูํที่ 2 ซอยทรัพย์สมบรูณ ์  พื้นผิวจราจร 3,000.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
   ตร.เมตร     ภาวะฝุุนละออง  

25 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร กว๎าง 4.00 เมตร 754,000 - - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 3  ไปมาได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 290.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  

 ซอยบ๎านนายสมปองซาวด ์  พื้นผิวจราจร 1,160.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
   ตร.เมตร     ภาวะฝุุนละออง  
26 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร กว๎าง 6.00 เมตร 3,900,000 - - ถนน สามารถยกระดับจาก สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 3  ไปมาได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,000.00 เมตร    เพิ่มขึ้น ถนนดินหรือถนนลูกรังให๎เป็น  
 สายก๎นคอกไปทุํงเคล็ด  พื้นผิวจราจร 6,000.00      ถนนคอนกรีตที่ไดม๎าตรฐานไม ํ  
   ตร.เมตร     เกิดภาวะฝุุนละออง  

          



๔๘ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

27 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร กว๎าง 3.00 เมตร - - 585,000 ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 3  ไปมาได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 300.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 สายโรงเรียนมหาราช 7 ติด  พื้นผิวจราจร 900.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
 ถนนดําถึงบ๎านนายแก๎ว   ตร.เมตร     ภาวะฝุุนละออง  
 (ตํอจากเส๎นเดิม)         

28 โครงการวางทํอระบายน้ํา เพื่อระบายน้ําไดส๎ะดวก วางทํอคสล. ชนาด  - 350,000 - ถนน เพิ่มชํองทางระบายน้ําในฤดูน้ํา สํวนโยธา 
 คสล.พร๎อมบํอพัก หมูํที่ 3  รวดเร็วในชํวงฤดูฝน 1.00x1.00 เมตร พร๎อม    เพิ่มขึ้น หลากและลดภาวะน้าํทํวมขัง  
 สาย 2006  บํอพักระยะทางยาว        
 แก๎มอ๎น – สี่แยกแทงค์น้ํา  200.00 เมตร       
          
          

          
 



๔๙ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

29 โครงการวางทํอระบายน้ํา เพื่อระบายน้ําไดส๎ะดวก ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง  - - 3,000,000 มีทํอ เพิ่มชํองทางระบายน้ําในฤดูน้ํา สํวนโยธา 
 คสล.พร๎อมบํอพัก หมูํที่ 3  รวดเร็วในชํวงฤดูฝน 1.00x1.00 เมตร พร๎อม    ระบายน้ํา หลากและลดภาวะน้าํทํวมขัง  

 สาย 3274ดํานทับตะโก-  บํอพักระยะทางยาว     เพิ่มขึ้น   
 จอมบึง  1,600.00 เมตร       
30 โครงการกํอสร๎างทางลูกรัง เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร กว๎าง 3.00 เมตร - 390,000 - ถนน ถนนได๎รับการซํอมแซมให๎อยู ํ สํวนโยธา 
 ยกระดับ หมูํที่ 3 หนอง ไปมาได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,300.00 เมตร    เพิ่มขึ้น ในสภาพที่เกิดความสะดวกแก ํ  
 ช๎างตายเชื่อมตํอหมูํที่ 10   หนา 1.5 เมตร     ประชาชน  
 บ๎านทํุงเคล็ด         

31 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร กว๎าง 4.00 เมตร 1,170,000 - - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก  ไปมาได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 450.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 หมูํที่ 3 สายซอย  พื้นผิวจราจร 1,800.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
 นายเขํง ถึงบ๎านนางเงิน  ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  

 



๕๐ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

32 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร ยาว 800.00 เมตร - 2,080,000 - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 3 ไปมาได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว กว๎าง 4.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 สายบ๎านนายเจี๊ยบ       คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
        มลภาวะของฝุุนละออง  

33 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีต ซอย 4 บ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร
ไปมาได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 750.00 เมตร 

- 1,462,500 - ถนน
เพิ่มขึ้น 

สามารถยกระดับจากถนนดิน 
เป็นถนนคอนกรีตที่ได๎มาตร 

สํวนโยธา 

 นางพวง โสดา  พื้นผิวจราจร 2,250.00     ฐาน  
   ตร.เมตร       

34 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
สายบ๎านนายสําเริง พวงทอง 
หมูํที่ 4 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร 
ไปมาได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 6.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร 
หนา 1.5 เมตร 

- 900,000 
 

- ถนน
เพิ่มขึ้น 

ถนนได๎รับการซํอมแซมให๎อยูํ
ในสภาพที่เกิดความสะดวกแก ํ
ประชาชน 

สํวนโยธา 

 
 



๕๑ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

35 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
สายซอยบ๎านนายเตยีง ถึง 

เพื่อให๎มีถนนสัญจรไปมาได๎
อยํางสะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,100.00 เมตร 

- 1,500,000 - ถนน
เพิ่มขึ้น 

สามารถยกระดับถนนให๎อยูํใน 
สภาพที่เกิดความสะดวกแก ํ

สํวนโยธา 

 บ๎านนายเพย พร๎อมทํอ ม.4  หนา15ม.พร๎อมทํอ     ประชาชน  
36 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน กว๎าง 3.00 เมตร - - 585,000 ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 4 คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 300.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 ซอยเศรษฐีเชื่อมตํอของเดิม  พื้นผิวจราจร 900.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
   ตร.เมตร.     มลภาวะของฝุุนละออง  

37 โครงการกํอสร๎างสะพาน เพื่อให๎ประชาชนขนสํงสินค๎า กว๎าง 8.00 เมตร - 2,800,000 - มีสะพาน สามารถยํนระยะเวลาในการ สํวนโยธา 
 คอนกรีต หมูํที่ 4 วังใหญํ ได๎สะดวกรวดเร็วขึ้น ยาว 70.00 เมตร    เพิ่มขึ้น ขนสํงสินค๎าได๎รวดเร็วขึ้น  

 เชื่อมตํอสันดอน หมูํที่ 9         
38 โครงการกํอสร๎างฝายน้ําล๎น 

บริเวณศาลาหมูํบ๎าน หมูํที่4 
เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎
อุปโภคบรโิภคอยํางเพยีงพอ
และทั่วถึง 

ยาว 15.00 เมตร 
กว๎าง 8.00 เมตร 

- 900,000  
 
 

- ฝาย
เพิ่มขึ้น 

มีแหลํงเก็บกักนํ้าไว๎ใช๎ในฤดู
แล๎งและสามารถระบายน้ําได๎
ในฤดูน้ําหลาก 

สํวนโยธา 



๕๒ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

39 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน กว๎าง 3.00 เมตร - 390,000 - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 4  คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 200.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 ซอย 2  พื้นผิวจราจร 600.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
   ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุน  

40 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน กว๎าง 3.00 เมตร 390,000 - - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 4  คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 200.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 ซอย 10บ๎านนายเงิน   พื้นผิวจราจร 600.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
 บรรเทา  ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  

41 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน กว๎าง 3.00 เมตร - - 292,500 ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 4  คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 150.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 ซอย 3  พื้นผิวจราจร 450.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
   ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุน  
          



๕๓ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

42 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน กว๎าง 3.00 เมตร - 1,657,500 - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 4  คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 850.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 ซอย 5  พื้นผิวจราจร 2,550.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  

   ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุน  
43 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน กว๎าง 3.00 เมตร 975,000 - - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 4  คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 500.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 ซอย 5.1(ตํอจากเส๎นเดิม)  พื้นผิวจราจร 1,500.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
   ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  

44 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน กว๎าง 3.00 เมตร - - 234,000 ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 4  คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 120.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 ซอย 9  พื้นผิวจราจร 360.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
   ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  
          



๕๔ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2560) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

45 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน กว๎าง 3.00 เมตร - 409,500 - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 4  คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 210.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 ซอย 11  พื้นผิวจราจร 630.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
   ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  

46 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน กว๎าง 3.00 เมตร - 429,500 - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 4  คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 150.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 ซอย 12  พื้นผิวจราจร 660.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
   ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  
47 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน กว๎าง 3.00 เมตร - 682,500 682,500 ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 4  คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 700.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 ซอย 13  พื้นผิวจราจร 2,100.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
   ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  
          



๕๕ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

48 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน กว๎าง 3.00 เมตร - 780,000 - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 4  คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 400.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 ซอย 14  พื้นผิวจราจร 1,200.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
   ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  

49 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน กว๎าง 3.00 เมตร - - 234,000 ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 เสรมิคอนกรีตเหล็ก หมูํที่ 4  คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 120.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 ซอย 15  พื้นผิวจราจร 360.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
   ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  

50 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน กว๎าง 3.00 เมตร - 292,500 - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 4  คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 150.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 ซอย 16  พื้นผิวจราจร 450.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  

   ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  
          



๕๖ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

51 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน กว๎าง 3.00 เมตร 975,000 975,000 - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 5  คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 1,000.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 สายลาํภาชีเชื่อมตํอของเดมิ   พื้นผิวจราจร 3,000.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
 (ซอยบ๎านผู๎ใหญํ)  ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  

52 โครงการติดตั้งแท๎งค์น้ํา เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎อยําง จํานวน 1 แหํง - 800,000 - มีแท๎งค ์ ประชาชนมีน้ําไว๎ใช๎อุปโภค  สํวนโยธา 
 พร๎อมซัมเมอร์ส หมูํที่ 5  ทั่วถึง     น้ําเพิ่มขึ้น บริโภคอยาํงทั่วถึง  
 บ๎านศรีฟูาวัฒนา         

53 โครงการตํอเติมอาคาร 
ยิมเนเซยีมขนาดเล็ก หมูํที่ 5 
บ๎านวังปลา 

เพื่อใช๎จัดกิจกรรมตําง ๆ ใน
หมูํบ๎าน 

ขนาดกว๎าง 14.00 เมตร
ยาว 16.00 เมตร 

120,000 
 

- - ที่จัด
กิจกรรม
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีสถานท่ีจดักิจกรรม 
รํวมกัน 

สํวนโยธา 

          
54 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน กว๎าง 4.00 เมตร 150,000 - - ถนน ถนนได๎รับการซํอมแซมให๎อยู ํ สํวนโยธา 
 พร๎อมวางทํอเรียงหิน ม.6 คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 2,500.00 เมตร    เพิ่มขึ้น ในสภาพที่เกิดความสะดวกแก ํ  

 บริเวณทางขึ้นปุาชุมชนฯ  หนา 1.5 เมตร     ประชาชน  



๕๗ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

55 โครงการกํอสร๎าง เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน ยาว 850.00 เมตร - 1,700,000 - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว กว๎าง 4.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 คอนกรีต ซอยบ๎านดาบ  พื้นผิวจราจร 3,400.00     คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
 เชียร ตํอจากของเดิม หมูํ 6  ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  

56 โครงการกํอสร๎างถนนลาด เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน ยาว 400.00 เมตร 800,000 - - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว กว๎าง 4.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 ซอยบ๎านผู๎ใหญํนงค์ หมูํ 6  พื้นผิวจราจร 1,600.00     คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
   ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  

57 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร กว๎าง 3.00 เมตร - 975,000 - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 6  ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 500.00 เมตร     เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 บ๎านนายไหล ตาละคํา  พื้นผิวจราจร 1,500ตร.ม.     คอนกรีตที่ได๎มาตรฐาน  

58 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตสายบ๎านนางสาลี 
หมูํที่ 6 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร
ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 120.00 เมตร 
ผิวจราจร4,800ตร.ม. 

 312,000 
 

 ถนน
เพิ่มขึ้น 

สามารถยกระดับจากถนนดิน
หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน
คอนกรีตที่ได๎มาตรฐาน 

สํวนโยธา 



๕๘ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

59 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร กว๎าง 4.00 เมตร 3,900,000 - - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 7  ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,500.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  

 สายหนองตารุณ-ลานมัน  พื้นผิวจราจร 6,000.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
   ตร.ม.     มลภาวะของฝุุนละออง  
60 โครงการกํอสร๎างถนน

คอนกรีตสายบ๎านปูาบล 
หมูํที่ 7 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร
พื้นผิวจราจร 2,000.00 

 1,300,000  ถนน
เพิ่มขึ้น 

สามารถยกระดับจากถนนดิน
หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน
คอนกรีตที่ได๎มาตรฐาน 

สํวนโยธา 

   ตร.เมตร       
          

61 โครงการกํอสร๎างสะพาน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร จํานวน 1 แหํง 450,000 - - สะพาน สามารถยํนระยะทางในการขน สํวนโยธา 
 ข๎ามรํองนํ้าเส๎นหนองตารณุ ไปมาได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว     เพิ่มขึ้น สํงสินค๎าได ๎  
 หมูํที่ 7         

          



๕๙ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

62 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตสายบ๎านลุงขาว 
หมูํที่ 7 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร
ยาว300.00 เมตร 
พื้นผิวจราจร 1,200.00 

- 780,000 
 

- ถนน
เพิ่มขึ้น 

สามารถยกระดับจากถนนดิน
หรือถนนลูกรังเป็นถนน
คอนกรีตที่ได๎มาตรฐาน 

สํวนโยธา 

   ตร.เมตร       
63 โครงการกํอสร๎างถนน

คอนกรีตเชื่อมตํอบ๎านนาย
ทม หมูํที่ 7 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร 
ได๎อยํางรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 600.00 เมตร 
พื้นผิวจราจร2,400 
ตร.เมตร 

- - 1,560,000 ถนน
เพิ่มขึ้น 

สามารถยกระดับจากถนนดิน
หรือถนนลูกรังเป็นถนน
คอนกรีตที่ได๎มาตรฐาน 

สํวนโยธา 

64 โครงการเรียงหินทางน้ําเข๎า
สระประปา หมูํที่ 7 

เพื่อปูองกันนํ้าไหลลงสระล๎น 
ทํวมไรํนาเสียหาย 
 

จํานวน 1 แหํง - - 100,000 
 

แหํง สามารถปูองกันการไหลล๎น
ของน้ําได๎ด ี

สํวนโยธา 

 
 



๖๐ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

65 โครงการกํอสร๎างถนนน้ําล๎น
ผําน หมูํที่ 8 จํานวน 2 จุด 

เพื่อให๎ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได๎อยํางสะดวก 

-ชํวงบ๎านนายประเชิญ 
ขนาด 4x6 เมตร 

90,000 
 

- - ถนนเพิม
ขึ้น 

สามารถยํนระยะทางในการขน 
สํงสินค๎าได๎รวดเร็วขึ้น 

สํวนโยธา 

 (ชํวงทางเข๎าหุบเก็บน้ําพํอ
เตํา) 

 -ชํวงบ๎านนางประภัสสร 
ขนาด 4x6 เมตร 

      

66 โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์
ติกสายพุตะเคยีน – หุบพํอ
เตํา 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร
ไปมาได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 6.00 เมตร 
ยาว 3,500.00 เมตร 
พื้นผิวจราจร 21,000  
ตร.เมตร 

5,250,000 
 

5,250,000 
 

- ถนน
เพิ่มขึ้น 

สามารถยกระดับจากถนนดิน
หรือถนนลูกรังเป็น
ถนนลาดยางท่ีได๎มาตรฐาน 

สํวนโยธา 

67 
 
 
 
 
 

โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหุบ
สําเภาทองพร๎อมทํอ หมูํที่ 8 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร
ไปมาได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,500.00 เมตร 
 

5,866,400 - - ถนน
เพิ่มขึ้น 

สามารถยกระดับจากถนนดิน
หรือถนนลูกรังเป็นถนน
คอนกรีตที่ได๎มาตรฐาน 

สํวนโยธา 



๖๑ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

68 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบา๎น
ผู๎ใหญํ หมูํที่ 8 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร
ไปมาได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 700.00 เมตร 
พร๎อมทํอ 40 ซม.
จํานวน 6 ลูก 

- 1,823,000 - ถนน
เพิ่มขึ้น 

สามารถยกระดับจากถนนดิน
หรือถนนลูกรังเป็นถนน
คอนกรีตที่ได๎มาตรฐาน 

สํวนโยธา 

69 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
อัดบด สายหุบสําเภาทอง 
หมูํที่ 8  

 ขนาดกว๎าง 8.00 เมตร 
ยาว 2,000.00 เมตร 
พร๎อมทํอขนาด 80 ซม. 
จํานวน 10 ลูก 

4,808,000 - - ถนน
เพิ่มขึ้น 

สามารถยํนระยะเวลาในการ
ขนสํงสินค๎าการเกษตรได ๎

สํวนโยธา 

70 โครงการกํอสร๎างทํอลอด เพื่อระบายน้ําทํวมขังในฤดฝูน กว๎าง 6.00 เมตร 600,000 - - ถนน เพิ่มชํองทางระบายน้ําในฤดูน้ํา สํวนโยธา 
 เหลี่ยมชนิด2 ชํองทาง ม. 8 ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 8.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หลากและลดภาวะน้าํทํวมขัง  
 สายหนองปากดง-พุตะเคียน  สูง 1.80 เมตร       
 ถึงทางแยกเข๎าสํานักสงฆ ์         

          
 



๖๒ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

71 โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีตสายหุบสาํเภาทอง 
หมูํที่ 8 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร
ไปมาได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว 
 

ขนาดกว๎าง 8.00 เมตร 
ยาว 2,000.00 เมตร 
พร๎อมทํอขนาด 80 ซม. 
จํานวน 10 ลูก 

8,008,000 - - ถนน
เพิ่มขึ้น 

สามารถยกระดับจากถนนดิน
หรือถนนลูกรังเป็นถนน
คอนกรีตที่ได๎มาตรฐาน 

สํวนโยธา 

72 โครงการกํอสร๎างศาลาอเนก เพื่อเป็นศูนย์รวมในการจัด กว๎าง 10.00 เมตร - 800,000 - มีศูนย์รวม ประชาชนมีศูนย์กลางในการ สํวนโยธา 
 ประสงค์ หมูํที่ 8 บริเวณ กิจกรรม ยาว 200.00 เมตร    กิจกรรม จัดกิจกรรมสันทนาการ  
 บ๎านนายสายณัห์ สมกลุ      เพิ่มขึ้น หรือเป็นศูนยร์วมในการจดั   
        กิจกรรมตําง ๆ  

73 ลูกรังพร๎อมทํอลอดเหลี่ยม ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 3,200.00 เมตร - 1,000,000 - ถนน ในสภาพที่เกิดความสะดวกแก ํ สํวนโยธา 
 ชนิด2 ชํอง หมูํที่ 8 ซอย  พื้นผิวจราจร 9,600.00     เพิ่มขึ้น ประชาชน  
 บ๎านผู๎ชํวยวุฒ ิ  ตร.เมตร       

 
 



๖๓ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

74 โครงการถนนบดอดัสาย เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร ยาว 3,000.00 เมตร - 1,800,000 - ถนน ถนนได๎รับการซํอมแซมให๎อยู ํ สํวนโยธา 
 บ๎านนายมาลัย ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว กว๎าง 3.00 เมตร    เพิ่มขึ้น ในสภาพที่เกิดความสะดวกแก ํ  
 (สายเกําเส๎นใน) ถึงบ๎านเจ ๎  พื้นผิวจราจร 9,000.00     ประชาชน  
 เฮียง  ตร.เมตร       

75 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน กว๎าง 300.00 เมตร - 585,000 - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 9 คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 3.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 สายบ๎านนายนพดล  พื้นผิวจราจร 900.00     คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
 กรทอง  ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  

76 โครงการกํอสร๎างทํอลอด
เหลี่ยมหมูํที่ 1 สายบ๎านนาง
แห 

เพื่อให๎ประชาชนสามารถ
ขนสํงสินค๎าได๎สะดวกรวดเร็ว 

ขนาด 2x2x8 เมตร 200,000 - - ประปา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสามารถขนสํงสินค๎า
การการเกษตรได๎รวดเร็วขึ้น 

สํวนโยธา 

          
          



๖๔ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

77 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร กว๎าง 3.00 เมตร - - 585,000 ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 9  ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 300.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 บ๎านนายสายธาร ปิ่นแก๎ว  พื้นผิวจราจร 900.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
   ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  

78 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร กว๎าง 3.00 เมตร  780,000 - - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 9  ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 400.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 บ๎านนายพี  พื้นผิวจราจร 1,200.00      คอนกรีที่ได๎มาตรฐานไมเํกิด  
   ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  

79 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร กว๎าง 3.00 เมตร - 585,000 - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 9  ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 300.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 บ๎านนายนิกร  พื้นผิวจราจร 900.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  

   ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  
          



๖๕ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

80 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร กว๎าง 3.00 เมตร 585,000 - - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 9  ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 300.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 บ๎านนายสันติ แสงธรรมรัตน ์  พื้นผิวจราจร 900.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
   ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  

81 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน กว๎าง 3.00 เมตร - 390,000 - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 9  คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 200.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 สายบ๎านนายจรญูศักดิ์   พื้นผิวจราจร 600.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
 พุํมมา  ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  

82 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน กว๎าง 3.00 เมตร - 585,000 - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 9  คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 300.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 สายบ๎านนางหริ่ง ใจมั่น  พื้นผิวจราจร 900.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
   ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  

          



๖๖ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

83 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน กว๎าง 4.00 เมตร - 650,000 650,000 ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 9 คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 500.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  

 สายบ๎านนายยี่ฮิ้น   พื้นผิวจราจร 2,000.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
   ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  
84 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน ยาว 400.00 เมตร - 780,000 - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 9 คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว กว๎าง 3.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 สายบ๎านนายประคอง   พื้นผิวจราจร 1,200.00     คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
 อ๎นอินทร์  ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  

85 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน ยาว 300.00 เมตร - 585,000 - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 9 คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว กว๎าง 3.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 สายบ๎านนายปิยวัฒน ์  พื้นผิวจราจร 900.00     คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
 แซํลิ้ม  ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  

          



๖๗ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

86 โครงการกํอสร๎างทางลูกรัง เพื่อให๎ประชาชนสัญจรไปมา ยาว 1,500.00 เมตร 1,500,000 - - ถนน ถนนได๎รับการซํอมแซมให๎อยู ํ สํวนโยธา 
 บดอัดยกระดับ หมูํท่ี 10 ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว กว๎าง 4.00 เมตร    เพิ่มขึ้น ในสภาพที่เกิดความสะดวกแก ํ  
 บริเวณบา๎นนายพร๎อมบญุ  พื้นผิวจราจร 6,000.00     ประชาชน  
 ถึงโรงเรียนมหาราช 7  ตร.เมตร       

87 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน -ซอยบ๎านนายทัน เชื้อดี - 1,040,000 - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก  คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว กว๎าง 4.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  

 หมูํที่ 10 บ๎านทํุงเคล็ด  ยาว 400.00 เมตร     คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
   พื้นผิวจราจร 1,600.00     มลภาวะของฝุุนละออง  
   ตร.เมตร       

 
 
 
 



๖๘ 
  ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

88 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน กว๎าง 3.00 เมตร 585,000 - - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 300.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 หมูํที่ 10 ซอยบ๎าน  พื้นผิวจราจร 900.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
 นายตุํน จันทร์อินทรีย ์  ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  

89 โครงการกํอสร๎างสะพาน เพื่อให๎ประชาชนขนสํงสินค๎า กว๎าง 8.00 เมตร - - 1,800,000 เส๎นทาง สามารถยํนระยะเวลาการขน สํวนโยธา 
 คอนกรีต หมูํที่ 10 ได๎สะดวกรวดเร็วขึ้น ยาว 120.00 เมตร    คมนาคม สํงสินค๎าได๎รวดเร็วขึ้น  
 โชคอํานวย – พุหิน      เพิ่มขึ้น   

90 โครงการลานกีฬา หมูํที่ 10 เพื่อสงเสริมให๎เด็กและเยาวชน กว๎าง 20.00 เมตร - 200,000 - ลานกีฬา ทําให๎เด็กและเยาวชนได๎ใช๎ สํวนโยธา 
 บริเวณศาลาอเนกประสงค ์ ได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกดิประโยชน ์ ยาว 10.00 เมตร    เพิ่มขึ้น เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์  
  โดยการเลํนกีฬา        

          
          
          



๖๙ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

91 โครงการกํอสร๎างทํอ เพื่อให๎ประชาชนขนสํงสินค๎า 6.00 x 1.80 x 1.80  - 200,000 - มีชํองทาง สามารถยํนระยะเวลาในการ สํวนโยธา 
 ลอดเหลี่ยมคอนกรีตหมูํที่10 ได๎สะดวกรวดเร็วขึ้น เมตร    ระบายน้ํา ขนสํงสินค๎าได๎รวดเร็วขึ้น  
 บริเวณบา๎นนายระเบียบ      เพิ่มขึ้น   

 ศรัทธาผล         
92 โครงการกํอสร๎างฝายน้ําล๎น เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎ จํานวน 1 จุด - 1,000,000 1,000,000 มีฝาย มีแหลํงเก็บกักนํ้าไว๎ใช๎ในฤดู สํวนโยธา 
 หมูํที่ 11 บ๎านนายเปี๊ยก อุปโภคบรโิภคอยํางเพยีงพอ     เพิ่มขึ้น แล๎งและสามารถระบายน้ําได ๎  
  และทั่วถึง      ในฤดูน้ําหลาก  

93 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน กว๎าง 4.00 เมตร - 5,200,000 5,200,000 ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก  คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 4,000.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 หมูํที่ 11 สายโปงห๎วยตอง  พื้นผิวจราจร 16,000      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
 เชื่อมตํอโปุงกก  ตรเมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  

 



๗๐ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

94 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน ยาว 2,000.00 เมตร 7,800,000 - - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 11 การคมนาคมสะดวกและ กว๎าง 6.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 สายโปุงกก-หนองขาม 

ตําบลแก๎มอ๎น 
รวดเร็ว พื้นผิวจราจร 

12,000.00ตร.เมตร 
    คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด

มลภาวะของฝุุนละออง 
 

          
95 โครงการกํอสร๎าง

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีตสายหนองพุก หมูํที่ 
11 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 6.00 เมตร 
ยาว 2000.00 เมตร 
พื้นผิวจราจร1,200.00 
ตร.เมตร 

3,900,000 
  

3,900,000 
 

- ถนน
เพิ่มขึ้น 

สามารถยกระดับจากถนนดิน 
หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน 
ที่ได๎มาตรฐาน 

สํวนโยธา 

 
 
 
 



๗๑ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

96 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายวดั
อัมพวัน หมูํที่ 11 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร 
ไปมาไดส๎ะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000.00 เมตร 
พื้นผิวจราจร 4,000.00 
ตร.เมตร 
 

- 1,300,000 
 

1,300,000 
 

 สามารถยกระดับจากถนนดิน
หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนนทีไ่ด๎
มาตรฐาน 

สํวนโยธา 

97 โครงการกํอสร๎างแท๎งค์น้ํา เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําไว๎ใช๎ จํานวน 1 แหํง บริเวณ - 800,000 - มีแท๎งค์น้ํา ประชาชนมีน้ําไว๎ใช๎อุปโภค สํวนโยธา 
 พร๎อมซัมเมอร์ส หมูํที่ 12 อยํางทั่วถึง บ๎านนายอาจ ทองขาว    เพิ่มขึ้น บริโภคอยาํงทั่วถึง 

 
 

98 โครงการกํอสร๎างถนนลาด
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีสาย
ทางเข๎าวัดตํอของเดิม หมูํ12 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร 
ไปมาไดส๎ะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง4.00 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร
พื้นผิวจราจร 800.00 

400,000 
 

- - ถนน
เพิ่มขึ้น 

สามารถยกระดับจากถนนดิน
หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนนทีไ่ด๎
มาตรฐาน 

สํวนโยธา 

   ตร.เมตร   
 
 

    



๗๒ 
 

ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

99 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน กว๎าง 3.00 เมตร - 975,000 975,000 ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีต คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 1,000.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 เสรมิเหล็กสายซอยอุดมสุข  พื้นผิวจราจร 3,000.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
 หมูํที่ 12 (ตํอจากของเดิม)  ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  

100 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน กว๎าง 3.00 เมตร - 2,925,000 - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่12 คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 1,500.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 ซอยหมูปี ้  พื้นผิวจราจร 4,500.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
   ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  

 
 
 
 



๗๓ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

101 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน กว๎าง 4.00 เมตร - 1,040,000 - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก  คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 400.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 หมูํที่ 14 สายซอยบ๎าน  พื้นผิวจราจร 1,600.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
 นายทรงเกียรต ิ  ตร.ม.     มลภาวะของฝุุนละออง  
102 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน กว๎าง 3.00 เมตร 487,500 - - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 

 คอนกรีตเสริมเหล็ก  คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 250.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 หมูํที่ 14 สายบ๎านลุงกุล  พื้นผิวจราจร 750.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
   ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  

103 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน กว๎าง 3.00 ม.ยาว  - - 660,000 ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว 200.00 ม.    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 พร๎อมทํอลอดเหลี่ยมชนิด   พื้นผิวจราจร 600.00     คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
 2 ชํองหมูํที่ 14  ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  
 ทางเข๎าซอยดงยาง  ทํอขนาด 1.80x1.80 ม.       



๗๔ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

104 โครงการลานกีฬา หมูํ 14 เพื่อเป็นศูนย์รวมในการจัด กว๎าง 10.00 เมตร 200,000 - - มีลานกีฬา ประชาชนมีศูนย์กลางในการ สํวนโยธา 
 บริเวณศาลา กิจกรรม ยาว 20.00 เมตร    เพิ่มขึ้น จัดสันทนาการหรือเป็นศูนย ์  
   หนา 0.10 เมตร     รวมในการจดักิจกรรมตําง ๆ   

105 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ใน กว๎าง 3.00 เมตร - 487,500 - ถนน สามารถยกระดับจากถนนดิน สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 250.00 เมตร    เพิ่มขึ้น หรือถนนลูกรังให๎เป็นถนน  
 หมูํที่ 14 ตํอจากลาดยาง  พื้นผิวจราจร 750.00      คอนกรีตที่ได๎มาตรฐานไมํเกิด  
 บ๎านนายดมถึงบ๎านนายเสํง  ตร.เมตร     มลภาวะของฝุุนละออง  
106 โครงการกํอสร๎างฝายน๎าล๎น

หมูํที่ 14 บริเวณบ๎านนาย
ทองอยูํ แก๎วมูล 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎
สําหรับการอุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กว๎าง 20.00 เมตร 
สูง 2.50 เมตร 

- - 900,000 
 

ฝาย
เพิ่มขึ้น 

มีแหลํงกักเก็บนํ้าไว๎ใช๎ในฤดู
แล๎งและสามารถระบายน้ําได๎
ในฤดูน้ําหลาก 

สํวนโยธา 

          
          
          



๗๕ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

107 โครงการกํอสร๎างการด์เลนท์ 
(ราวกันอันตราย) หมูํท่ี 14 
บริเวณโค๎งบ๎านผู๎ใหญํ) 

เพื่อเตือนภัยให๎กับผู๎ขับข่ี
รถยนต์ในชํวงเวลากลางคืน 

ระยะทาง 100.00 เมตร 100,000 
 

- - จํานวน
แหํง 

สามารถเตือนภยัให๎กับผู๎ขับข่ี
รถยนต์ในเวลากลางคืนได ๎

สํวนโยธา 

          
108 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง เพื่อให๎ประชาชนมีถนนสัญจร กว๎าง 6.00 เมตร 1,440,000 - - ถนน ถนนได๎รับการซํอมแซมให๎อยู ํ สํวนโยธา 
 ยกระดับ หมูํที่ 15 เช่ือมตํอ ไปมาได๎อยํางสะดวกรวมเร็ว ยาว 8,000.00 เมตร    เพิ่มขึ้น ในสภาพที่เกิดความสะดวกแก ํ  
 หมูํที่11 ตําบลแก๎มอ๎น  หนา 0.15 เมตร     ประชาชน  
109 โครงการกํอสร๎างฝายน้ําล๎น เพื่อกักเก็บน้ําไว๎ใช๎ในสําหรับ กว๎าง 20.00 เมตร 900,000 - - มีฝายน้ํา มีแหลํงน้ําเก็บกักน้ําไว๎ใช๎ในฤดู สํวนโยธา 
 หมูํที่ 15 บริเวณลาํห๎วย การอุปโภคบริโภคอยําง สูง 2.50 เมตร    ล๎นเพิ่มขึ้น แล๎งและสามารถระบายน้ําได ๎  
 โปงห๎วยตอง เพียงพอและทั่วถึง      ในฤดูน้ําหลาก  

 
 
 



๗๖ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

110 โครงการกํอสร๎างถนนดําน้ํา เพื่อระบายน้ําทํวมขังในฤดฝูน ยาว30.00 เมตร - 500,000 - ถนน เพิ่มชํองทางระบายน้ําในฤด ู สํวนโยธา 
 หมูํที่ 4 บ๎านรางเฆํ บริเวณ ได๎อยํางรวดเร็ว กว๎าง 4.00 เมตร    เพิ่มขึ้น น้ําหลากและลดภาวะน้ําทํวม  
 ศาลาอเนกประสงค ์  สูง 1.50 เมตร     ขัง  
111 กํอสร๎างถนนลาดยางแอส 1. เพื่อให๎ประชาชน ขนาดกว๎าง 6 เมตร 5,250,000 5,250,000 - ถนน มีเส๎นทางคมนาคมเช่ือมตํอ สํวนโยธา 

 ฟัลท์ติกคอนกรีต ได๎รับความสะดวกรวดเร็ว ยาว 3,500 เมตร    เพิ่มขึ้น ระหวํางหมูํบ๎านทีไ่ด๎มาตรฐาน  
 สายโชคอํานวย –พุหิน ในการสัญจรไปมา รวมพื้นท่ีลาดยางไม ํ       
 หมูํที่ 10 บ๎านทุํงเคล็ด 2.เพื่อให๎ประชาชน น๎อยกวํา       
 เชื่อมตํอตําบลเบิกไพร  ขนสํงพืชผลทางการเกษตร 21,000 ตร.เมตร       
 อําเภอจอมบึง จังหวัด ออกสูํตลาดได๎สะดวก แบํงเป็น 2 ระยะ       
 ราชบุร ี รวดเร็ว        
          
          

          



๗๗ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

112 กํอสร๎างถนนลาดยาง 1. เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ ขนาดกว๎าง 6 เมตร 3,000,000 3,000,000 - ถนน ประชาชนไดร๎ับความสะดวก สํวนโยธา 
 แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ความสะดวกรวดเร็วในการ ยาว 2,000 เมตร    เพิ่มขึ้น รวดเร็วในการสญัจรไปมา  
 สายเกาะกลาง - วังใหญํ สัญจรไปมา รวมพื้นท่ีลาดยาง       
 หมูํที่ 9 บ๎านสันดอน 2. เพื่อให๎ประชาชนขนสํง ไมํน๎อยกวํา       
  พืชผลทางการเกษตรออกสู ํ 12,000 ตร.เมตร       
  ตลาดไดส๎ะดวกรวดเร็ว แบํงเป็น 2 ระยะ       
          
          
          
          
          
          

          



๗๘ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

113 กํอสร๎างถนนลาดยางแบบ 1. เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ ขนาดกว๎าง 6 เมตร 3,600,000 - - ถนน ประชาชนไดร๎ับความสะดวก สํวนโยธา 
 แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ความสะดวกรวดเร็วในการ ยาว 1,200 เมตร    เพิ่มขึ้น รวดเร็วในการสญัจรไปมา  
 สายสันดอน - ทําลาบ สัญจรไปมา รวมพื้นท่ีลาดยาง       
  หมูํที่ 9 บ๎านสันดอน 2. เพื่อให๎ประชาชนขนสํง ไมํน๎อยกวํา       

  พืชผลทางการเกษตรออก 7,200 ตร.เมตร       
  สูํตลาดได๎สะดวกรวดเร็ว        

          
          
          
          
          
          

          



๗๙ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

114 กํอสร๎างถนน 1. เพื่อให๎ประชาชน ขนาดกว๎าง 6 เมตร 3,000,000 - - ถนน ประชาชนไดร๎ับความสะดวก สํวนโยธา 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก ได๎รับความสะดวก ยาว 1,000 เมตร    เพิ่มขึ้น รวดเร็วในการสญัจรไปมา  
 สายวังน้ําเขียว - ทําลาบ รวดเร็วในการสญัจร รวมพื้นท่ีลาดยางไม ํ       
 หมูํที่ 9 บ๎านสันดอน ไปมา น๎อยกวํา        
  2.เพื่อให๎ประชาชน 6,000 ตร.เมตร       

  ขนสํงพืชผลทางการ        

  เกษตรออกสูตํลาด        

  ได๎สะดวกรวดเร็ว        

          
          
          
          

          



๘๐ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

115 กํอสร๎างถนนลาดยางแอส 1. เพื่อให๎ประชาชน ขนาดกว๎าง 6 เมตร 7,500,000 7,500,000 - ถนน ประชาชนไดร๎ับความ สํวนโยธา 
 ฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนอง ได๎รับความสะดวก ยาว 5,000 เมตร    เพิ่มขึ้น สะดวกรวดเร็วในการ  
 ช๎างตาย-หนองไม๎แกํน รวดเร็วในการสญัจร รวมพื้นท่ีลาดยางไม ํ     สัญจรไปมา  
 หมูํที่ 3 บ๎านแก๎มอ๎น  ไปมา น๎อยกวํา        

 หมูํที่ 7  บ๎านพุมํวง  2.เพื่อให๎ประชาชน 30,000 ตร.เมตร       
 เชื่อมตํอตําบลเบิกไพร  ขนสํงพืชผลทางการ แบํงเป็น 2 ระยะ       

 อําเภอจอมบึง จังหวัด เกษตรออกสูตํลาด        

 ราชบุร ี ได๎สะดวกรวดเร็ว        

          
          
          
          

          



๘๑ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

116 กํอสร๎างถนนลาดยางแบบ 1. เพื่อให๎ประชาชน ขนาดกว๎าง 6 เมตร 5,300,000 5,300,000 5,300,000 ถนน ประชาชนไดร๎ับความ สํวนโยธา 
 แอสฟัลท์คอนกรีต ได๎รับความสะดวก ยาว 5,300 เมตร    เพิ่มขึ้น สะดวกรวดเร็วในการ  
 สายชํองหอบ- หนองปากดง รวดเร็วในการสญัจร รวมพื้นท่ีลาดยางไม ํ     สัญจรไปมา  
 หมูํที 8 บ๎านพุตะเคียน  ไปมา น๎อยกวํา        
 ตํอจากของเดิม 2.เพื่อให๎ประชาชน 31,800 ตร.เมตร       

  ขนสํงพืชผลทางการ แบํงเป็น 3 ระยะ       

  เกษตรออกสูตํลาด        

  ได๎สะดวกรวดเร็ว        

          
          
          
          

          



๘๒ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

117 กํอสร๎างถนนลาดยางแอส 1. เพื่อให๎ประชาชน ขนาดกว๎าง 6 เมตร 7,800,000 - - ถนน ประชาชนไดร๎ับความ สํวนโยธา 
 ฟัลท์ติกคอนกรีตสายสปก. ได๎รับความสะดวก ยาว 2,600 เมตร    เพิ่มขึ้น สะดวกรวดเร็วในการ  
 พัฒนาหมูํที่ 13 บ๎านทําลาบ รวดเร็วในการสญัจร รวมพื้นท่ีลาดยางไม ํ     สัญจรไปมา  
 เชื่อมตํอหมูํที่ 4 บ๎านรางเฆ ํ ไปมา น๎อยกวํา        

 (สายบ๎านกํานัน) 2.เพื่อให๎ประชาชน 15,600 ตร.เมตร       

  ขนสํงพืชผลทางการ        

  เกษตรออกสูตํลาด        

  ได๎สะดวกรวดเร็ว        

          
          
          
          

 



๘๓ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

118 กํอสร๎างถนนลาดยางแบบ 1. เพื่อให๎ประชาชน ขนาดกว๎าง 6 เมตร 5,100,000 - - ถนน ประชาชนไดร๎ับความ สํวนโยธา 
 แอสฟัลท์คอนกรีตสายหลัง ได๎รับความสะดวก ยาว 1,700 เมตร    เพิ่มขึ้น สะดวกรวดเร็วในการ  
 เนินหมูํที่ 15 บ๎าน รวดเร็วในการสญัจร รวมพื้นท่ีลาดยางไม ํ     สัญจรไปมา  
 ห๎วยตามํวง ไปมา น๎อยกวํา        
  2.เพื่อให๎ประชาชน 10,200 ตร.เมตร       

  ขนสํงพืชผลทางการ        

  เกษตรออกสูตํลาด        

  ได๎สะดวกรวดเร็ว        

          
          
          
          

          



๘๔ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

119 กํอสร๎างถนนลาดยางแอส 1. เพื่อให๎ประชาชน ขนาดกว๎าง 6 เมตร 3,000,000 - - ถนน ประชาชนไดร๎ับความ สํวนโยธา 
 ฟัลท์ติกคอนกรีต หมูํที่ 7 ได๎รับความสะดวก ยาว 1,000 เมตร    เพิ่มขึ้น สะดวกรวดเร็วในการ  
 สายเขาลวก - คอเขา รวดเร็วในการสญัจรไปมา รวมพื้นท่ีลาดยางไม ํ     สัญจรไปมา  
  2.เพื่อให๎ประชาชน น๎อยกวํา6,000        

  ขนสํงพืชผลทางการ ตร.เมตร       

  เกษตรออกสูตํลาด        

  ได๎สะดวกรวดเร็ว        

          

          
          
          
          

          



๘๕ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

120 กํอสร๎างถนนลาดยางแบบ 1. เพื่อให๎ประชาชน ขนาดกว๎าง 4 เมตร 7,000,000 - - ถนน ประชาชนไดร๎ับความ สํวนโยธา 
 แอสฟัลท์คอนกรีต ได๎รับความสะดวก ยาว 3,500 เมตร    เพิ่มขึ้น สะดวกรวดเร็วในการ  
 หน๎าอํางเก็บน้ํา  หมูํที่ 6  รวดเร็วในการสญัจร รวมพื้นท่ีลาดยางไม ํ     สัญจรไปมา  
 บ๎านหนองปากชัฏ ไปมา น๎อยกวํา 14,000        
  2.เพื่อให๎ประชาชน ตร.เมตร       
  ขนสํงพืชผลทางการ        
  เกษตรออกสูตํลาด        

  ได๎สะดวกรวดเร็ว        

          
          
          
          

          



๘๖ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

121 กํอสร๎างถนนลูกรังบดอัด 1. เพื่อให๎ประชาชน ขนาดกว๎าง 8 เมตร 6,000,000 6,000,000 - ถนน ประชาชนไดร๎ับความ สํวนโยธา 
 สายห๎วยตามํวง – เขารัง ได๎รับความสะดวก ยาว 3,000 เมตร    เพิ่มขึ้น สะดวกรวดเร็วในการ  
 หมูํที่ 15 บ๎านห๎วยตามํวง รวดเร็วในการสญัจร รวมพื้นท่ีลาดยางไม ํ     สัญจรไปมา  
  ไปมา น๎อยกวํา        

  2.เพื่อให๎ประชาชน 24,000 ตร.เมตร       

  ขนสํงพืชผลทางการ แบํงเป็น 2 ระยะ       

  เกษตรออกสูตํลาด        

  ได๎สะดวกรวดเร็ว        

          
          
          
          

          



๘๗ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

122 โครงการกํอสร๎าง 1. เพื่อให๎ประชาชน ขนาดกว๎าง 6 เมตร 1,200,000 - - ถนน ประชาชนไดร๎ับความ สํวนโยธา 
 ถนนลาดยาง ได๎รับความสะดวก ยาว 400 เมตร    เพิ่มขึ้น สะดวกรวดเร็วในการ  
 แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  รวดเร็วในการสญัจร รวมพื้นท่ีลาดยางไม ํ     สัญจรไปมา  
 หมูํ 13 สายสามัคคีรํวมใจ ไปมา น๎อยกวํา       
 พัฒนา- หมูํที่ 3 บ๎าน 2.เพื่อให๎ประชาชน 2,400 ตร.เมตร       
 แก๎มอ๎น ขนสํงพืชผลทางการ        

  เกษตรออกสูตํลาด        

  ได๎สะดวกรวดเร็ว        

          
          
          
          

          



๘๘ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

123 โครงการกํอสร๎าง เพื่อให๎ประชาชนมีการ ขนาดกว๎าง 6 เมตร 4,500,000 4,500,000 - ถนน สามารถยกระดับจากถนน สํวนโยธา 
 ถนนลาดยาง สัญจร ยาว 3,000 เมตร    เพิ่มขึ้น ดินหรือถนนลูกรังให๎เป็น  
 แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได๎อยํางสะดวกและ รวมพื้นท่ีลาดยาง     ถนนคอนกรีตที่ได ๎  
 หมูํที่ 3 สายหนองไม๎แกํน - รวดเร็วข้ึน ไมํน๎อยกวํา     มาตรฐานไมเํกิด  

 หุบตะกร๎อ  18,000 ตร.ม. 
แบํงเป็น 2 ระยะ 

    มลภาวะของฝุุนละออง  

124 โครงการกํอสร๎าง เพื่อให๎ประชาชนมีการ ขนาดกว๎าง 6 เมตร 5,250,000 5,250,000 - ถนน สามารถยกระดับจากถนน สํวนโยธา 
 ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท ์ สัญจรไปมาได๎สะดวก ยาว 3,500 เมตร    เพิ่มขึ้น ดินหรือถนนลูกรัง  
 ติกคอนกรีตหมูํที่ 5 ขึ้น รวมพื้นท่ีลาดยาง     ให๎เป็นถนนคอนกรีตที่ได ๎  
 สายวังปลา –  ไมํน๎อยกวํา     มาตรฐานไมเํกิดมลภาวะ  
 พุตะเคียนตํอเส๎นเดิม  21,000 ตร.ม.     ของฝุุนละออง  

   แบํงเป็น 2 ระยะ       
          

          



๘๙ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

125 โครงการกํอสร๎าง เพื่อให๎ประชาชนมีการ ขนาดกว๎าง 8 เมตร 4,400,000 - - ถนน สามารถยกระดับจากถนน สํวนโยธา 
 ถนนลาดยาง สัญจรไปมาได๎สะดวก ยาว 1,100 เมตร    เพิ่มขึ้น ดินหรือถนนลูกรัง  
 แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขึ้น รวมพื้นท่ีลาดยาง     ให๎เป็นถนนคอนกรีตที่ได ๎  
 สายบ๎านทุํงแฝก –  ไมํน๎อยกวํา     มาตรฐานไมเํกิดมลภาวะ  
 บ๎านโปุงกกตําบลแกม๎อ๎น  8,800 ตร.ม.     ของฝุุนละออง  
          
          

          
          
          

          
          

          



๙๐ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 2559  2560 2561 
126 โครงการกํอสร๎าง เพื่อให๎ประชาชนไดร๎ับ ขนาดกว๎าง 6 เมตร 2,250,000  - - ถนน ประชาชนไดร๎ับความสะดวก สํวนโยธา 
 ถนนลาดยาง ความสะดวกในการ ยาว 750 เมตร     เพิ่มขึ้น รวดเร็วในการสญัจรไปมา  
 แบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สัญจรไปมา และสํง รวมพื้นท่ีลาดยางไม ํ        
 หมูํที่ 5 บ๎านวังปลา พืชผลทางการเกษตร น๎อยกวํา 4,500         
 เชื่อมตํอบ๎านเกาะกระเหรี่ยง ออกสูํตลาดได๎สะดวก ตารางเมตร        
 ตําบลดํานทับตะโก รวดเร็ว         
 อําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุร ี          
           
           

           

           
           

 



๙๑ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์   
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

127 โครงการกํอสร๎างถนนบด เพื่อให๎มีถนนสัญจรไป ขนาดกว๎าง 6 เมตร - 500,000 - ถนน สามารถยกระดับถนนให๎อยู ํ สํวนโยธา 
 อัดซอยหมูปี้ หมูํที่ 6เชื่อม  มาได๎อยาํงสะดวก ยาว 1,000 เมตร    เพิ่มขึ้น ในสภาพที่เกิดความสะดวก  
 หมูํที่ 12 ถึงวัดเขาแดน  รวดเร็ว      แกํประชาชน  
128 โครงการกํอสร๎าง เพื่อให๎ประชาชนมีการ ขนาดกว๎าง 8 เมตร 16,000,000 16,000,000 - ถนน สามารถยกระดับจากถนน สํวนโยธา 
 ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท ์ สัญจรไปมาได๎สะดวก ยาว 8,000  เมตร    เพิ่มขึ้น ดินหรือถนนลูกรัง  
 ติกคอนกรีตสายบ๎าน ขึ้น รวมพื้นท่ีลาดยาง     ให๎เป็นถนนคอนกรีตที่ได ๎  
 ห๎วยตามํวง –บ๎านโปุงกก  ไมํน๎อยกวํา     มาตรฐานไมเํกิดมลภาวะ  
 ตําบลแก๎มอ๎น อําเภอจอมบึง  64,000 ตร.เมตร     ของฝุุนละออง  
 จังหวัดราชบุร ี  แบํงเป็น 2 ระยะ       
          
          
          
          
          



๙๒ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

129 โครงการปูองกันตลิ่งพัง เพื่อปูองกันมิให๎มีการกัด ขนาดว๎าง 3. 00 - 1,000,000 - พื้นที ่ ประชาชนจํานวน ๑ หมูํบ๎าน สํวนโยธา 
 หมูํที่ 9บ๎านสันดอน เซาะของน้ํา เมตร ยาว 1,000       
   เมตร       
130 โครงการกํอสร๎างถนนลาด เพื่อให๎ประชาชนไดร๎ับ ขนาดกว๎าง 6 เมตร 3,000,000 - - ถนน ประชาชนไดร๎ับความสะดวก สํวนโยธา 
 ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี ความสะดวกรวดเร็วใน ยาว 1,000 เมตร    เพิ่มขึ้น รวดเร็วในการสญัจรไปมา  
 หมูํที่ 2บ๎านทํุงแจงสายต๎น

หว๎าเอนตําบลแก๎มอ๎น
เชื่อมตํอหมูํที่ 11บ๎านเกาะ
มะซางสายลมืพัฒนา 

การสญัจรไปมาและเพื่อการ
ขนสํงพืชผลทางการเกษตร
ออกสูํตลาดได๎รวดเร็วข้ึน 

รวมพื้นท่ีลาดยางไมํน๎อย
กวํา 6,000 ตร.เมตร 

      

 ตําบลดํานทับตะโก อําเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุร ี

        

          
          
          



๙๓ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559  2560 2561 

131 โครงการกํอสร๎างถนนลาด เพื่อให๎ประชาชนไดร๎ับ ขนาดกว๎าง 6 เมตร 6,000,000  - - ถนน ประชาชนไดร๎ับความสะดวก สํวนโยธา 
 ยางแบบแอสฟัสท์ติก ความสะดวกรวดเร็ว ยาว 2,000 เมตร     เพิ่มขึ้น รวดเร็วในการสญัจรไปมา  
 คอนกรีตหมูํที่ 2 บ๎าน ในการสัญจรไปมา รวมพื้นท่ีลาดยางไม ํ        
 กระเมิงทุํงแจงเชื่อมตํอหมูํที ่ และเพื่อการสํงพืชผล น๎อยกวํา 12,000        
 10บ๎านทําครูเทียนสายเจริญ ทางการเกษตรได ๎ ตารางเมตร        
 สุขตําบลดํานทับตะโก สะดวกรวดเร็วขึ้น         
 อําเภอจอมบึง ราชบุร ี          
132 โครงการกํอสร๎างเขื่อน เพื่อปูองกันตลิ่งจาก ตําบลแก๎มอ๎น -  2,500,000  เขื่อนเพิ่ม สามารถลดการพังทลายของ สํวนโยธา 
 ปูองกันตลิ่ง การกัดเซาะของกระแสน้ํา       ตลิ่ง  
133 โครงการสร๎างฝายทดน้ํา เพื่อกักน้ําเพื่อ ตําบลแก๎มอ๎น -  14,000,000 - ฝาย ประชาชนมีน้ําสําหรับ สํวนโยธา 
 (ถาวร/กึ่งถาวร) การเกษตรและอุปโภค      เพิ่มขึ้น อุปโภคบรโิภคเพิ่มขึ้น  
  บริโภคและเพิ่มแหลํง         
  เพาะพันธ์ุสัตว์น้ํา         

 



๙๔ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

134 โครงการกํอสร๎างถนนลาด เพื่อให๎ประชาชนไดร๎ับ ขนาดกว๎าง 6 เมตร 12,004,000 12,004,000 - ถนน ประชาชนไดร๎ับความสะดวก สํวนโยธา 
 ยางแอสฟัสท์ติกคอนกรตี ความสะดวกรวดเร็วใน ยาว 8,000 เมตร    เพิ่มขึ้น รวดเร็วในการสญัจรไปมา  
 สายพุตะเคียน หุบกระท๎อน การสญัจรไปมาและ รวมพื้นท่ีลาดยางไม ํ       
 เชื่อมตํอดํานทับตะโก เพื่อให๎ประชาชนขนสํง น๎อยกวํา 48,000       

 อําเภอจอมบึง จังหวัด พืชผลทางการเกษตร ตารางเมตร       
 ราชบุร ี ออกสูํตลาดได๎สะดวก พร๎อมวางทํอระบาย       

  รวดเร็ว น้ํา       
   แบํงเป็น 2 ระยะ       
135 โครงการกํอสร๎างศาลา เพื่อเป็นศูนย์รวมการจดั ขนาดกว๎าง20.00 เมตร 2,500,000 - - แหํง มีสถานท่ีรองรับการจัดกิจ สํวนโยธา 
 อเนกประสงค์ อบต.แก๎มอ๎น กิจกรรมและนันทนาการ ยาว 40.00 เมตร     กรรมและนันทนาการตําง ๆ   
  ตําง ๆ ขององค์การบริหาร      ที่ได๎มาตรฐาน  
  สํวนตําบลแก๎มอ๎น        
          
          



๙๕ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

136 โครงการกํอสร๎างถนน  เพื่อให๎ประชาชนไดร๎ับความ กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 3,120,000 3,120,000 - ถนน ประชาชนไดร๎ับความสะดวก สํวนโยธา 
 ลาดยางแอสฟัลท์ติก สะดวกรวดเร็วในการสญัจร 1,600.00 เมตรพื้นผิว    เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา  
 คอนกรีตหมูํที่ 2สาย 

เพิ่มพูนทรัพย์ตําบลแก๎มอ๎น 
ไปมาและสามารถสํงพืชผล
ทางการเกษตรออกสูตํลาด 

จราจร 9,600.00 ตร.ม.       

 เชื่อมตํอหมูํที่ 10 ต.ดํานฯ         
          

137 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 
12 สายชนแดน- อุดมสุข 

เพื่อให๎ประชาชนไดร๎ับความ 
สะดวกรวดเร็วในการสญัจร 
ไปมาและสามารถสํงพืชผล
ทางการเกษตรออกสูํตลาด 

ขนาดกว๎าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,000.00 เมตร 
พื้นผิวจราจร 6,000 ตร 
.เมตร 

3,900,000 
 

- - ถนน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร๎ับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

          
          

  
 



๙๖ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

138 กํอสร๎างถนนลาดยางแอส เพือ่ให๎ประชาชนไดร๎ับความ ขนาดกว๎าง 6.00 ม. 9,000,000 - - ถนน ประชาชนไดร๎ับความสะดวก สํวนโยธา 
 ฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ๎าน สะดวกรวดเร็วในการสญัจร ยาว 3,000.00 ม.    เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา  
 วังปลา ตําบลแกม๎อ๎น ไปมาและสามารถสํง รวมพื้นท่ีลาดยาง       
 เชื่อมตํอบ๎านหุบพริก พืชผลทางการเกษตรออก ไมํน๎อยกวํา        
 ตําบลดํานทับตะโก สูํตลาดได๎สะดวกรวดเร็ว 18,000.00 ตร.ม.       
139 โครงการกํอสร๎างลานกีฬา 

อเนกประสงค์ หมูํที่ 4 
เพื่อสํงเสริมให๎เด็กและ
เยาวชนได๎ใช๎เวลาวําง 

จํานวน 1 แหํงบริเวณ
ศาลาอเนกประสงค ์

 - 200,000 
 

มีลานกีฬา 
เพิ่มขึ้น 

เด็กและเยาชนได๎ใช๎เวลาวําง 
ให๎เกิดประโยชน ์

สํวนโยธา 
 

140 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย
บ๎านหมอ หมูํที่ 8 เช่ือมตํอ
ของเดิม 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
สัญจรได๎อยํางสะดอก
รวดเร็ว 

กว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร 
พื้นผิวจราจร 450 ตร.ม. 

- - 292,500 
 

ถนน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร๎ับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

 
 



๙๗ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจร 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

1 โครงการติดตั้งเครื่องหมาย เพื่อติดตั้งปรับปรุง หมูํที่ 1 – 15 200,000 - - พื้นที ่ สามารถลดอุบตัิภัยทางถนน สํวนโยธา 
 จราจร หมูํที่ 1-15 เครื่องหมายจราจรภายใน      รวมทั้งยังเป็นการแจ๎งเตือนให๎  
  ตําบลแก๎มอ๎น      ประชาชนระมดัระวังใน  

        การใช๎รถใช๎ถนน  
2 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ เพื่อเป็นการปูองกันอุบัติเหต ุ หมูํที่ 1 – 15 500,000 - - จํานวนจุด หน๎าโรงเรียนและทางแยกม ี สํวนโยธา 

 กระพริบ ภายในตําบล และเป็นสัญญาณเตือนให ๎      สัญญาณเตือนให๎รถขับอยําง  
 แก๎มอ๎น ขับข่ีอยํางระมัดระวัง      ระมัดระวัง  
          
          
          
          
          
          
          



๙๘ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

1 โครงการติดตั้งไฟสํองสวําง เพื่อปูองกันการเกิดอุบัติเหต ุ จํานวน 15 หมูํบ๎าน  1,500,000 - - ครัวเรือน เพิ่มความปลอดภยัให๎กับ สํวนโยธา 
 ภายในตําบลแก๎มอ๎น       ประชาชนท้ังการใช๎รถใช๎ถนน  
        และความปลอดภัยในชีวิตและ  
        ทรัพย์สิน  
2 โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ จํานวน 3 จุด 250,000 - - ครัวเรือน ประชาชนไดร๎ับบริการขั้น สํวนโยธา 

 หมูํที่ 1 บ๎านทุํงแฝก อยํางทั่วถึงและเพียงพอ -บ๎านนายวิมล อํอนบัว     พื้นฐานของรัฐได๎อยํางท่ัวถึง  
   ระยะทาง 100.00 เมตร       
   -บ๎านนายเฉลมิ       
   ระยะทาง 100.00 เมตร       
   -บ๎านนายบุญนาค       
   อินทร์คง ระยะทาง       
   1,000.00 เมตร       
          
          



๙๙ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

3 โครงการขยายเขตไฟฟูา  เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ จํานวน 4 แหํง  250,000 - - ครัวเรือน ประชาชนไดร๎ับบริการขั้น สํวนโยธา 
 หมูํที่ 2 อยํางทั่วถึงและเพียงพอ -ซอยทํุงแจง-ห๎วยสําโรง     พื้นฐานของรัฐได๎อยํางท่ัวถึง  
   ระยะทาง 80.00 เมตร       

   -บริเวณหน๎าโรงเรียน       
   บ๎านทํุงแจง ระยะทาง        

   100.00  ม.       
   -จากบ๎านนายไพศาล       
   เชื้ออนุสรณ์ ถึงบ๎าน       
   นางสาววรลักษณ์ กุลอึ้ง       
   ระยะทาง 180.00 เมตร       
   -จากบ๎านนางผํองศรี ถึง       
   บ๎านนายฉ่ํา ระยะทาง        
   600.00 ม.       
          



๑๐๐ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

4 โครงการขยายเขตไฟฟูา  เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ จํานวน 3  แหํง 500,000 - - ครัวเรือน ประชาชนไดร๎ับบริการขั้น สํวนโยธา 
 หมูํที่ 3 อยํางทั่วถึง -สายหนองช๎างตายถึง     พื้นฐานของรัฐได๎อยํางท่ัวถึง  
   หนองสองตอน        

   ระยะทาง 800.00 เมตร       
   -สายก๎นคอกบ๎านนาย       

   แกํน ระยะทาง        
   1,200.00 เมตร       
   -บริเวณหลังวัด       
   -บริเวณบ๎านลุงหลง       
          
          
          
          
          



๑๐๑ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

5 โครงการขยายเขตไฟฟูา  เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ จํานวน 5 แหํง 230,000 - - ครัวเรือน ประชาชนไดร๎ับบริการขั้น สํวนโยธา 
 หมูํที ่5 อยํางทั่วถึง -บ๎านนางมะลิ      พื้นฐานของรัฐได๎อยํางท่ัวถึง  
   หนองแฝง       
   ระยะทาง 800.00 เมตร       
   -บ๎านนายอเนก สังข์ทอง       
   ระยะทาง 120.00 เมตร       
   -บ๎านนายบุญหลาย       
   ลือกําลัง ระยะทาง        
   100.00 เมตร       
   -บ๎านนายเหมาะ        
   ระยะทาง 100.00 เมตร       
   -บ๎านนางภาวิภา       
   ระยะทาง 120 เมตร       



๑๐๒ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

6 โครงการขยายเขตไฟฟูา  เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ จํานวน 2  แหํง 187,500 - - ครัวเรือน ประชาชนไดร๎ับบริการขั้น สํวนโยธา 
 หมูํที่ 6 อยํางทั่วถึง -ซอยบ๎านนายไหล      พื้นฐานของรัฐได๎อยํางท่ัวถึง  
   ตาละคํา       
   ระยะทาง 350.00 เมตร       
   -หน๎าอํางเก็บน้ําบ๎าน       
   นายสิงค์ชัย       
   ระยะทาง 400.00 เมตร       
7 โครงการปักเสาไฟฟูา คสล. เพื่อความปลอดภัยในการใช๎ ระยะทาง 1,200.00  300,000 - - ครัวเรือน ประชาชนไดร๎ับบริการขั้น สํวนโยธา 
 พร๎อมพาดสาย พร๎อมขยาย

เขตไฟฟูา หมูํที่ 7 
ไฟฟูาเนื่องจากเสาเดมิเป็น
เสาไม ๎

เมตร 
บริเวณบา๎นนายสุชิน 

    พื้นฐานของรัฐได๎อยํางท่ัวถึง  

   บริเวณบา๎นคุณกนกพร       
          
          
          



๑๐๓ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

8 โครงการขยายเขตไฟฟูา  เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ จํานวน 2 แหํง 1,250,000 - - ครัวเรือน ประชาชนไดร๎ับบริการขั้น สํวนโยธา 
 หมูํที่ 8 อยํางทั่วถึง -หุบพํอเตํา      พื้นฐานของรัฐได๎อยํางท่ัวถึง  

   ระยะทาง 2,500.00        
   เมตร       
   -บ๎านหุบกระท๎อน (ตาคี)       
   ระยะทาง 2,500.00       
   เมตร       

          
          
          

          
          
          



๑๐๔ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

9 โครงการเพิม่หม๎อแปลง  เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ จํานวน 3 แหํง 200,000 - - ครัวเรือน ประชาชนไดร๎ับบริการขั้น สํวนโยธา 
 ไฟฟูา  หมูํที่ 9 อยํางทั่วถึง -ซอยบ๎านนางมณฑา     พื้นฐานของรัฐได๎อยํางท่ัวถึง  
   -บ๎านนายเปี๊ยก       
          
          
10 โครงการขยายเขตไฟฟูา  เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ -ซอยบ๎านนายพี บริสุทธ์ิ 406,000 - - ครัวเรือน ประชาชนไดร๎ับบริการขั้น สํวนโยธา 
 หมูํที่ 9 อยํางทั่วถึง ระยะทาง 500.00 เมตร     พื้นฐานของรัฐได๎อยํางท่ัวถึง  
   -ซอยวังใหญํ ระยะทาง       
   500.00  เมตร       
   -ซอยบ๎านวิลาวัลย ์       

   พุํมดอกไม๎ ระยะทาง       
   600.00 เมตร       
          



๑๐๕ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

11 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรง เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ จํานวน 3 แหํง 350,000 - - ครัวเรือน ประชาชนไดร๎ับบริการขั้น สํวนโยธา 
 ต่ําหมูํที่ 10  อยํางทั่วถึง -บ๎านนายจําลอง ถึง      พื้นฐานของรัฐได๎อยํางท่ัวถึง  
   บ๎าน นายช๎ง ระยะทาง        
   900.00 เมตร       
   -บ๎านนายสิทธิชัย ฮ๎อจง       
   เจริญถึงบ๎านนายทวี       
   เชื้อดีระยะทาง 500.00       
   เมตร       

   -บ๎านนายระเบียบถึง
บ๎านนายนิรันดร ์
ระยะทาง 300 เมตร 

      

          
          



๑๐๖ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

12 โครงการขยายเขตไฟฟูา  เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ จํานวน 1 จุด บริเวณ 75,000 - - ครัวเรือน ประชาชนไดร๎ับบริการขั้นพื้น สํวนโยธา 
 หมูํที่ 10 บ๎านทุํงเคล็ด อยํางทั่วถึง บ๎านนายบุญพร๎อม     ฐานของรัฐได๎อยํางท่ัวถึง  
   ระยะทาง 300.00 เมตร       
13 โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ จํานวน 1 จุด ระยะทาง 75,000 - - ครัวเรือน ประชาชนไดร๎ับบริการขั้นพื้น สํวนโยธา 

 บริเวณแท๎งค์น้ําใหมํ  อยํางทั่วถึง 300 เมตร     ฐานของรัฐได๎อยํางท่ัวถึง  
 หมูํที ่11 บ๎านโปุงกก         
          
14 โครงการขยายเขตไฟฟูา หมูํ  เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ ถนนสายบ๎านโปุงกก- 50,000 - - ครัวเรือน ประชาชนไดร๎ับบริการขั้น สํวนโยธา 
 11 บ๎านโปุงกก อยํางทั่วถึง หนองขามระยะทาง      พื้นฐานของรัฐได๎อยํางท่ัวถึง  
   200.00 เมตร       

15 โครงการขยายเขตไฟฟูาสํอง
สวํางหมูํที่ 12 บริเวณทาง 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

ระยะทาง 300.00 เมตร 75,000 
 

- - ครัวเรือน ประชาชนไดร๎ับบริการขั้น
พื้นฐานของรัฐได๎อยํางท่ัวถึง 

สํวนโยธา 

 ขึ้นเขาแดน         
          



๑๐๗ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

16 โครงการขยายเขตไฟฟูา หมูํ  เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ จํานวน  3  แหํง 187,500 - - ครัวเรือน ประชาชนไดร๎ับบริการขั้น สํวนโยธา 
 13 บ๎านทําลาบ อยํางทั่วถึง -บ๎านนายปฏิภาณ      พื้นฐานของรัฐได๎อยํางท่ัวถึง  
   ระยะทาง 200.00 เมตร       
   -บ๎านนางสุเพ็ญ ทองด ี       
   ระยะทาง 200.00 เมตร       
   -บ๎านนายประสิทธ์ิ สุข       
   เสมา   ระยะทาง       
   350.00 เมตร       
17 โครงการขยายเขตไฟฟูา หมูํ  เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ จํานวน 1 แหํง 125,000 - - ครัวเรือน ประชาชนไดร๎ับบริการขั้น สํวนโยธา 
 14 บ๎านห๎วยสําโรง อยํางทั่วถึง -บริเวณซอยต๎นโพธ์ิ     พื้นฐานของรัฐได๎อยํางท่ัวถึง  
   ระยะทาง 500.00 เมตร       

          
          



๑๐๘ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

18 โครงการขยายเขตไฟฟูา หมูํ  เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ จํานวน 2  แหํง 275,000 - - พื้นที ่ ประชาชนไดร๎ับบริการขั้น สํวนโยธา 
 15 บ๎านห๎วยตามํวง อยํางทั่วถึง -บ๎านนายยวน ดอกขจร      พื้นฐานของรัฐได๎อยํางท่ัวถึง  
   ถึงบ๎านนายชิต แซํจิ๋ว       
   ระยะทาง 800.00 เมตร 

-บริเวรบ๎านนางน้ําค๎าง
ถึงรพ.สต.ทุํงแฝก 
ระยะทาง 300 เมตร 

      

   -บริเวณศาลาSML       
19 โครงการกํอสร๎างและติดตั้ง 

ไฟสํองสวําง ภายในตาํบล 
เพื่อให๎ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการใช๎รถใช๎ถนน 

ระยะทางจากบา๎นทํุง
แจง ถึง อบต.แก๎มอ๎น 

1,000,000 
 

- - ระยะทาง ประชาชนมีความปลอดภยั 
ในการใช๎รถใช๎ถนนในชํวงเวลา 

สํวนโยธา 

  ในยามวิกาล      กลางคืน  
          
          
          



๑๐๙ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

1 โครงการขุดลอกอํางเก็บน้ํา เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําไว๎ใช๎ จํานวน 1 แหํง 400,000 - - ครัวเรือน มีแหลํงเก็บกักนํ้าไว๎ใช๎สําหรับ สํวนโยธา 
 หมูํที่ 1 บ๎านทุํงแฝก อุปโภคบรโิภคอยํางเพยีงพอ       การอุปโภคบริโภค  
 บริเวณสระน้ําสาธารณะ         
 บ๎านนายดิเรก         
2 โครงการกํอสร๎างระบบ เพื่อให๎ประชาชนในพ้ืนท่ีมี จํานวน 1 แหํง  - 1,000,000 - ครัวเรือน ประชาชนมีน้ําท่ีสะอาดไว ๎ สํวนโยธา 
 ประปาหมูํบ๎าน หมูํ 2 (หอ

ถังทรงแชมเปญ)พร๎อมขยาย 
น้ําสําหรับอุปโภคบริโภค บริเวณบา๎นนางสาว

เซี้ยม ใจมุํง 
    อุปโภคบรโิภคอยํางทั่วถึง  

 เขตประปา         
3 โครงการขุดลอกทางระบาย เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา กว๎าง 4.00 เมตร 600,000 - - ครัวเรือน สามารถราบายน้าํออกจาก สํวนโยธา 

 น้ําหมูํ 2 ซอยทรัพย์กมล เพียงพอตํอการเกษตร ยาว 1000.00 เมตร     พื้นที่การเกษตรได๎อยํางม ี  
        ประสิทธิภาพ  
          
          

 



๑๑๐ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

4 โครงการขุดลอกรางน้ํา เพื่อระบายน้ําทํวมขังใน ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร 180,000 - - แหํง เพิ่มชํองทางการระบายน้ําใน สํวนโยธา 
 หมูํที่ 2 บ๎านทุํงแจง ฤดูฝน ลึก 2.00 เมตร     ฤดูน้ําหลากและลดภาวะ  
 บริเวณเขตตดิตํอดําน 

ทับตะโก-แก๎มอ๎น-ต๎นหว๎า
เอนหน๎าบ๎านเถ๎าแกํตี๋ แซลํิ้ม 

 ยาว1,000.00 เมตร     น้ําท่ีทํวมขัง  

5 โครงการทํอลอดเหลี่ยม  เพื่อระบายน้ําทํวมขังในฤด ู กว๎าง 3.60 เมตร - 300,000 - แหํง เพิ่มชํองทางการระบายน้ําใน สํวนโยธา 
 ชนิด 2 ชํองทาง หมูํ 3 สาย ฝนได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 8.00 เมตร     ฤดูน้ําหลากและลดภาวะ  
 หนองสองตอน-หนองช๎าง  สูง 1.80 เมตร     น้ําท่ีทํวมขัง  
 ตาย         
6 โครงการกํอสร๎างทํอลอด เพื่อระบายน้ําที่ทํวมขังในฤด ู จํานวน 1 แหํง 180,000 - - แหํง เพิ่มชํองทางระบายน้ําในฤด ู สํวนโยธา 
 เหลี่ยมชนิด 1 ชํองทาง หมูํ  ฝนได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว      น้ําหลากและลดภาวะน้ํา  
 3 บริเวณบ๎านนายบุญเรือน       ทํวมขัง  

          

 



๑๑๑ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

7 โครงการกํอสร๎างทํอลอด เพื่อระบายน้ําทํวมขังในฤด ู กว๎าง 3.60 เมตร - - 300,000 มีน้ําใช๎ เพิ่มชํองทางระบายน้ําในฤด ู สํวนโยธา 
 เหลี่ยมคอนกรีตชนิด 2  ฝนได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว8.00 เมตร    ทั่วถึง น้ําหลากและลดภาวะน้ํา  
 ชํองทาง หมูํ 4  สูง 1.80 เมตร     ทํวมขัง  
8 โครงการขุดสระน้ํา หมูํ 5  เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําอุปโภค จํานวน 2 แหํง - 1,000,000 1,000,000 มีน้ําใช๎ มีแหลํงเก็บกักนํ้าไว๎ใช๎สําหรับ สํวนโยธา 
 ขนาด 5 ไร ํ บริโภคอยาํงทั่วถึง -บ๎านนายสัมฤทธิ ์    ทั่วถึง อุปโภค บริโภคอยํางท่ัวถึง  
   -นายนายคล ี       
9 โครงการขุดลอกสระน้ํา เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําอุปโภค จํานวน 1 แหํง 800,000 - - มีน้ําใช๎ มีแหลํงเก็บกักนํ้าไว๎ใช๎สําหรับ สํวนโยธา 
 หมูํ5  ขนาด 2 ไร ํ บริโภคอยาํงทั่วถึง -บ๎านนายพิศิษฐ     ทั่วถึง อุปโภค บริโภคอยํางท่ัวถึง  
   เพชรรุณ       
          

 
 
 



๑๑๒ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

10 โครงการกํอสร๎างระบบ เพื่อให๎มีน้ําใช๎เพียงพอ จํานวน 1 แหํง - 1,000,000 - มีน้ําใช๎ มีแหลํงเก็บกักนํ้าไว๎ใช๎สําหรับ สํวนโยธา 
 ประปาหมูํที่ 5 บ๎านวังปลา สําหรับอุปโภคบริโภค     ทั่วถึง อุปโภค บริโภคอยํางท่ัวถึง  

 บริเวณบา๎นนางยพี         
11 โครงการขุดสระน้ํา หมูํที่ 5

ขนาด 3 ไร ํ
เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคอยาํงเพียงพอ 

บ๎านนายทองคํา เทวา 750,000 
 

- - มีน้ําใช๎
ทั่วถึง 

มีน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค 
อยํางเพียงพอและทั่วถึง 

สํวนโยธา 

          
12 โครงการลอกลําห๎วยหลัง เพื่อปรับปรุงพัฒนาลําห๎วย กว๎าง 6.00 เมตร 900,000 - - มีน้ําใช๎ เพิ่มความจุของสระน้ําให๎มีขดี สํวนโยธา 

 อํางเก็บน้ํา หมูํ 6 ให๎สามารถเก็บกักนํ้าได ๎ ยาว 1000.00 เมตร    ทั่วถึง ความสามารถการรับน้ํา  
        ได๎มากข้ึน  
13 โครงการขุดลอกลําห๎วยหน๎า 

อํางเก็บน้ํา หมูํที่ 6  
เพื่อปรับปรุงพัฒนาลําห๎วย
ให๎สามารถเก็บกักนํ้าได ๎

กว๎าง 6.00 เมตร 
ยาว 800.00 เมตร 

- 1,000,000 - มีน้ําใช๎
ทั่วถึง 

เพิ่มความจุของสระน้ําให๎มีขดี
ความสามารถการรับน้ํา 

สํวนโยธา 

        ได๎มากข้ึน  

 
 



๑๑๓ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

14 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูํบ๎านหมูํที่ 7 

เพื่อให๎ระบบประปามี
ประสิทธิภาพในการใช๎งาน 

จํานวน 1 แหํง บริเวณ 
บ๎านนายศิริ เจยีมขํา 

800,000 - - มีน้ําใช๎ สามารถให๎บริการการใช๎น้ํากับ
ประชาชนอยํางท่ัวถึง 

สํวนโยธา 

       ทั่วถึง   
          

15 โครงการขุดสระ หมูํที่ 11 
ขนาด 5 ไร ํ

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําสําหรับ
อุปโภค บริโภคอยํางท่ัวถึง 

จํานวน 1 แหํงบริเวณ
หนองพุก 

- 1,200,000 - มีน้ําใช๎
ทั่วถึง 

สามารถให๎บริการใช๎น้ํากับ
ประชาชนได๎อยํางทั่วถึง 

สํวนโยธา 

16 โครงการกํอสร๎างระบบปา
พร๎อมหอถังทรงแชมเปญ
ขนาดความจุ 20 ลบ.เมตร 
หมูํที่ 7  

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎
อุปโภคบรโิภคอยํางเพยีงพอ 

จํานวน 1 แหํงบริเวณ 
บ๎านกําแพงแสน 

800,000 
 

- - มีน้ําใช๎
ทั่วถึง 

สามารถให๎บริการการใช๎น้ํากับ
ประชาชนอยํางท่ัวถึง 

สํวนโยธา 

          

 
 



๑๑๔ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.4 แนวทางปรับปรุง พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

17 โครงการขุดสระสาธารณะ  เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎ จํานวน 7 แหํง - 1,200,000 1,600,000 มีน้ําใช๎ สามารถให๎บริการการใช๎น้ํา สํวนโยธา 
 /ขุดบํอบาดาล หมูํ 7 อุปโภคบรโิภคอยํางพียงพอ -บริเวณสระ    ทั่วถึง กับประชาชนอยํางท่ัวถึง  
  และทั่วถึง หนองตารุณ  2 ไร ํ       
   -บริเวณสระลุงกุํย 2 ไร ํ       
   -บริเวณบ๎านนายสําราญ       
   2 ไร ํ       
   -บริเวณบ๎าน       
   นางสาลี 2 ไร ํ       
   -บริเวณบ๎าน       
   นางบุญธรรม  2 ไร ํ       

   -บริเวณบ๎าน       
   นายสมชัย  2 ไร ํ       
   -บริเวณบ๎าน       

   นายวิเชียร 2ไร ํ       



๑๑๕ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.4 แนวทางปรับปรุง พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

18 โครงการกํอสร๎างระบบ เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําอุปโภค จํานวน 1 แหํง - 1,500,000 - มีน้ําใช๎ ประชาชนมีน้ําไวส๎ําหรับ สํวนโยธา 
 ประปาหมูํบ๎าน หมูํ 8  บริโภคอยาํงทั่วถึง บริเวณหน๎าบ๎านผู๎ชํวย    ทั่วถึง อุปโภคบรโิภค  
 พร๎อมขยายเขต  เปี๊ยก       

19 โครงการปรับย๎ายแท๎งค์
น้ําประปา หมูํท่ี 8  

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคอยาํงทั่วถึง 

จํานวน 1 แหํง 
บริเวณบา๎นผู๎ชํวย 
ปราโมทย ์

500,000 
 

- - ประปา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ําไวส๎ําหรับ
อุปโภคบรโิภค 

สํวนโยธา 

          
20 โครงการกํอสร๎างระบบ

ประปาหมูํบ๎าน หมูํที่ 3(หอ
ถึงทรงแชมเปญ)พร๎อมขยาย
เขต 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคอยาํงทั่วถึง 

จํานวน 2 จุด 
-ก๎นคอก 
-หลังวัดแก๎มอ๎น 

- 1,200,000 1,200,000 มีน้ําใช๎
ทั่วถึง 

ประชาชนมีน้ําไวส๎ําหรับ
อุปโภคบรโิภค 

สํวนโยธา 

          
          

          



๑๑๖ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.4 แนวทางปรับปรุง พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

21 โครงการขุดลอกสระบริเวณ เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําอุปโภค จํานวน 5 ไรํ  - 1,000,000 - มีน้ําใช๎ มีแหลํงเก็บกักนํ้าไว๎ใช๎สําหรับ สํวนโยธา 
 อํางเก็บน้ําพุตะเคียน บริโภคอยาํงทั่วถึง     ทั่วถึง อุปโภค บริโภคอยํางท่ัวถึง  
 หมูํที่ 8          
22 โครงการขุดลอกสระน้ํา  เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําอุปโภค จํานวน 7 แหํง - 2,100,000 - มีน้ําใช๎ มีแหลํงเก็บกักนํ้าไว๎ใช๎สําหรับ สํวนโยธา 
 หมูํที่ 8 บ๎านพุตะเคียน บริโภคอยาํงทั่วถึง -บริเวณหุบกระท๎อน     ทั่วถึง อุปโภค บริโภคอยํางท่ัวถึง  
   3 แหํง       
   -บริเวณหุบสําเภาทอง       
   1 แหํง       
   -บริเวณพุตะเคียน       
   3 แหํง       
          
          

 
 



๑๑๗ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.4 แนวทางปรับปรุง พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

23 โครงการขุดลอกห๎วยทําช๎าง เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา กว๎าง 4.00 เมตร 200,000 - - สระน้ํา สามารถระบายน้ําออกจาก สวนโยธา 
 หมูํ 9  เพียงพอตํอการเกษตร ยาว 400.00 เมตร    เพิ่มขึ้น พื้นที่การเกษตรได๎อยํางม ี  

        ประสิทธิภาพ  
24 โครงการกํอสร๎างระบบ

ประปาหมูํบ๎านหมูํที่ 11 
พร๎อมขยายเขตและถังกรอง 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
เพียงพอตํอการอุปโภค
บริโภค 

บริเวณหน๎าอํางเก็บน้ํา
ห๎วยลูกนก 

- 1,200,000 - ระบบ
ประปา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบรโิภคอยํางเพยีงพอ 

สํวนโยธา 

          
25 โครงการกํอสร๎างประตูปิด เพื่อระบายน้ําทํวมขังในฤด ู 4.00x1.80x1.80 เมตร - 180,000 - ระบบ เพิ่มชํองทางระบายน้ําในฤด ู สํวนโยธา 
 เปิดน้ํา หมูํ 9 ฝนได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว     ประปา น้ําหลากและลดภาวะน้ําที ่  
 บริเวณบา๎นนายพรม      ดีขึ้น ทํวมขัง  

 
 
 



๑๑๘ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.4 แนวทางปรับปรุง พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

26 โครงการขุดสระน้ํา หมูํ 10  เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําอุปโภค ขนาด  - - 200,000 สระน้ํา มีแหลํงเก็บกักนํ้าไว๎ใช๎สําหรับ สํวนโยธา 
 บริเวณบา๎นนายทัน เชื้อด ี บริโภคอยาํงเพียงพอ 40.00x40.00x3.00    เพิ่มขึ้น การเกษตรของประชาชน  

27 โครงการขุดลอกสระน้ํา  เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎ทํา จํานวน 1 แหํง  - 400,000 - สระน้ํา เพิ่มความจุของสระน้ําให๎มีขดี สํวนโยธา 
 หมูํ 11 สี่แยกโปุงกก การเกษตร ขนาด 5 ไร ํ    เพิ่มขึ้น ความสามารถในการรับน้ํา  

        ได๎มาก  
28 โครงการขุดสระน้ําเพื่อ

การเกษตร หมูํที่ 12 
เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎ทํา
การเกษตร 

จํานวน 1 แหํง 
บริเวณบา๎นนายแผน 

- 750,000 
 

- สระ
เพิ่มขึ้น 

มีแหลํงเก็บกักนํ้าไว๎ใช๎สําหรับ 
การเกษตร 

สํวนโยธา 

 ขนาด 3 ไร ํ         
          

          

 
 
 



๑๑๙ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.4 แนวทางปรับปรุง พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

29 โครงการกํอสร๎างระบบ เพื่อให๎ประชาชนในพ้ืนท่ีมี จํานวน 1 แหํง 850,000 - - ประปา ประชาชนมีน้ําท่ีสะอาดไว ๎ สํวนโยธา 
 ประปาหมูํบ๎าน หมูํ 15  น้ําอุปโภคบรโิภค บริเวณบา๎นนายสงดั     ใช๎ทั่วถึง อุปโภคบรโิภคอยํางทั่วถึง  
 (หอถังทรงแชมเปญ) พร๎อม  เทพสวัสดิ ์       
 ขยายเขตประปา         

30 โครงการขุดสระเก็บกักน้ํา เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําอุปโภค ขนาด 5 ไรํ บริเวณบ๎าน - - 900,000 สระ มีแหลํงเก็บกักนํ้าไว๎ใช๎สําหรับ สํวนโยธา 
 หมูํ 15  บริโภคอยาํงทั่วถึง นางสาวอจิรา ดอกขจร    เพิ่มขึ้น การเกษตรของประชาชน  
          

31 โครงการเจาะบํอบาดาล  เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําอุปโภค จํานวน 2 แหํง - 200,000 200,000 บํอเพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ําเพียงพอตํอการ สํวนโยธา 
 หมูํ 15 บริโภค -บ๎านนายบรรจง      ทําการเกษตร  
   มูลทรัพย ์       
   -บ๎านนายยวน ดอกขจร       
          
          

          



๑๒๐ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.4 แนวทางปรับปรุง พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

32 โครงการขุดลอกสระเกาํ เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําอุปโภค จํานวน 2 แหํง - 150,000  สระ มีแหลํงเก็บกักนํ้าไว๎ใช๎สําหรับ สํวนโยธา 
 หมูํที่ 15 บ๎านห๎วยตามํวง บริโภคอยาํงทั่วถึง -บริเวณบ๎านนายสงัด    - ดีขึ้น การเกษตรของประชาชน  
   3 ไร ํ       
   -บริเวณบ๎านนางจาํป ี       
   2 งาน       

33 โครงการกํอสร๎างทํอลอด เพื่อระบายน้ําทํวมขังในฤด ู 4.00x1.80x1.80 เมตร - - 180,000 ทาง เพิ่มชํองทางระบายน้ําในฤด ู สํวนโยธา 
 เหลี่ยมชนิด 1 ชํองทาง  ฝนได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว     ระบาย น้ําหลากและลดภาวะน้ําที ่  

 หมูํ 15บริเวณลําห๎วยโปุง      น้ําดีขึ้น ทํวมขัง  
 ห๎วยตอง         

34 โครงการกํอสร๎างทํอลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชนิด2 ชํอง บ๎านโปุงกก 

เพื่อระบายน้ําทํวมขังในฤดู
ฝนได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง1.80ม.สูง1.8ม.ยาว
8.00ม. 
-สายทุํงแฝก-โปุงกก 
-สายหว๎ยตามํวง-โปุงกก 2
จุด 

870,000 - - ทาง
ระบาย
น้ําดีขึ้น 

เพิ่มชํองทางระบายน้ําในฤดูน้ํา
หลากและลดภาวะน้าํที่ทํวมขัง 

สํวนโยธา 

          



๑๒๑ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.4 แนวทางปรับปรุง พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

35 โครงการวางทํอระบายน้ํา เพื่อระบายน้ําทํวมขังในฤด ู กว๎าง 3.60 เมตร - 300,000 - ทาง เพิ่มชํองทางระบายน้ําในฤด ู สํวนโยธา 
 หมูํ 15 บริเวณบ๎านนายเพิ่ม ฝนได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว50.00 เมตร    ระบาย น้ําหลากและลดภาวะน้ํา  
 บ๎านนายวิโรจน์ บ๎านนาย      น้ําดีขึ้น ที่ทํวมขัง  

 เปียก บ๎านนายวิชิต 
และบรเิวณบ๎านผู๎ชํวยหนุํย 

        

36 โครงการกํอสร๎างทํอลอด
เหลี่ยม ชนิด 2 ชํองหมูํ 8 
สายพุตะเคียน-หุบพํอเตํา 

เพื่อระบายน้ําทํวมขังในฤดู
ฝนได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว 

ขนาด 4x6x2เมตร - 500,000 
 

- ทาง
ระบาย
น้ําดีขึ้น 

เพิ่มขํองทางระบายน้ําในฤดูน้ํา
หลากและลดภาวะน้าํทํวม 

สํวนโยธา 

37 โครงการขุดลอกสระน้ําเกํา 
ขนาด 5 ไรํ หมูํ 10 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎
อยํางเพียงพอ 

บริเวณสระเกํา 400,000 
 

- - สระน้ํา
เพิ่มขึ้น 

เพิ่มความจุของสระน้ําไห๎มีขี
ความสามารถในการรับน้ํา 

สํวนโยธา 

38 โครงการเจาะบํอบาดาลน้ํา
ตื้น หมูํที่ 8 
 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหลํงน้ํา
ให๎สามารถเก็บกักนํ้า 

จํานวน 1 แหํง 
บริเวณบา๎นนายวิเชียร 

- 800,000 
 

- บํอน้ํา
เพิ่มขึ้น 

เพิ่มความจุของสระน้ําให๎
สามารถรองรับน้ําได๎มาก 

สํวนโยธา 

 



๑๒๒ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

1 โครงการชํวยเหลือผูต๎ิดเชื้อ เพื่อชํวยเหลือผูต๎ิดเชี้อ HIV จํานวน 10 คนๆละ  60,000 - - ผู๎ติดเชื้อ ชํวยแบํงเบาภาระคําใช๎จําย สํานักปลดั 
 HIV  500 บาท/เดือน     ให๎กับผู๎ติดเชื้อ  
2 โครงการชํวยเหลือ เพื่อชํวยเหลือครอบครัวที ่ จํานวน 10 คนๆละ  60,000 - - ครัวเรือน ชํวยเหลือให๎ผูเ๎ดือดร๎อนรอด สํานักปลดั 
 ครอบครัวที่ได๎รับความ ได๎รับความเดือดร๎อน 500 บาท/เดือน     พ๎นจากภาวะความทุกขเวทนา  
 เดือดร๎อน         
3 โครงการซื้อหนังสือพิมพ์ เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนรัก หมูํที่ 1 - 15 จํานวน  60,000 60,000 60,000 หมู ํ เปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎รับรู ๎ สํานักปลดั 
 หมูํบ๎าน การอํานและเพิ่มพูนความรู ๎ 365 วัน     ข๎อมูลขําวสารได๎อยํางฉับไว ๎  
4 โครงการจ๎างผู๎วํางงาน เพื่อสนับสนุนผู๎วํางงานไดม๎ ี จํานวน 50 คน 100,000 - - ผู๎เข๎ารํวม ทําให๎ผู๎วํางงานมีงานทําและม ี สํานักปลดั 
  งานทํา      รายได๎เพื่อยังชีพลดภาระการ  
        วํางงานแฝง และการ  
5 โครงการสํงเสริมผู๎ด๎อย เพื่อสํงเสริมศักยภาพผูด๎๎อย หมูํที่ 1 – 15 50,000 50,000 50,000 ครัวเรือน เปิดโอกาสให๎ผู๎ด๎อยโอกาสได๎ สํานักปลดั 
 โอกาส/ผู๎ยากไร ๎ โอกาสได๎รับโอกาสทางสังคม      แสดงศักยภาพของตนเองสู ํ  
        สังคม  

          



๑๒๓ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

6 โครงการชุมชนรํวมใจ 
หํวงใยสุขภาพผูส๎ูงอาย ุ

เพื่อสํงเสริมผูส๎ูงอายุมี
ความรูส๎ึกมีคณุคําในตนเอง 

ผู๎สูงอายุหมูํที่ 1 -15 100,000 
 

- - ผู๎เข๎ารํวม ผู๎สูงอายุมสีํวนรํวมในการจัด
กิจกรรมตํางและสามารถอยูํใน
สังคมได๎อยํางมีความสุข 

สํานักปลดั 

7 โครงการชํวยเหลือผู๎พิการ เพื่อชํวยเหลือผู๎พิการใน จํานวน  237  คน เงินอุดหนุน - - จํานวนคน ผู๎พิการมีความรูส๎ึกวําไมํถูก สํานักปลดั 
  ตําบลแก๎มอ๎น  เฉพาะกิจ    สังคมทอดทิ้งและไมํเป็นภาระ  
        ของสังคม  
8 โครงการเบี้ยยังชีพผู๎สูงอาย ุ เพื่อจํายเป็นคําเบี้ยยังชีพ

ผู๎สูงอายุในเขตตําบลแก๎มอ๎น 
จํานวน 1,080 คน เงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจ 

- - จํานวนคน ผู๎สูงอายุมสีภาพความเป็นอยูํที่
ดีขึ้นและมีขวัญดีขึ้น 

สํานักปลดั 

9 โครงการแกไ๎ขปัญหาความ เพื่อชํวยเหลือประชาชนท่ี หมูํที่ 1-15 200,000 200,000 200,000 ครัวเรือน สามารถสรา๎งความเชื่อมั่นเป็น สํานักปลดั 
 เดือดร๎อนและปรับปรุง ได๎รับความเดือดร๎อน      หลักประกันวําประชาชนจะ  
 คุณภาพชีวิต       ได๎รับความชํวยเหลือจากรัฐ  

10 โครงการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาโรคเอดส ์

เพื่อมุํงสูํการยตุิปัญหาโรค
เอดส ์

ภายในตําบลแก๎มอ๎น 50,000 

 
- - จํานวนคน สามารถยุติปญัหาเรื่องโรค

เอดสไ์ด๎ในระดับหนึ่ง 
สํานักปลดั 

          



๑๒๔ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

1 โครงการอุดหนุนอาหาร เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตตําบล 4,500,000 - - ครบถ๎วน ทําให๎เด็กนักเรยีนไดร๎ับอาหาร การศึกษาฯ 

 กลางวันโรงเรยีนในเขต ให๎กับโรงเรียนในตําบล แก๎มอ๎น จํานวน 9 โรง     กลางวันอยํางทั่วถึงและม ี  
 ตําบลแก๎มอ๎น แก๎มอ๎น      คุณภาพ  
2 โครงการอาหารเสรมินม เพื่อจัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนภายในเขต 2,500,000 - - ครบถ๎วน เด็กมสีุขภาพรํางกายแข็งแรงด ี การศึกษาฯ 

  ให๎กับโรงเรียนภายในเขต ตําบลแก๎มอ๎นและศูนย ์     ภาวการณ์เจริญเติบโตที่  
  ตําบลแก๎มอน๎และศูนย ์ พัฒนาเด็กเล็กบา๎น     เหมาะสมกับวัย  

  พัฒนาเด็กเล็กบา๎นแก๎มอ๎น แก๎มอ๎น       
3 โครงการจ๎างนักเรียน เพื่อแบํงเบาภาระของ เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 100,000 - - จํานวน สร๎างแรงจูงใจให๎เกิดความรัก สํานักปลดั 

 นักศึกษาชํวงปิดภาคเรยีน ผู๎ปกครอง ตําบลแก๎มอ๎น    คน ในท๎องถิ่นของตนเองและแบํง  
        เบาภาระคําใช๎จํายของ  
        ผู๎ปกครอง  
          



๑๒๕ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

4 โครงการกีฬานักเรียน เพื่อเสรมิสร๎างความสัมพันธ์ กลุํมโรงเรียนมหาราช 80,000 - - จํานวน เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการ การศึกษาฯ 

 ภายในตําบลและกีฬาอําเภอ ระหวํางโรงเรียน นักเรียน     ครั้ง ด๎านการกีฬาและการจัด  

 จอมบึง ครูและชุมชนและปลูกฝัง      กิจกรรมกลุํมหรือชุมชน  

  การใช๎เวลาวํางให๎เกิด        
  ประโยชน ์        

5 โครงการสํงเสริมและสนบั เพื่อให๎การสนับสนุนงาน โรงเรียนภายในตาํบล 100,000 100,000 100,000 แหํง หนํวยงานทางการศึกษาไดร๎ับ การศึกษาฯ 

 สนุนงานบริหารการศึกษา บริหารทางการศึกษาและ เขตตําบลแก๎มอ๎น     การสนับสนุนเพื่อการพัฒนา  

 และกิจการโรงเรียน ฯลฯ กิจการโรงเรียนในด๎านตํางๆ       โรงเรียนภายในตาํบลแก๎มอ๎น  

6 โครงการจดัหาเครื่องออก เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนใน ภายในตําบลแก๎มอ๎น 200,000 - - แหํง ประชาชนรู๎จักใช๎เวลาวํางให ๎ สํวนการศึกษาฯ 
 กําลังกาย พื้นที่ได๎ออกกําลังกายและใช๎      เกิดประโยชน์และรักสุขภาพ  
  เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์      มากขึ้น  

          

 



๑๒๖ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

7 โครงการอาหาร เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน 324,800 - - แหํง ทําให๎เด็กนักเรยีนไดร๎ับอาหาร การศึกษาฯ 
 กลางวันศูนย์พัฒนา ให๎กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แก๎มอ๎น     กลางวันอยํางทั่วถึงและม ี  

 เด็กเล็กบ๎านแก๎มอ๎น บ๎านแก๎มอ๎น      คุณภาพ  
8 โครงการปูองกันอุบัติเหต ุ เพื่อเป็นการปูองกันอุบัติเหต ุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - 20,000 - ครั้ง เด็กรู๎จักปูองกันและหลีกเลีย่ง การศึกษาฯ 
 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็ก      จากอุบัติที่จะเกดิขึ้นได ๎  
9 โครงการสํงเสริมสุขภาพ เพื่อสํงเสริมสุขภาพเยาวชน เด็กและเยาวชนภายใน 50,000 - - ผู๎เข๎า เด็กและเยาวชนได๎รับสํงเสริม การศึกษาฯ 

 เยาวชนตําบลแก๎มอ๎น เพื่อเทิด ภายในตําบลแก๎มอ๎น ตําบล    รํวม สุขภาพ สุขภาพใจโดยการ  

 พระเกียรติพระบรมโอรสาธิ-       ออกกําลังกาย  

 ราชฯ         
10 โครงการกีฬาพัฒนาทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะด๎านการ เด็กเล็กท่ีศูนย์พัฒนาเด็ก 20,000 - - แหํง เด็กมีทักษะดา๎นการพัฒนา การศึกษาฯ 
 เด็กปฐมวัย พัฒนาการครบท้ัง 4 ด๎าน เล็กบ๎านแก๎มอ๎น     ครบทั้ง 4 ด๎าน  
  ของเด็กปฐมวัย        

 



๑๒๗ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและ นันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

11 โครงการสํงเสริมสุขภาพ  เพื่อสํงเสริมสุขภาพด๎วยการ หมูํที่ 1 - 15 100,000 100,000 100,000 พื้นที ่ ประชาชนรู๎จักวิธีออกกําลัง  
 การกีฬา และนันทนาการ ออกกําลังกายและกิจกรรม      กายที่เหมาะสม สํวนการศึกษาฯ 
 ชุมชนตําบลแก๎มอ๎น ตําง ๆ         

12 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อสํงเสริมการออกกําลัง จํานวน 15 หมูํๆละ 105,000 - - หมู ํ ทําให๎ทุกหมูํบ๎านมีอุปกรณ ์ สํวนการศึกษาฯ 
 หมูํบ๎าน กาย 7,000 บาท     กีฬาสําหรับออกกําลังกาย  
        ตามความต๎องการ  

13 โครงการคํายบูรณาการ  เพื่อให๎เด็กและเยาวชนม ี นักเรียนระดับประถม 80,000 - - ครั้ง ทําให๎เด็กและเยาวชนได๎รับ การศึกษาฯ 

 ลูกเสือคณุธรรม กลุมํ คุณธรรม คํานิยมและ ศึกษากลุํมโรงเรียน     การปลูกฝังด๎านคณุธรรม   

 โรงเรียนมหาราช คุณลักษณะที่พึงประสงค ์ มหาราช     จริยธรรม  

  ตามมาตรฐานของโรงเรียน        
14 โครงการทัศนศึกษานอก เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ไดร๎ับ เด็กท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000 - - ครั้ง เด็กเกิดการเรียนรู/๎ได๎ประสบ การศึกษาฯ 
 สถานท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประสบการณ์จริง      การณ์จริง  

 



๑๒๘ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

15 โครงการจดัตั้งศูนยเ์ด็กเล็ก
โรงเรียนบ๎านทํุงแฝก 

เพื่อสํงเสริมกระบวนการ
เรียนรู๎และสํงเสริมพัฒนาทั้ง
4 ด๎านและเพื่อแบํงเบา
ภาระของผู๎ปกครองในการ
อบรมเลี้ยงดูบุตร 

จํานวน 1 แหํง 
บริเวณโรงเรียนบ๎านทํุง
แฝก 

- 300,000 
 

- จํานวน
แหํง 

เด็กได๎รับการเรยีนรู๎และมีการ
พัฒนาท้ัง 4 ด๎านอยําง
เหมาะสม 

สํวนการศึกษาฯ 

          

          
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

1 โครงการพัฒนาระบบงาน เพื่อรณรงค์ปูองกัน หมูํที่ 1 - 15 225,000   พื้นที ่ ทําให๎ประชาชนเข๎าใจและมีวิธ ี สํานักปลดั 
 สาธารณสุขมูลฐานและงาน โรคตดิตํอ      ปูองกันโรคติดตํอที่เกิดขึ้น  
 สาธารณสุขท่ัวไป งานสาธารณสุขมลูฐานและ      หรือกําลังระบาดได๎อยํางถูก  
  งานสาธารณสุขท่ัวไป      วิธี  
2 โครงการสปสช. เพื่อสนับสนุนคําใช๎จํายใน ไมํเกินร๎อยละ 30  200,000 - - จํานวน ทําให๎ประชาชนท๎องถิ่นเข๎า สํานักปลดั 
  การบริหารหรือพัฒนา ของคําใช๎จํายทั้งหมด    คน เป็นภาคีเครือขํายในการแกไ๎ข  
  กองทุน      ปัญหาสุขภาพให๎กับชุมชน  

        โดยชุมชน  
          

 
 
 
 



๑๓๐ 
 

ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

3 โครงการจดัซื้อเครื่องพํน เพื่อสนับสนุนการฉีดพํน จํานวน 2 เครื่อง 100,000 - - เครื่อง มีอุปกรณส์ําหรับการปูองกัน สํานักปลดั 
 หมอกควัน หมอกควัน      และแก๎ไขปญัหาการแพร ํ  
        ระบาดของยุงหรือพาหนะ  
        นําโรคอื่นๆ  

4 โครงการปูองกันโรค
ไข๎เลือดออก 

เพื่อลดจํานวนและอัตราการ
เกิดโรค 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ตําบลแก๎มอ๎น 

100,000 

 
- - 

 
จํานวน
ครั้ง 

สามารถลดอตัราการปุวยด๎วย
โรคไขเ๎ลือดออกได ๎

สํานักปลดั 

5 โครงการอาสาสมัครปศสุัตว์
ประจําตําบลแกม๎อ๎น 

เพื่อฝึกอบรมประชาชน
เกี่ยวกับการปูองกันและ
ควบคุมโรคเบื้องต๎น 

จํานวน 30 คน 20,000 

 
- - จํานวน

ครั้ง 
ประชาชนมีความรู๎เกี่ยวกับ
การปูองกันและควบคมุโรค
เบื้องต๎นได ๎

สํานักปลดั 

6 โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ระบบการปูองกันการ
เจ็บปุวยฉุกเฉิน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
ใกล๎เคียงที่ประสบ
อุบัติเหตุและเจ็บปุวย
เฉียบพลัน 

100,000 
 

- - จํานวน
ครั้ง 

ประชาชนสามารถเข๎าถึง
บริการของรัฐได๎อยํางรวดเร็ว 

สํานักปลดั 



๑๓๑ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
2.4  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนมี ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล 150,000 - - จํานวน สร๎างภมูิคุ๎มกันให๎กับ สํานักปลดั 
  การประกอบอาชีพตามแนว แก๎มอ๎น    ผู๎เข๎ารํวม ประชาชนในการประกอบ  

  พระราชดําร ิ      อาชีพและมีชีวิตความเป็นอยู ํ  
2 โครงการปลูกผักปลอด เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน หมูํที่ 1 – 15 100,000 - - จํานวน สามารถขยายเครือขําย สํานักปลดั 
 สารพิษ ปลูกผักปลอดสารพิษไว๎ใช๎ใน     ผู๎เข๎ารํวม ประชาชนภาคการเกษตรใน  
  ครัวเรือน      การลดการใช๎สารเคม ี  
3 โครงการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนรู๎ถึง ภายในตําบลแก๎มอ๎น - 20,000 - จํานวน ทําให๎มีนวัตกรรมใหมํเกี่ยวกับ สํานักปลดั 
  คุณคําของสมุนไพรไทย     ผู๎เข๎ารํวม ปัญหาสุขภาพประชาชนหรือ  
        แพทย์ทางเลือก  

          

 
 
 



๑๓๒ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

1 โครงการปูองกันและแก๎ไข เพื่อใหเ๎ด็กและเยาวชน ตําบลแก๎มอ๎น 100,000 100,000 100,000 จํานวน ทําให๎การแพรํระบาดของ สํานักปลดั 
 ปัญหายาเสพตดิและ/หรือ

ปัญหาทางสังคม 
หํางไกลปญัหาสังคมและ/
หรือปัญหายาเสพติด 

    ครั้ง ยาเสพตดิลดลงและเป็นการ
เพิ่มมาตรการปูองกันปัญหา 

 

        สังคม  
2 โครงการติดตั้งกล๎องวงจร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ พื้นที่ตําบลแก๎มอ๎น 200,000 - - จํานวน ประชาชนมีความปลอดภยัใน สํานักปลดั 
 ปิด รักษาความปลอดภัยมากขึ้น     เครื่อง ชีวิตและทรัพยส์ิน  
        เพิ่มมากข้ึน  
3 โครงการกีฬาต๎านยาเสพตดิ เพื่อสํงเสริมให๎เด็กเยาวชน เด็ก เยาวชน และ 200,000 - - จํานวน เด็กเยาวชนและประชาชน สํานักปลดั 
  ประชาชนท่ัวไปตลอดจน ประชาชนท่ัวไป    ครั้ง ทั่วไปรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกดิ  

  พนักงาน ได๎รํวมกัน      ประโยชน์และหํางไกล  
  แขํงขันกีฬาและใช๎เวลาวําง      ยาเสพตดิ  
  ให๎เป็นประโยชน์ท้ังในและ        

  นอกหนํวยงาน        

 



๑๓๓ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

1 คําใช๎จํายในการเลือกตั้ง เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ หมูํที่ 1 – 15 200,000 - - ครั้ง มีความพร๎อมในการ สํานักปลดั 
 สําหรับเป็นคําเลือกตั้งท่ัวไป เลือกตั้งท่ัวไปหรือเลือก      เตรียมการเลือกตั้งท่ัวไปหรือ  
 หรือเลือกตั้งซํอม ตั้งซํอม      เลือกตั้งซํอม  
2 โครงการอบรมให๎ความรู ๎ เพื่อให๎ความรู๎เกี่ยวกับ หมูํที่ 1 – 15 50,000 - - ผู๎เข๎ารํวม ทําให๎ประชาชนท่ีอบรมได๎ม ี สํานักปลดั 
 เกี่ยวกับประชาธิปไตย ประชาธิปไตย      ความรู๎เกี่ยวกับประชาธิปไตย  
3 โครงการจดัพิมพ์วารสาร เพื่อเผยแพรํประชาสัมพันธ์ จัดพิมพ์วารสารสิ่งพิมพ์ 100,000 100,000 100,000 จํานวน ได๎เผยแพรํขําวสารของอบต. สํานักปลดั 
 สิ่งพิมพ์ เผยแพรํ ประชา งานหรือกิจการของอบต. เผยแพรํประชาสัมพันธ์    ฉบับ ให๎บุคคลภายนอกได๎ทราบ  
 สัมพันธ์ขององค์การบริหาร         
 สํวนตําบลแก๎มอ๎น         
          
4 โครงการฝึกอบรมการเพิ่ม

ประสิทธิภาพผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นและสมาชิกสภา
ท๎องถิ่น 

เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม
มีความรู๎ความเข๎าใจและ
บทบาทหน๎าท่ีของตน 

ผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิก
สภาท๎องถิ่นกํานัน
ผู๎ใหญํบ๎านและตัวแทน
ประชาคมหมูํบ๎าน 

20,000 - - ผู๎เข๎ารํวม ผู๎เข๎ารับการอบรบมีความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน๎าท่ีของตนเอง 

สํานักปลดั 



๑๓๔ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

1 โครงการนายกพบประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกใน หมูํที่ 1  - 15 100,000 - - พื้นที ่ ทําให๎ประชาชนไดร๎ับบริการ สํานักปลดั 
  งานด๎านตําง ๆ ของอบต.      อยํางทั่วถึง  
  ให๎กับประชาชน        
2 โครงการปรับปรุงทบทวน/ เพื่อเป็นเครื่องมือในการ หมูํที่ 1 – 15 70,000 - - พื้นที ่ ประชาชนมีสํวนรํวมในการจดั สํานักปลดั 
 แผนชุมชน สร๎างความเข๎มแข็งในการ      ทําแผนชุมชน  
  พัฒนา        
3 โครงการสํารวจและจดัเก็บ เพื่อจัดเก็บข๎อมลูไปใช๎ใน หมูํที่ 1 - 15 50,000 - - พื้นที ่ ข๎อมูลที่ไดส๎ามารถนํามา สํานักปลดั 
 ข๎อมูลพื้นฐานในการจัดทํา การจัดทําแผนพัฒนา      พัฒนาการจัดทําแผนและ  
 แผนพัฒนา ท๎องถิ่นและการพัฒนาใน      พัฒนาในด๎านตําง ๆ ได ๎  
  ด๎านตําง ๆ        

 
 
 



๑๓๕ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.4 แนวทางการพัฒนา การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

1 โครงการปูองกันและลด เพื่อรณรงค์และปูองกันอุบัต ิ พื้นที่ตําบลแก๎มอ๎น 100,000 100,000 100,000 ครั้ง ลดอุบัตภิัยทางถนนและความ สํานักปลดั 
 อุบัติเหตุทางถนนในชํวง เหตุในชํวงเทศกาลสาํคัญๆ      สูญเสียตํอชีวิตและทรัพย์สิน  
 เทศกาลปีใหมํและเทศกาล       ของประเทศ  
 สงกรานต ์         

2 โครงการอบรมอาสาสมคัร เพื่อเพ่ิมพูนความรู๎และแลก พื้นที่ตําบลแก๎มอ๎น 100,000 - - จํานวน ประชาชนมีสํวนรํวมในการ สํานักปลดั 
 ปูองกันภัยฝุายพลเรือนหรือ เปลี่ยนประสบการณ ์     ผู๎เข๎ารํวม ปูองกันและแก๎ไขปัญหา  
 ชุดรักษาความสงบภายใน       สาธารภัยที่เกิดกับชุมชน  
 หมูํบ๎าน (ชรบ.)       ท๎องถิ่น  
3 โครงการจดัหารถยนต ์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ พื้นที่ตําบลแก๎มอ๎น 6,900,000 - - จํานวนคัน ประชาชนไดร๎ับบริการอยําง สํานักปลดั 
 บรรทุกน้ําดับเพลิงอเนก ชํวยเหลือประชาชนได๎อยําง และตําบลใกลเ๎คียง     รวดเร็วเมื่อประสบภัย  
 ประสงค ์ รวดเร็วและทั่วถึงเมื่อเกดิภัย        
4 ซื้อเครื่องรับวิทยุชนดิประจํา

ที่พร๎อมเครื่องแปลงไฟและ 
วิทยุสื่อสารแบบมือถือ 

เพื่อใช๎ติดตํอสื่อสารแจ๎งขําว
เกี่ยวกับภัยตํางๆ ท่ีเกิดขึ้น
ในพื้นที่ 

จํานวน 1 เครื่อง 40,000 

 
- - จํานวน

เครื่อง 
มีอุปกรณส์ื่อสารที่ทันสมยัและ
สามารถแจ๎งขําวได๎ทันตํอ
สภาวการณ ์

สํานักปลดั 



๑๓๖ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 4.1  แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

1 โครงการจดัทําปูายบอก เพื่อบอกเส๎นทางคมนาคมให ๎ จํานวน 35 ปูาย - 100,000 - จํานวน ทําให๎เกิดความปลอดภยัใน สํวนโยธา 
 เส๎นทาง ผู๎สญัจรไปมาได๎ทราบ ขนาด 0.60 x 1.20     ปูาย การใช๎ยวดยานพาหนะและ  
   เมตร     ทราบถึงระยะการเดินทาง  
2 โครงการแหลํงทํองเที่ยว เพื่อให๎ประชาชนชํวยกัน พื้นที่ตําบลแก๎มอ๎น 100,000 - - พื้นที ่ ทําให๎ประชาชนมีสํวนรํวม สํานักปลดั 
 และอนุรักษ์ปุาชุมชนเฉลิม

พระเกียรต ิ
รักษาสิ่งแวดล๎อมและเพิ่ม
รายได๎จากการทํองเที่ยว 

     ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

          
3 โครงการปรับภูมิทัศน์ใน เพื่อดูแลพื้นท่ีให๎มีระบบ พื้นที่ตําบลแก๎มอ๎น - 100,000 - พื้นที ่ สามารถเพิ่มพื้นท่ีให๎เป็นส ี สํานักปลดั 

 พื้นที่เพ่ือการทํองเที่ยว นิเวศน์ท่ีเหมาะสมสวยงาม      เขียวมากขึ้น  
 และเรียนรูร๎ะบบนเิวศน ์         

          

 
 



๑๓๗ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 4.2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

1 โครงการสํงเสริมและสนบั เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให ๎ กลุํมอาชีพภายในตําบล 300,000 300,000 300,000 กลุํม สามารถกําหนดทิศทางการสํง สํานักปลดั 
 สนุนกลุํมอาชีพภายใน ประชาชนได๎พัฒนาอาชีพ แก๎มอ๎น     เสรมิอาชีพให๎ตรงกับความ  
 ตําบลแก๎มอ๎น เพิ่มรายได ๎      ต๎องการของท๎องตลาด  
2 โครงการสํงเสริมและสนบั เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน กลุํมเกษตรกรภายใน 200,000 200,000 200,000 กลุํม ทําให๎เกษตรกรสามารถ สํานักปลดั 
 สนุนกลุํมเกษตรกรภายใน กลุํมเกษตรกรภายในตําบล ตําบลแก๎มอ๎น     กําหนดทิศทางหรือมีการ  
 ตําบลแก๎มอ๎น แก๎มอ๎น      วางแผนการ  
        ผลิตให๎กับความต๎องการตลาด  
3 โครงการปูองกันและกําจัด เพื่อลดพื้นท่ีความเสียหาย หมูํที่  1 – 15 - 50,000 - พื้นที ่ สามารถแก๎ไขปัญหาแมลง สํานักปลดั 
 แมลงศัตรูพืช ทางการเกษตร      ศัตรูพืชได๎อยาํงเหมาะสม  
        ลดความสูญเสยีพื้นท่ี  
        เพาะปลูกได ๎  
          

 



๑๓๘ 
ผ.01 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 4.2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

4 โครงการจดัฝึกอบรมการ
ผลิตปุ๋ยหมัก 

เพื่อเพ่ิมโอกาสการใช๎สาร 
ชีวพันธุ์ทดแทนสารเคม ี

กลุํมเกษตรกรผู๎ปลูกพืช 
จํานวน 30 คน 

50,000 
 

- - กลุํม เกษตรกรสามารถใช๎สารชีว
พันธุ์ทดแทนสารเคมีในพ้ืนที 

สํานักปลดั 

        ทําการเกษตรได ๎  
          

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 4.3 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

1 โครงการฝึกอบรมกับผู ๎ เพื่อเพ่ิมพูนความรู ๎ ผู๎บริหาร  สมาชิกสภาฯ 500,000 - - ผู๎เข๎ารํวม ทําให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมม ี สํานักปลดั 
 บริหารสมาชิกสภาฯ  ประสบการณ์และความคดิ พนักงานสํวนตําบล     ความรู๎มีประสบการณ์แล๎ว  
 พนักงานสํวนตําบล ลูกจ๎าง ในการปฏิบัติงาน ลูกจ๎างประจํา พนักงาน     นํากลับมาพัฒนาองค์กร  
 ประจําพนักงานจ๎าง    จ๎างฯลฯ       
 ผู๎นําชุมชน สมาชิกสภาฯ         
 ฯลฯ         
2 โครงการพนักงานดีเดํน เพื่อสร๎างขวัญและกําลังใจใน พนักงานสํวนตําบล  10,000 - - ผู๎ที่ไดร๎ับ ทําให๎พนักงานมีกําลังใจใน สํานักปลดั 
  การทํางาน ลูกจ๎างประจํา      การปฏิบัตหิน๎าท่ีตํอไป  
   พนักงานจ๎างฯ       
3 โครงการอบรมคณุธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรให๎ม ี คณะผู๎บริหารและ 10,000 - - ผู๎เข๎ารํวม บุคลกรมคีวามเสียสละ สํานักปลดั 
 จริยธรรมบุคลากรผู๎นํา คุณธรรมจริยธรรมในการ พนักงานในองค์การ     ประโยชนส์ํวนตนเห็นแก ํ  
 ชุมชน ปฏิบัติงาน บริหารสํวนตําบล     ประโยชนส์ํวนรวม  

   แก๎มอ๎น       

 



๑๔๐ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 4.3 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

4 โครงการพัฒนา เพื่อให๎อบต.สามารถจัดเก็บ พื้นที่ภายในตําบล 50,000 - - พื้นที ่ ประชาชนที่อยูํในขํายการเสีย กองคลัง 
 ประสิทธิภาพการจดัเก็บ ภาษีไดเ๎พิ่มขึ้น แก๎มอ๎น     ภาษีไดย๎ื่นแบบแสดง  
 รายได ๎       รายการเสียภาษีภายใน  
        ระยะเวลาที่กําหนด  
5 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพกลุํม จํานวน 1 กลุํม 100,000 - - ผู๎เข๎ารํวม ทําให๎ประชาชนท่ีเข๎ารับการ สํานักปลดั 
 กลุํมสตร ี สตรีกลุํมแมํบ๎าน อสม      อบรมสามารถนําความรูม๎าใช๎  
        พัฒนาท๎องถิ่นตํอไป  
6 โครงการบันทึกบญัชีด๎วย เพื่อใช๎ประโยชน์ในการวาง อบต.แก๎มอ๎น 50,000 - - พื้นที ่ สามารถเข๎าถึงข๎อมูลทาง กองคลัง 
 ระบบคอมพิวเตอร ์(e-lass) แผนและใช๎งานได๎ถูกต๎อง      การเงินการคลังได๎อยาํง  
        รวดเร็ว  

 
 
 



๑๔๑ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 4.3 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

7 โครงการจดัซื้อพัดลมไอนํ้า เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ จํานวน 4 เครื่อง - 120,000 - จํานวน ลดอุณหภูมิความร๎อนได๎ด ี สํานักปลดั 
  ปฏิบัติงาน     เครื่อง และมีความเหมาะสมตํอการ  
        ใช๎งาน  
8 โครงการตํอเติมรางน้ําฝน เพื่อรองรับน้ําฝนและ บริเวณหน๎าอาคารเรียน 30,000 - - จํานวน ลดปรมิาณน้ําฝนที่กระเด็นเข๎า สํวนการศึกษาฯ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปูองกันนํ้าฝนกระเด็นเข๎าตัว หลังเกําและบรเิวณด๎าน    แหํง ตัวอาคารเรียน  
  อาคารเรยีน ข๎างโรงอาหาร       
9 โครงการจดัทํากันสาด

ด๎านหลังอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านแก๎มอ๎น 

เพื่อปูองกันฝนสาดและ
ปูองกันแสงแดดที่สํองเข๎ามา
ในอาคารเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
แก๎มอ๎น 

64,000 

 
- - จํานวน

แหํง 
สามารถปูองกันแสงแดดที่สํอง
เข๎ามาในห๎องเรียนได ๎

สํวนการศึกษาฯ 

10 โครงการปรับปรุงบรเิวณ
หน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให๎ผู๎ปกครองมีที่จอดรถ
อยํางเป็นระเบยีบ 

หน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านแก๎มอ๎น 

85,000 

 
- - จํานวน

แหํง 
มีที่จอดรถรับ-สํงเด็กท่ีเป็น
ระเบียบขึ ้

สํวนการศึกษาฯ 

          

 
 



๑๔๒ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 4.3 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

11 จัดซื้อเครื่องพิมพ์สีแบบ เพื่อให๎เพียงพอตํอการใช๎งาน จํานวน 1 เครื่อง 5,000 - - จํานวน มีเครื่องมือเครื่องใช๎ที่เพียงพอ สํวนการศึกษาฯ 
 ฉีดหมึกมลัติฟังก์ชัน ในสํานักงาน     เครื่อง ตํอการใช๎งานในสํานักงาน  

          
          

12 โครงการปรับปรุงสนาม เพื่อให๎เด็กได๎มีสนามออก ปรับปรุงสนามเด็กเลํน - 150,000 - จํานวน เด็กมสีนามที่สมบูรณ์แบบ สํวนการศึกษาฯ 
 เด็กเลํนตํอเตมิหลังคา กําลังกายวิ่งเลํนท่ีเหมาะสม ตํอเติมหลังคาเป็น    ครั้ง   
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปลอดภัย เมทัลชีลและปูพื้นแผํน       
   ยางด๎านติดห๎องอาหาร       

13 จัดซื้อโทรทัศน์สี ศูนย ์ เพื่อให๎เด็กได๎รับรู๎ข๎อมูล จํานวน 1 เครื่อง 20,000 - - จํานวน เด็กได๎รับรู๎ข๎อมูลขําวสารตํางๆ  สํวนกาศึกษาฯ 
 พัฒนาเด็กเล็ก ขําวสาร ขนาด 40 น้ิว    เครื่อง ทันตํอสถานการณ ์  
          
          

          

 



๑๔๓ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 4.3 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

14 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟูา เพื่อใช๎สํารองไฟฟูาสําหรับ จํานวน 6  เครื่อง 18,000  - จํานวน เครืองคอมพิวเตอร์มีตัวสํารอง สํวนการศึกษาฯ 
  เครื่องคอมพิวเตอร ์     เครื่อง ไฟฟูาเวลาไฟดับ  

15 โครงการจดัซื้อเครื่องเลํน เพื่อจัดซื้อเครื่องเลํนสนาม จํานวน 1 ชุด 100,000 - - จํานวน ทําให๎เด็กมีเครื่องเลํนท่ี สํวนการศึกษาฯ 
 สนาม ให๎กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     ชุด เหมาะสมกับวัยและเป็นการ  
  บ๎านแก๎มอ๎น      เพิ่มพัฒนาของเด็ก  

16 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ ์ เพื่อให๎มีครุภณัฑไ์ว๎ใช๎ใน สํวนราชการตําง ๆ  100,000 - - แตํละ อบต.มีคุรภุัณฑ์สํานักงานท่ี ทุกสํวนราชการ 
 สํานักงาน เชํนตู๎เก็บ  สํานักงานและสะดวกตํอการ     ประเภท อํานวยความสะดวกตํอการ  
 เอกสาร เครื่องถํายเอกสาร ปฏิบัติงาน      ปฏิบัติงาน  
 เครื่องปรับอากาศ โต๏ะ เก๎าอ้ี

เครื่องโทรศัพท์ฯลฯ 
        

 
 
 



๑๔๔ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 4.3 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

17 จัดซื้อวัสดสุํานักงาน เชํน เพื่อให๎มีวัสดสุํานักงานไว๎ใช๎ สํวนราชการตําง ๆ  300,000 - - จํานวน อบต.วัสดสุํานักงานท่ีเพียงพอ ทุกสํวนราชการ 
 กระดาษ ดินสอ ปากกา ในสํานักงานและสะดวกตํอ     ชนิดที่จัด ตํอให๎ใช๎งาน  
 ฯลฯ การปฏิบัติงาน     ซื้อ   

18 จัดซื้อเครื่องขยายเสยีง เพื่อใช๎ในกิจการภายนอก จํานวน 1 เครื่อง 50,000 - - จํานวน มีเครื่องเสียงใช๎ในกิจกรรม สํานักปลดั 
 เคลื่อนที ่ สํานักงาน     เครื่อง ตํางๆ ท่ีจัดขึ้นภายนอก  
        สํานักงาน  

19 โครงการปรับปรุง เพื่อปรับปรุงอาคารที่ชํารุด อบต.แก๎มอ๎น 500,000 - - จํานวน อาคารสํานักงานมคีวาม สํานักปลดั 
 อาคารสํานักงาน บางสํวนให๎กลับมาคง     ครั้งท่ี สวยงาม  
  สภาพเดิมและสํวยงาม     ดําเนินการ   

20 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ ์ เพื่อใช๎กิจการของสํานักงาน จํานวน  10 เครื่อง 200,000 - - จํานวน สามารถพัฒนาขีด ทุกสํวนราชการ 
 คอมพิวเตอร์พร๎อมอุปกรณ ์      เครื่องที ่ ความสามารถใน  
 ครบชุด/พร๎อมเครื่องปริ้น      จัดซื้อ การให๎บริการได๎อยํางรวดเร็ว  
 เตอร ์       มีประสิทธิภาพ  
          



๑๔๕ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 4.3 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

21 โครงการจดัซื้อรถยนต ์ เพื่อให๎เพียงพอตํอการใช๎งาน 
และใช๎ในกิจการตําง ๆ ของ
อบต 

จํานวน 1 ค๎น 800,000 

 
- - คัน มีรถพอเพียงตํอการใช๎งาน 

ในกิจการตํางๆ ของอบต. 
สํานักปลดั 

 

22 โครงการจดัซื้อเครื่องหา
พิกัดจากสัญญาณดาวเทยีม
แบบ Hand Held 

เพื่อค๎นหาพิกัดจากสญัญาณ
ดาวเทียมพร๎อมแสดงแผนที ่

จํานวน 1 ตัว 30,000 
 

- - ตัว สามารถค๎นหาพิกัดจาก
สัญญาณดาวเทียมได๎แมํนยํา
และทันสมัยขึ้น 

สํวนโยธา 

23 โครงการกํอสร๎างอาคารเก็บ
เอกสาร 

เพื่อใช๎เก็บเอกสารทาง
ราชการ 

จํานวน 1 หลัง 500,000 - - หลัง เอกสารทางราชการถูกจัดเก็บ
อยํางเป็นระเบยีบ 

สํวนโยธา 

          

 
 
 
 



๑๔๖ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 แนวทางการพัฒนา จัดระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

1 โครงการจดัซื้อรถเก็บขยะ เพื่อลดปัญหามลพิษตํอ จํานวน 1 คัน - - 2,400,000 จํานวนคัน ทําให๎สภาพแวดล๎อมและ สํานักปลดั 
  สภาพแวดล๎อม      สามารถแก๎ไขปัญหาขยะได ๎  
2 โครงการคลองสวยน้ําใส เพื่อกําจัดผักตบชวาและ ลําห๎วย คูคลองในพื้นที ่ 50,000 50,000 50,000 จํานวนคน คูคลองมีสภาพแวดล๎อมท่ีด ี สํานักปลดั 

  วัชพืช ตําบลแก๎มอ๎น (50,000)   ที่เข๎ารํวม   
3 โครงการจดัหาเตาเผาขยะ เพื่อกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ภายในตําบล - - 1,000,000 แหํง มีระบบการกําจัดขยะและสิ่ง สํานักปลดั 
  ตําง ๆ       ปฏิกูลที่ด ี  
4 โครงการลดขยะ ลดภาระ

ของชุมชน 
เพื่อปลูกจิตสํานึกและให๎
ความรู๎เกี่ยวกับการบรหิาร
จัดการขยะที่ถูกวิธี 

พื้นที่ตําบลแก๎มอ๎น 50,000 
 

- - แหํง คนในชุมชนเกิดความตระหนัก
และรับรู๎ถึงผลกระทบที่เกดิขึ้น 

สํานักปลดั 

          
          

 
  



๑๔๗ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.2 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

1 โครงการรวมพลัง โลกสดใส เพื่อรํวมกันรณรงค์และสร๎าง พื้นที่ภายในตําบล 20,000 - - จํานวน ผู๎เข๎ารํวมโครงการตระหนักถึง สํานักปลดั 
 ไร๎ถุงพลาสติก จิตสํานึกในการลดใช๎ถุง แก๎มอ๎น    พื้นที ่ ภาระหน๎าท่ีที่ต๎องชํวยกันลด  
  พลาสติก     ดําเนินการ ใช๎ถุงพลาสติก  
2 โครงการ เยาวชนหัวใจ เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชนได๎ม ี พื้นที่ภายในตําบล - 50,000 - จํานวน เด็กและเยาวชนเข๎าใจสภาพ สํานักปลดั 
 สีเขียว สํวนรํวมในการแกไ๎ขปัญหา แก๎มอ๎น    เด็กท่ีรํวม แวดล๎อมท่ีเปลี่ยนแปลงซึ่ง  
  สภาพแวดล๎อม      กระทบตํอโลกและทุกคน  
        สามารถที่จะชํวยเยียวยา  
        ปัญหาดังกลาํวได ๎  
3 โครงการถนนไรฝ๎ุุน เพื่อปูองกันปัญหาฝุุนละออง หมูํที่ 1 – 15 200,000 200,000 200,000 จํานวน ลดปัญหาฝุุนละอองที่เกิดจาก สํานักปลดั 
 (น้ําสําเหล๎า) ในพื้นที่ตําบลแก๎มอ๎น  (200,000)   สาย ถนนท่ียังมีสภาพเป็นลูกรัง  
4 โครงการสร๎างเครือขํายเฝูา เพื่อสร๎างจิตสํานึกอนุรักษ ์ ตําบลแก๎มอ๎น - 100,000 - จํานวน ประชาชนมีสํวนรํวมในการ สํานักปลดั 
 ระวังทรัพยากรธรรมชาต ิ ทรัพยากรธรรมชาต ิ     ประชาชน อนุรักษ์และเฝูาระวัง  
 ในพื้นที่      ที่เข๎ารํวม   
          



๑๔๘ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

5 โครงการอบรมอาสาสมคัร เพื่ออบรมอาสาสมัคร จํานวน 1 รุํน 50,000 50,000 50,000 จํานวนคน เพิ่มเครือขํายอาสาสมัคร สํานักปลดั 
 ปูองกันไฟปุา ปูองกันไฟปุา     ที่เข๎ารํวม ปูองกันไฟปุาให๎สามารถดูแล  
        รักษาพ้ืนท่ีปุาได๎อยํางท่ัวถึง  
          
6 โครงการทอดกฐินปุา เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีปุาและเป็นการ หมูํที่ 1 - 15 50,000 - - จํานวนต๎น เพิ่มพื้นท่ีปุาให๎มีความอุดม สํานักปลดั 
  อนุรักษ์ผืนปุาให๎กลับคืนมา     ที่ปลูก สมบูรณ์และความ  
        หลากหลายทางชีวภาพ  
7 โครงการศึกษาดูงานพ้ืนท่ีปุา

ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
(ต๎นแบบ) 

เพื่อให๎มีความรูเ๎กี่ยวกับการ
จัดการพื้นที่ปุาชุมชนอยําง
เป็นระบบ 

จํานวน 50 คน 100,000 

 
- - พื้นที่ปุา

เพิ่มขึ้น 
สามารถจัดการพื้นท่ีปุาชุมชน
ได๎อยํางเป็นระบบแบบแผนท่ีด ี

สํานักปลดั 

8 โครงการระบบไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย ์

เพื่อลดภาวะโลกร๎อนโดยใช๎
พลังงานทดแทน 

จํานวน 1 แหํง 100,000 - - จํานวน
แหํง 

สามารถนําพลังงานทดแทนมา
ใช๎ในบริบทท่ีเหมาะสม 

สํานักปลดั 

 
 



๑๔๙ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การเสริมสร้างความม่ันคงของพ้ืนที่ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

1 โครงการแหเํทียนจํานํา เพื่อสํงเสริมพระพุทธศาสนา อุดหนุนโรงเรียนในเขต 50,000 50,000 50,000 จํานวน สามารถทําให๎เด็ก เยาวชน การศึกษาฯ 
 พรรษา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ตําบลแก๎มอ๎น/    ประชาชน เกิดความรักและมีสํวนรํวมใน  
  ประเพณีอันดีงาม -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน    ที่เข๎ารํวม กิจกรรมทางศาสนา  
   แก๎มอ๎น       
2 โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพี่อสํงเสริมและอนุรักษ์งาน อุดหนุนอําเภอจอมบึง 10,000 - - จํานวนเงิน ทําให๎เกิดความรัก ความ การศึกษาฯ 
 งานรัฐพิธี ราชพิธีและงาน ราชพิธีตํางๆ ให๎อยูํสืบไป     ที่อุดหนุน ผูกพันตํอสถาบันสําคัญของ  
 ประเพณีฯลฯ        ชาติ  
3 โครงการบรรพชาสามเณร เพื่อให๎เด็กและเยาวชนได๎รับ บรรพชาสามเณรภาคฤด ู 50,000 - - จํานวน เกิดทัศนคติที่ดีในเชิงบวกที่จะ การศึกษาฯ 
 ภาคฤดูร๎อน การอบรมเกี่ยวกับพระพุทธ ร๎อนจํานวน 50 รูป    เด็กท่ีเข๎า สํงเสริมให๎เด็กและเยาวชน  
  ศาสนาและวัฒนธรรมไทย     รํวม เติบโตเป็นคนดีและม ี  
        คุณธรรม  
          

 



๑๕๐ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การเสริมสร้างความม่ันคงของพ้ืนที่ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559 2560 2561 

4 โครงการวันเด็กแหํงชาต ิ เพื่อให๎เด็กและเยาวชนรู๎จัก เด็กและเยาวชนท้ังใน 250,000 250,000 250,000 จํานวน ทําให๎เด็กและเยาวชนมีความ การศึกษาฯ 
  หน๎าท่ีของตนเองและอยูํใน และนอกสถานศึกษาใน    เด็กท่ีเข๎า สํานึกในหน๎าท่ีความ  
  ระเบียบวินยั พื้นที่ตําบลแก๎มอ๎น    รํวม รับผิดชอบตํอตนเอง   
        ครอบครัว ชุมชน และ  
5 โครงการวันสงกรานต์และ เพื่อสืบสานประเพณี วัน ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล 250,000 250,000 250,000 จํานวน สามารถดํารงและรักษาไว๎ซึ่ง การศึกษาฯ 
 วันผู๎สูงอาย ุ สงกรานต์และวันผู๎สูงอาย ุ แก๎มอ๎น    ผู๎สูงอาย ุ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  
       ที่เข๎ารํวม ของชาติไทย  
6 โครงการจดังานวันลอย เพื่อเป็นการสบืสานประเพณ ี ประชาชนในพ้ืนท่ีและ 250,000 250,000 250,000 จํานวน สามารถดํารงและรักษาไว๎ซึ่ง การศึกษาฯ 
 กระทง ลอยกระทงในเขตตําบล ประชาชนท่ัวไป    ประชาชน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  
       ที่เข๎ารํวม ของชาติไทย  
7 อุดหนุนโครงการงานจัด เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน อุดหนุนอําเภอจอมบึง 10,000 10,000 10,000 จํานวนเงิน ทุกภาคสํวนมสีํวนรํวมในการ สํวนการศึกษาฯ 
 กาชาดเที่ยวงานราชบุร ี การจัดงานเที่ยวราชบุร ี     ที่อุดหนุน สํงเสริมการทํองเที่ยวราชบุร ี  
          



๑๕๑ 
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การเสริมสร้างความม่ันคงของพ้ืนที่ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2559  2560 2561 

1 โครงการปกปูองสถาบัน เพื่อรํวมแสดงความจงรัก ประชาชน/ผู๎นําชุมชน 100,000  - - จํานวน ประชาชนท่ัวไปได๎รํวมแสดง สํานักปลดั 
 สําคัญของชาติโดยเฉพาะ ภักดีตํอสถาบันสําคญัของ กลุํมพลังมวลชน     ครั้ง ออกถึงความจงรักภักดีตํอ  
 สถาบันพระมหากษัตริย ์ ชาติ       สถาบันสําคญัของชาต ิ  
2 โครงการดําเนินงานตาม เพื่อตอบสนองนโยบายของ ดําเนินงานตามนโยบาย 50,000  50,000 50,000 จํานวน สามารถดําเนินงานได ๎ สํานักปลดั 
 นโยบายของรัฐบาล รัฐ ของรัฐบาล     ครั้ง สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐ  
3 โครงการสักการะพระบรม

รูปรัชกาลที่ ๕ สืบสาน
ประเพณีของดีจอมบึง 

เพื่อรํวมสักการะและสํานึก 
ในพระมหากรณุาธิคณุของ 
พระองค์ทําน 

อุดหนุนอําเภอจอมบึง 50,000 

 

 - - จํานวน 
ครั้ง 

ประชาชนทุกหมูํเหลํา 
ตํางสํานึกในพระมหากรณุา 
ธิคุณ 

สํวนการศึกษาฯ 

4 โครงการวันท๎องถิ่นไทย เพื่อรํวมสักการะและสํานึก
ในพระมหากรณุาธิคณุที่พระ
ทํานมีตํอท๎องถิ่น 

จัดกิจกรรม/จัดพิธีการฯ 50,000 

 

 - - จํานวน 
ครั้ง 

ชาวท๎องถิ่นตํางสํานึกในพระ 
มหากรณุาธิคณุและรํวม
สักการะ 

สํานักปลดั 

5 จัดซื้อซุ๎มเฉลิมพระเกียรต ิ เพื่อแสดงออกซึ้งความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จํานวน 1 ชุด 200,000  - - จํานวนชุด ประชาชนทุกหมูํเหลํารํวมกัน
แสดงออกซึ่งความจงรักภักด ี
 

สํานักปลดั 



๑๕๒ 
ผ 02 

บัญชีประสานโครงการพัฒนา  
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

ตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดก าหนด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ด้านที่ 1 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 
1 กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีตสายโชคอํานวย –พุหิน 5,250,000 5,250,000 - 10,500,000 อบจ. 
 หมูํที่ 10 บ๎านทุํงเคล็ดเช่ือมตํอตําบลเบิกไพรอําเภอจอมบึง      ราชบุร ี

 จังหวัดราชบุรี แบํงเป็น 2 ระยะ      

2 กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีตสายเกาะกลาง - วังใหญ ํ 3,000,000 3,000,000 - 6,000,000 อบจ. 
 หมูํที่ 9 บ๎านสันดอนหมูํท่ี 4 บ๎านรางเฆํ ตําบลแกม๎อ๎น 

แบํงเป็น 2 ระยะ 
    ราชบุร ี

3 กํอสร๎างถนนลาดยางแบบแอสฟลัท์ติกคอนกรีต  3,600,000 - - 3,600,000 อบจ. 
 สายสันดอน - ทําลาบ หมูํที่ 9 บ๎านสันดอน     ราชบุร ี

4 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,000,000 -  3,000,000 อบจ. 
 สายวังน้ําเขียว – ทําลาบ หมูํที่ 9 บ๎านสันดอน ตําบลแก๎มอ๎น     ราชบุร ี

5 กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีตสายหนองช๎างตาย 7,500,000 7,500,000 - 15,000,000 อบจ. 

 -หนองไม๎แกํนหมูํที่ 3 บ๎านแก๎มอ๎น หมูํที่ 7  บ๎านพุมํวง แบํง 2 ระยะ     ราชบุร ี

 เชื่อมตํอตําบลเบิกไพรอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร ี      



๑๕๓ 
ผ 02 

บัญชีประสานโครงการพัฒนา  
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

ตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดก าหนด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ด้านที่ 1 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 
6 กํอสร๎างถนนลาดยางแบบแอสฟลัท์คอนกรีตสายชํองหอบ 5,300,000 5,300,000 5,300,000 15,900,000 อบจ. 
 - หนองปากดง หมูํที 8 บ๎านพุตะเคียน ต.แก๎มอ๎น แบํงเป็น 3ระยะ     ราชบุร ี
7 กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีตสายสปก. 7,800,000 - - 7,800,000 อบจ. 
 พัฒนาหมูํที ่13 บ๎านทําลาบเชื่อมตํอหมูํที่ 4 บ๎านรางเฆ ํต.แก๎มอ๎น 

(สายบ๎านกํานัน) 
    ราชบุร ี

8 กํอสร๎างถนนลาดยางแบบแอสฟลัท์คอนกรีตสายหลังเนิน 7,500,000 - - 7,500,000 อบจ. 
 หมูํที่ 15 บ๎านห๎วยตามํวง ตําบลแก๎มอ๎น อําเภอจอมบึง ราชบุร ี     ราชบุร ี

9 กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต หมูํที่ 7 3,000,000 - - 3,000,000 อบจ. 
 สายเขาลวก – คอเขา ตําบลแก๎มอ๎น อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร ี     ราชบุร ี

10 กํอสร๎างถนนลาดยางแบบแอสฟลัท์คอนกรีตหน๎าอํางเก็บน้ํา   7,000,000 - - 7,000,000 อบจ. 
 หมูํที่ 6 บ๎านหนองปากชัฏ     ราชบุร ี

11 กํอสร๎างถนนลูกรังบดถนนสายห๎วยตามํวง – เขารัง 6,000,000 6,000,000 - 12,000,000 อบจ. 
 หมูํที่ 15 บ๎านห๎วยตามํวง แบํงเป็น 2 ระยะ     ราชบุร ี

 



๑๕๔ 
ผ 02 

บัญชีประสานโครงการพัฒนา  
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

ตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดก าหนด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ด้านที่ 1 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 
12 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,200,000  - 1,200,000 อบจ. 
 หมูํ 13 สายสามัคคีรํวมใจพัฒนา- หมูํที่ 3 บ๎านแก๎มอ๎น     ราชบุร ี

13 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรตี 4,500,000 4,500,000 - 9,000,000 อบจ. 
 หมูํที่ 3 สายหนองไม๎แกํน –หุบตะกร๎อ ตําบลแก๎มอ๎น  

แบํงเป็น 2 ระยะ 
    ราชบุร ี

14 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรตีหมูํที่ 5 5,250,000 5,250,000 - 10,500,000 อบจ. 
 สายวังปลา –พุตะเคียนตํอเส๎นเดิม ตําบลแก๎มอ๎น แบํงเป็น 2 ระยะ     ราชบุร ี

15 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรตี 4,400,000 - - 4,400,000 อบจ. 
 สายบ๎านทุํงแฝก –บ๎านโปุงกก ตําบลแก๎มอ๎น อําเภอจอมบึง      ราชบุร ี
 จังหวัดราชบุร ี      

 
 
 
 



๑๕๕ 
ผ 02 

บัญชีประสานโครงการพัฒนา  
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

ตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดก าหนด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ด้านที่ 1 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 

16 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรตี 2,250,000 - - 2,250,000 อบจ. 
 หมูํที่ 5 บ๎านวังปลาเชื่อมตํอบ๎านเกาะกระเหรี่ยงตาํบลดํานทับตะโก     ราชบุร ี
 อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุ ี      

17 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรตีสายบ๎าน 16,000,000 16,000,000 - 32,000,000 อบจ. 
 ห๎วยตามํวง –บ๎านโปุงกก ตําบลแก๎มอ๎น อําเภอจอมบึง จังหวัด     ราชบุร ี
 ราชบุร ีแบํงเป็น 2 ระยะ      

18 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3,000,000 - - 3,000,000 อบจ. 
 หมูํที่ 2 บ๎านทุํงแจงสายต๎นหว๎าเอนตําบลแก๎มอ๎นเชื่อมตํอหมูํที่ 11

บ๎านเกาะมะซางสายลืมพัฒนาตําบลดํานทับตะโก 
    ราชบุร ี

       
 
 
 
 
 



๑๕๖ 
ผ 02 

บัญชีประสานโครงการพัฒนา  
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

ตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดก าหนด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ด้านที่ 1 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 
19 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติก 6,000,000 - - 6,000,000 อบจ. 
 คอนกรีตหมูํที่ 2 บ๎านกระเมิง ทํุงแจงเชื่อมตํอหมูํที่ 10บ๎านทําครู

สายเจริญสุข ตําบลดํานทับตะโก อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุ ี
    ราชบุร ี

       
       

20 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายพุตะเคียน 12,004,000 12,004,000 - 24,008,000 อบจ. 
  หุบกระท๎อนเช่ือมตํอดํานทับตะโก อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร ี     ราชบุร ี
       

21 โครงการกํอสร๎างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูํที่ 2 3,120,000 - -  อบจ. 

 ซอยเพิ่มพูนทรัพย์เช่ือมตํอหมูํที่ 10 ต.ดํานทับตะโก อําเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุร ี

    ราชบุร ี

 
 
 



๑๕๗ 
ผ 02 

บัญชีประสานโครงการพัฒนา  
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

ตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดก าหนด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ด้านที่ 1 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 
22 กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีตสายบ๎าน 9,000,000 - - 9,000,000 อบจ. 

 วังปลา ตําบลแกม๎อ๎นเช่ือมตํอบ๎านหุบพริก     ราชบุร ี

 ตําบลดํานทับตะโก อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร ี      
23 

 
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 11สายโปุงกก-หนอง
ขาม ตําบลแกม๎อ๎น 

7,800,000 - - 6,000,000 อบจ. 
ราชบุร ี

24 
 

โครงการกํอสร๎างและติดตั้งไฟสํองสวําง ภายในตําบล 
 

 

1,500,000 
 

- - 1,500,000 จังหวัดราชบุร ี

25 โครงการกํอสร๎างศาลาอเนกประสงค์อบต.แก๎มอ๎น 2,500,000 - - 2,500,000 อบจ. 
ราชบุร ี

26 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 12  
สายชนแดน-อุดมสุข 

3,900,000 - - 3,900,000 
 
 

อบจ. 
ราชบุร ี

 



๑๕๘ 
ผ 02 

บัญชีประสานโครงการพัฒนา  
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

ตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดก าหนด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ด้านที่ 1 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 
27 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพุตะเคียน-

หุบพํอเตํา 
5,250,000 - - 5,250,000 อบจ. 

ราชบุร ี
       

28 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร๎อมทํอสายหุบ
สําเภาทอง หมูํที่ 8 

5,866,400 - - 5,866,400 อบจ. 
ราชบุร ี

29 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองพุก 
หมูํที่ 11 

3,900,000 3,900,000 - 7,800,000 อบจ. 
ราขบุร ี

30 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังยกระดับหมูํที่ 15 เช่ือมตํอหมูํที่ 11 
ตําบลแก๎มอ๎น อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร ี

1,440,000 - - 1,440,000 อบจ. 
ราชบุร ี

31 โดรงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังเนินหมูํ
ที่ 15 บ๎านห๎วยตามํวง 

6,000,000 - - 6,000,000 อบจ. 
ราชบุร ี

 
 
 



๑๕๙ 
ผ 02 

บัญชีประสานโครงการพัฒนา  
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

ตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดก าหนด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ด้านที่ 3 

 
ล าดับ

ที ่
  ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 
1 โครงการจดัหารถยนต์บรรทุกน้ําดบัเพลิงอเนกประสงค ์ 6,900,000 - - 6,900,000 อบจ. 

      ราชบุร ี
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



๑๖๐ 
            ผ 03 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

 

 ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ รวม ๓ ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์ด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ         
1.1 กํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซมถนน         
สะพาน ทํอระบายน้ํา ฝาย อํางเกบ็น้ํา 57 189,512,900 74 161,750,500 37 53,873,000 168 405,136,400 
1.2 พัฒนาระบบจราจร 2 700,000 - - - - 2 700,000 
1.3 พัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ 19 7,286,000 - - - - 19 7,286,000 
1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  14 8,230,000 20 16,980,000 8 5,580,000 42 30,790,000 
สาธารณูปการ         

รวม 92 205,728,900 94 178,730,500 45 59,453,000 231 443,912,400 
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต         
2.1 สํงเสริมคณุภาพชีวิตและการแก๎ไขปัญหาสังคม 10 680,000 3 310,000 3 310,000 16 1,300,000 
2.2 สํงเสริมการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ 13 8,209,800 4 520,000 2 200,000 19 8,929,800 
2.3 สํงเสริมการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม 6 745,000 1 100,000 1 100,000 8 945,000 
2.4 สํงเสริมอาชีพและการดําเนินงานตามแนวของ 2 250,000 1 20,000 - - 3 270,000 
เศรษฐกิจพอเพียง         

รวม 31 9,884,800 9 950,000 6 610,000 46 11,444,800 



๑๖๑ 
ผ 03 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

 ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ รวม ๓ ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ         
รักษาความสงบเรียบร้อย         
3.1 สนับสนุนการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพตดิ 3 500,000 1 100,000 1 100,000 5 700,000 
3.2 สํงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ 4 370,000 1 100,000 1 100,000 6 570,000 
ของประชาชน         
3.3 สํงเสริมการมสีํวนรํวมของประชาชนในการจัดทําแผน 3 220,000 - - - - 3 220,000 
พัฒนาท๎องถิ่น         
3.4 การรักษาความสงบเรียบร๎อย การปูองกันและ 4 7,140,000 1 100,000 1 100,000 6 7,340,000 
บรรเทาสาธารณภยั         

รวม 14 8,230,000 3 300,000 3 300,000 20 8,830,000 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน         
พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว         
4.1 สํงเสริมแหลํงทํองเที่ยว 1 100,000 2 200,000 - - 3 300,000 
4.2 สํงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง 4 600,000 2 500,000 2 500,000 8 1,600,000 
ในภาคการเกษตร         
4.3 การพัฒนาองค์กรและการบรหิารกิจการบา๎นเมืองท่ีด ี 21 3,522,000 2 270,000 - - 23 3,792,000 

รวม 26 4,222,000 6 970,000 2 500,000 34 5,692,000 



๑๖๒ 
 

ผ 03 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๑) 
 

 ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ รวม ๓ ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ ์         
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม         
5.1จัดระบบการกําจัดขยะมลูฝอยและระบบบําบัดน้าํเสยี 2 100,000 1 50,000 3 3,450,000 6 3,600,000 
5.2 การบริหารจดัการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 6 520,000 4 400,000 2 250,000 12 1,170,000 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม         

รวม 8 620,000 5 450,000 5 3,700,000 18 4,770,000 
6.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น         
6.1สํงเสริมศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและ 7 870,000 5 810,000 5 810,000 17 2,490,000 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น         
6.2 สํงเสริมให๎ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ 5 450,000 1 50,000 1 50,000 7 550,000 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์         

รวม 12 1,320,000 6 860,000 6 860,000 24 3,040,000 
รวมท้ังสิ้น 183 230,005,700 123 182,260,500 67 65,423,000 373 477,689,200 

 



๑๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



ส่วนที่ ๔ 
 

แนวทางการติดตามประเมินผล 
 

 

4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผน

ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับ
ต่อไปได้  ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติใน
แต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนา
เป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้น ในขั้นต้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะน าไปสู่
บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน  
 

แนวทาง และวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบล  ประกอบด้วยสมาชิก
สภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารคัดเลือก หัวหน้า
ส่วนการบริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน 
เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัด
ความส าเร็จของโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราว
ละ 2 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  3.  รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 
เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

4.1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด 
ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
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   4.2  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมิน 
 4.3  หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหาร 

4.4  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 
4.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 

ความส าคัญของการติดตาม และประเมินผล 
การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ ด าเนินการ

อยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มี
ระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่
ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการ
ควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ
ระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
  ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน 
(Cost-effective) ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการ
เข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และ
การเสนอวิธีการปรับปรุงด าเนินงาน 
  ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้การปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยั งถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มี
ความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 
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ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตามและประเมินผล 
  ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในปัจจุบันเรียกว่า 
“แผนยุทธศาสตร์” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ได้โดยจะปรากฏรูปแบบ
ของรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยัง  
 
“หน่วยติดตามและประเมินผล” หรือ M&Unit (Monitoring And Evaluation Unit) ซึ่งได้แก่ “องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด” ที่จะเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการติดตามและจากการประเมินผล รวม
ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด  นอกจากนี้ยังท าหน้าที่เป็น “ระบบสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System) ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่อย่างไร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้เพียงใด การด าเนินการตามแผนที่เกิดขึ้น
เป็นอย่างไร เพ่ือประโยชน์ต่อการปรับปรุงให้ผลบรรลุผลได้ในทุกช่วงของแผนต่อไปในอนาคต 
 
องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล 
  ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ ประกอบไปด้วย องค์ประกอบ 
3 ส่วนหลัก คือ ส่วนของปัจจัยน าเข้า ( Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) และส่วนของการ
ประเมินผลลัพธ์ (Output,Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ 
  1.  ส่วนปัจจัยน าเข้า (Input) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง “มี” เพ่ือน าเข้าสู่
ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์         ผู้ประเมิน ผู้
ถูกประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วจะถูกส่งเข้าสู่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด   ซึ่งเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล (M&E  UNIT) เพ่ือเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจังหวัดไว้โดยบทบาทของ M&E UNIT ต่อปัจจัยน าเข้าก็คือ การเป็นผู้วิเคราะห์แผน
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเองครั้งนี้ ได้แก่ 
แบบรายงานแบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการ
ทบทวนว่าการจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือ อย่างไร 
  2. ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ช่วงของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ของท้องถิ่น ทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งได้ก าหนดเป็นการ
ติดตามรายไตรมาสคือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) ในแต่ละปี โดยการติดตามดังกล่าว เป็นการ
ติดตามผลขั้นกลาง (IR หรือ Intermediate Result) ของแผนยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ
ท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ ในรูปแบบของการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็น
หน่วยในการประสานแผนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ท าให้ทราบว่า แผน
ยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ดีหรือไม่สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า นอกจากนี้ การติดตามในทุกช่วงของแผนยังสามารถ
เป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System)  ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้สามารถไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่
จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบรายงานสู่ M&E Unit หรือองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนี้ โดยการติดตามครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 
2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการด าเนินงานของ 
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โครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ตอลดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
  3.  ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output,Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูก
เรียกว่า “การประเมินแผนยุทธศาสตร์” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ ที่
ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดท ารายงานผลการติดตามแผน 
ยุทธศาสตร์ไปสู่ M&E Unit ระดับจังหวัด เพ่ือเป็นหน่วยในการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเป็น
ประโยชน์ส าหรับ บุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของ
ท้องถิ่นในแผนต่อไปในอนาคต โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 3/1 แบบ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญในการประเมินได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้อง ต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบรายงาน แบบที่ 3/2) 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่
เลือก (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/3) 
 

ความเป็นระบบของการติดตามและประเมินผล 
  จากองค์ประกอบของระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้น 
สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นระบบ (Systematic) ของรายงานในระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ 2 ระดับใหญ่ คือ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  ซึ่งจะเป็น M&E Unit 
ระดับจังหวัด และระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ซึ่งจะมีหน่วยติดตามและประเมินด้วยตนเอง 
Self Assessment Unit เพ่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งข้อมูลให้กับ M&E Unit ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จะต้องมีบทบาทหลัก 3 บทบาท คือ บทบาทในการเป็นผู้รวบรวม
ข้อมูลข่าวสาร (Data base) 2 บทบาท เป็นนักวิเคราะห์โครงการ (Project Analyst) และ 3 บทบาทการเป็นผู้
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Linkage) 
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แบบรายงาน 

 

  แบบรายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบ
ไปด้วยแบบรายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ดังต่อไปนี้ 
  แบบที่ 1 การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 
  แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
แต่ละยุทธศาสตร์ 
 

แบบที่ 1 การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
   แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์
เพ่ือประเมินการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ว่า ด าเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน มากน้อยเพียงใด 
อย่างไร 
  2. ประโยชน์ 
   เป็นเครื่องมือส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและส าหรับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit: M&E Unit) ใช้การ
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ามีการด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูลและส่ง
มาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล 
 
  3. ระยะเวลาในการติดตาม 
   แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้
ในการประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งที่มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จะมีก าหนดระยะเวลาในการจัดท าแผนแตกต่างกันไป 
  4. องค์ประกอบของแบบ 
   แบบประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
   ส่วนที่ 1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ส่วนที่ 2 ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด 13 ข้อ 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 6 ข้อ และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 7 ข้อ (ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบว่ามีการ
ด าเนินการ/ไม่มีการด าเนินการตามประเด็นการประเมินการช่วยก ากับนั่นเอง) 
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แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
ค าช้ีแจง: แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะศาลพระ 

 
ประเด็นการประเมิน 

มี ไม่มี 

การด าเนินงาน การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2. การจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนส่วนในการจดัท าแผน   

9. มีการวเิคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจดัท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่   
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส เป็น
เครื่องมือหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ (1) การติดตาม
ผลการด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี  (2) ผลการด าเนินงาน และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
  2. ประโยชน์ 
   2.1 เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     ซึ่ง
นอกจากจะท าให้รับทราบถึงสถานการณ์ในการด าเนินงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” ว่า
แผนยุทธศาสตร์ทีก าหนด สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ 
   2.2 เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation Unit M&E Unit) เพ่ือใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 
  3. ระยะเวลาในการติดตาม 
   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการ
ติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็น
เดือนแรกของปีงบประมาณ 
  4. องค์ประกอบของแบบ 
   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาสประกอบไป
ด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ 4 ส่วนคือ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

-    ชื่อหน่วยงาน 
-    ไตรมาสที่รายงาน 

  ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี 
-    จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 
-    จ านวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
-    ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี 
-    จ านวนโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง 
-    การเบิกจ่ายงบประมาณ 

  ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
-    โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 

  ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง: แบบท่ี 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการตดิตาม  และรายงานผลการ
ด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริม่ตั้งแต่สิ้นสดุการด าเนินงานในเดือนตุลาคม–ธันวาคม หรือ 
ไตรมาสที่ 1 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น........................................................................................................ 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 
      (1) ไตรมาสที่ 1 (ตลุาคม – ธันวาคม)                 (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) 
      (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)               (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม- กันยายน) 

 

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปีท่ี 1......... ปีท่ี 3......... ปีท่ี 2......... ปีท่ี 4......... 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         

รวม         
 

4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี 1......... ปีท่ี 3......... ปีท่ี 2......... ปีท่ี 4......... 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         

รวม         
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5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
อยู่ในระหวา่ง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

รวม             
 

 

6. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี................................................. 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       

รวม       
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 
 

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี.............................................................. 
 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      

รวม      
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... .........................................................................  
............................................................................................................................. ..................................... 
................................................................................................................................................ ................. 
................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
......................................................... ..................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ........................................................ 
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการประเมิน ผลการ
ด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน 3 ส่วน คือ (1) 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (2) ความถึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ในแต่ละยุทธศาสตร์ และ (3) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
  2. ประโยชน์ 
   2.1 เป็นเครื่องมือส าหรับ เมืองพัทยา  เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ (Output) 
   2.2 เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation Unit: M&E Unit) เพ่ือใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (Outcome and Impact) 
  3. ระยะเวลาในการติดตาม 
   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบที่ใช้ในการประเมิน ผล
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละปีงบประมาณ (ช่วงเดือนตุลาคม – กันยายน) 
  4. องค์ประกอบของแบบ 
   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย เนื้อหาที่ส าคัญ 3 
ส่วน คือ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
    -  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    -  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน 
   ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 
    - ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติ 
   ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
    -  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 
    -  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

  ☺ ความพึงพอใจ 
  ☺ การเปลี่ยนแปลงของชุมชมตามตัวชี้วัดที่เลือก 
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง: แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงาน
ปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.................................................... 
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน................................................................ 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี................................................ 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมในโครงการ/
กิจกรรม 

   

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

   

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

   

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ให้ประชาชนทราบ 

   

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

   

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

   

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

   

ภาพรวม    
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5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1.............................................................................. 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
ภาพรวม  

 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

 
ตัวชี้วัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อนด าเนินการ

(จ านวน) 
หลังด าเนินการ

(จ านวน) 
เพ่ิม/ลด 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
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แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
  1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
   เพ่ือใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
  2. ประโยชน์ 
   เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรในภาพรวม 
  3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
   เก็บข้อมูลจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินองค์กรในแต่ละปี 
  4. องค์ประกอบของแบบ 
   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   1.  เพศ 
   2.  อายุ 
   3.  การศึกษา 
   4.  อาชีพหลัก 
   ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
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แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 

ค าช้ีแจง: แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดย
ก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปลีะ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ           (1) ชาย               (2) หญิง 
2. อาย ุ          (1) ต่ ากว่า 20 ปี    (2) 20-30 ปี        (3) 31-40 ปี         
                   (4) 41-50 ปี       (5) 51-60 ปี        (6) มากกว่า 60 ปี         
3. การศึกษา     (1) ประถมศึกษา   (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า         
                   (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (4) ปรญิญาตรี   (5) สูงกว่าปริญญาตรี                
                   (6) อ่ืน ๆ                
4. อาชีพหลัก    (1) รับราชการ   (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    (3)  คา้ขาย ธุรกิจส่วนตัว   
                   (4) รับจ้าง       (5) นักเรียนนักศึกษา       (6) เกษตรกร                
                   (7) อ่ืน ๆ (ระบุ)..........................................................               
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. การเปดิโอกาสให้ประชาชนมสีว่นร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2. การประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม    
3. การเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

   

5. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา    
8. การแกไ้ขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
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แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
แต่ละยุทธศาสตร์ 
  1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
   เพ่ือใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  2. ประโยชน ์
   เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
   เก็บข้อมลูจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินองค์กรในแต่ละปี 
  4. องค์ประกอบของแบบ 
   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่
ละยุทธศาสตร์  ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ 
   ยุทธศาสตร์........................... 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   1.  เพศ 
   2.  อายุ 
   3.  การศึกษา 
   4.  อาชีพหลัก 
   ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องที่ 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
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แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

 
ส่วนยุทธศาสตร์...................................................................................................................... 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ           (1) ชาย               (2) หญิง 
2. อาย ุ          (1) ต่ ากว่า 20 ปี    (2) 20-30 ป ี       (3) 31-40 ปี         
                   (4) 41-50 ปี         (5) 51-60 ปี        (6) มากกว่า 60 ปี         
3. การศึกษา    (1) ประถมศึกษา   (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า         
                   (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (4) ปรญิญาตรี   (5) สูงกว่าปริญญาตรี   (6)  อ่ืน ๆ             
4. อาชีพหลัก   (1) รับราชการ   (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    (3)  คา้ขาย ธุรกิจส่วนตัว   
                   (4) รับจ้าง        (5)  นักเรียนนักศึกษา       (6)  เกษตรกร                
                   (7) อ่ืน ๆ (ระบุ)..........................................................               
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. หากให้ประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
.................................................โดยให้คะแนนเตม็ 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องที่  
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
 
 

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



 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 

-------------------------------------------------- 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 

3.1  วสิัยทัศน์ (5) 
          3.2  พันธกิจ (5) 
          3.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 
          3.4  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) 
          3.5  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 
          3.6  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 
          3.7  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 

รวม 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของ 

อปท. 
ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรพัยากร โครงสร้างพื้นฐาน สถานท่ี

ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมลูเชิงสถิติที่ส าคัญ 
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะคลา้ยกัน 
- การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือการใช้

ข้อมูล จปฐ. 
- มี ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา (เพื่อดูการด าเนินงานในแตล่ะ

ปีท่ีผ่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนามากน้อยเพียงใด) 

10 
(3) 
 

(3) 
(2) 
 

(2) 

 

2. การวิเคราะหส์ภาวการณ์
และศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่
ส าคัญ เพื่อช้ีให้เห็นศักยภาพ ปัญหา และความต้องการ 

25 
 

 

  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. 
- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 

4 
(2) 

 

 - มีการวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัดและ
แสดงให้เห็นศักยภาพ และระดับความรุนแรงของปัญหา 

(2)  

  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม 5  
 - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น ก าลัง

แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหา
ยาเสพติด เป็นต้น 

(3)  

 - มีการวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของ อปท.และแสดง
ให้เห็นศักยภาพ และระดับความรุนแรงของปัญหา 

(2)  

  การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 5  
 - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
(2)  

 - มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของ 
อปท. 

(3)  

  SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 5  
 - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (3)  
 - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก อย่างถูกต้อง (2)  
  สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ 6  
 - มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดย

ช้ีให้เห็นขนาด และความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 
(2)  

 - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายที่
ชัดเจน 

(2)  

 - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้าน เป็นส่วนประกอบในการจัดท า
แผนพัฒนา 

(2)  

3. ยุทธศาสตร ์  65  
       3.1 วิสัยทัศน์  มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงใน

อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่ เป็น
ลักษณะเฉพาะของ อปท. 

5  

 



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
 - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็นสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล (3)  
 - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ (2)  
3.2  พันธกิจ  5  
 - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเป็น เพื่อน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน ์ (3)  
 - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรอืเชิงปริมาณ (2)  
3.3  ประเด็นยุทธศาสตร ์  มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทศัน์และเงื่อนไขเฉพาะของพื้นที่ 10  
 - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (4)  
 - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา ศักยภาพ

ของ อปท. 
(4)  

 - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

(2)  

3.4  เป้าประสงค ์  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร ์ 5  
 - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ์ (3)  
 - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่จะ

บรรลุอะไรในช่วง 4 ปี 
(2)  

3.5  ตัวช้ีวัดและค่า ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 15  
เป้าหมายของแตล่ะประเด็น  ตัวช้ีวัด 9  
ยุทธศาสตร ์ - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อนผลลัพธ์ตาม

เป้าประสงค ์
(5)  

 - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ (4)  
3.5  ตัวช้ีวัดและค่า  ค่าเป้าหมาย 6  
เป้าหมายของแตล่ะประเด็น - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี (3)  
ยุทธศาสตร์ (ต่อ) - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ท าได้ทั้งด้านปริมาณงาน 

งบประมาณ เทคนิค 
(3)  

3.6  กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร ์

 มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและ
สนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 

12  

 - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเช่ือมโยงสอดคล้องกันและมีการ 
บูรณาการกันในแต่ละยุทะศาสตร์  และน าไปสู่ การบรรลุ
เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ 

(6)  

 - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การ
ก าหนดแผนงานโครงการ 

(6)  

3.7 บญัชีรายการ/ชุด บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 13  
โครงการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรม  (8)  
 - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ

โครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน 
(3)  

 - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (3)  
 - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม (2)  
  

 

 

 



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
  โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และน าไปสู่

ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
(5)  

 - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน
และน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 

(3)  

 - มีโครงการฯ ครบถ้วนท้ัง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน) (2)  
    
 รวมคะแนนที่ได้ 100  

 
หมายเหตุ  :  1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม และ

สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
                2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียด

หลักเกณฑ์ไปเป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจ าปีได้  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


