
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     แผนพัฒนา  ๓  ป 
     องคการบริหารสวนตําบลบานในดง 

     อําเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี 
     พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คํานํา 
 

 การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จะใชแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการบริหารงาน        
ซึ่งแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   จะมีการกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมาย  ยุทธศาสตรและ
แนวทางในการพัฒนาทองถิ่น  รวมท้ังการกําหนดโครงการ / กิจกรรม  ตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาใน  
ระยะยาวอยางตอเน่ือง 
 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นน้ัน  จะมีความสอดคลอง  เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน  ยุทธศาสตรและแนวทาง
ในการพัฒนาในระดับตาง ๆ  และท่ีสําคัญองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จะตองดําเนินงานเพื่อตอบสนองตอปญหา  
ความตองการของประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของแผนชุมชน 
 องคการบริหารสวนตําบลบานในดงไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐)     
เพื่อเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  รวมท้ังวางแนวทาง
เพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป 
 

 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลบานในดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สวนที่  ๑ 

บทนํา 

 
              ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานในดง    ไดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อใชเปนแนวทางหรือ
ทิศทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามป    ซึ่งในสวนของยุทธศาสตรไดกําหนดวิสัยทัศน  ของตําบลบานในดง  ดังน้ี  
ตําบลบานในดงเปนชุมชนนาอยู  การคมนาคมสะดวก  ระบบสาธารณูปโภคครบครัน  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ชุมชนมี
สวนรวม  การบริหารจัดการท่ีดี  กาวนําเศรษฐกิจ  วิสัยทัศนดังกลาวเปนแนวทางหลักท่ีจะนําไปสู  พันธกิจ  และ
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาของตําบลบานในดง  ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานเบ้ืองตน  นําสูหลักในการทําโครงการบรรจุใน
แผนพัฒนาสามป 
              การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดท่ีวา  
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหน่ึง  จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหน่ึงแนวทาง  และภายใตแนวทางการ
พัฒนาหน่ึง  จะมีโครงการ / กิจกรรม  ไดมากกวาหน่ึงโครงการ / กิจกรรมท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา  ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค  เปาหมาย  
จุดมุงหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน  และนําไปสูหัวใจของวิสัยทัศนไดในท่ีสุด 
              นอกจากน้ี  แผนพัฒนาสามป  เปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป  
กลาวคือ  องคการบริหารสวนตําบล  ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  
โดยนําโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป  ในปท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  ไปจัดทํา
งบประมาณเพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ  และผานกระบวนการ  การมีสวนรวม
ของประชาชน 
 

๑.๑  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
แผนพัฒนาสามป  ท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานในดงใชในการจัดทําตอไป    ตองมีลักษณะ 

ตาง ๆ แบบเปดกวาง  ดังน้ี 
๑.  เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
๒.  เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนา    และวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 

และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 
๓. เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 
๔. เปนเอกสารท่ีแสดงความเชื่อมโยงระหวาง แผนยุทธศาสตรการพัฒนา กับงบประมาณราย- 

จายประจําป 
              ดังน้ัน  โครงการท่ีบรรจุไปในแผนสามป  โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามปน้ัน  
ควรมีสภาพความพรอมอยางนอย  ๒  ประการ  คือ 
  ๑.  มีความแนนอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ  โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของ
โครงการ / กิจกรรม  รวมท้ังผลประโยชนสาธารณะท่ีจะไดรับจากโครงการ / กิจกรรม 
  ๒.  กิจกรรมท่ีอยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป  ควรมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ  
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะนําไปใชจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 
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๑.๒  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
๑.    เพื่อสรางสรรคใหตําบลบานในดง  เปนตําบลนาอยูอยางย่ังยืน 
๒. เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดี     ขององคการบริหารสวนตําบลบานในดง    และสงเสริม 

การมีสวนรวมของประชาชน 
  ๓.   มีการพัฒนาตําบลบานในดง   ใหครอบคลุมในทุกดาน  ท้ังเรื่องการพัฒนาคน  การพัฒนาเมือง  
การพัฒนาการบริหาร  พัฒนาอาชีพ  พัฒนาสังคม 
  ๔.   เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกคนในตําบลอยางถวนหนาและเทาเทียมกัน 

๕. เพื่อแกไขปญหาดานตาง ๆ ใหหมดไปจากตําบลบานในดง 
 

๑.๓  ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
๑.   การเตรียมการจัดทําแผน 
๒. การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
๓. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
๔. การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
๕. การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 
๖. การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
๗. การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

 

๑.๔  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป   เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคการบริหารสวนตําบล 

บานในดง  ไดพิจารณาอยางรอบคอบ  ไดเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีอาจมี
ความเชื่อมโยงและสงผลท้ังในเชิงสนับสนุน  และเปนอุปสรรคตอกัน  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามา
ตัดสินใจ  กําหนดแนวทางการดําเนินงาน  และใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อให
เกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด  โดยใชทรัพยากรการบริหารท่ีมีอยู  ท้ังเรื่อง  เงิน  คน  วัสดุ  อุปกรณ  การบริหาร
จัดการ  เปนตัวประสานในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุไปถึงแผนพัฒนาท่ีจะตองจัดทําตอไป 



 
 

สวนที่ ๒ 

สภาพทั่วไป  และขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
๑.  สภาพท่ัวไป 
๑.๑ องคการบริหารสวนตําบลบานในดง จัดตั้งเม่ือวันท่ี ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๔๐ อยูในเขตพ้ืนท่ี   
 ๖๒/๑  หมูท่ี  ๒ตําบลบานในดง  อําเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี    
๑.๒ เนื้อท่ี  (แสดงเนื้อท่ีโดยประมาณเปนตารางกิโลเมตรและไร) เนื้อท่ี  ๑๓.๓๖ ตาราง 
             กิโลเมตร  หรือ  ๘,๓๕๐ไร    
            อาณาเขต ทิศเหนือติดตอกับ ตําบลมาบปลาเคา อําเภอทายาง 
 ทิศใตติดตอกับ ตําบลหนองจอก อําเภอทายาง 
 ทิศตะวันออกติดตอกับ ตําบลหนองจอก อําเภอทายาง 
 ทิศตะวันตกติดตอกับ เทศบาลตําบลทายาง อําเภอทายาง 
 

(ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในทองท่ีอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี          
ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙) 

 
 
 
 

๑.๓   ระยะหางจากจังหวัดเพชรบุรี  ๒๕ กิโลเมตร 
        ระยะหางจากอําเภอทายางประมาณ  ๗ กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ี  ตําบลบานในดง 
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๑.3   ภูมิประเทศ  (แสดงภูมิประเทศของ อบต.) 

องคการบริหารสวนตําบลบานในดง   เปนท่ีราบลุม   มีคลองชลประทานไหลผานจํานวน ๑ สาย  
ประชากรของตําบลบานในดงประมาณ   ๙๘%   ประกอบอาชีพทางการเกษตร  ตําบลบานในดงมี  
พ้ืนท่ีท้ังหมด  ๘,๓๕๐ ไร  มีพ้ืนท่ีทางการเกษตร  ๗,๘๒๒ ไร  พ้ืนท่ีอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก  
เลี้ยงสัตว  พืชหลักไดแก  ขาว   มะนาว  เผือก  กลวย เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.4  การปกครอง 
 

 

หมูท่ี 
 

หมูบาน 
ชื่อ 

กํานัน / ผูใหญบาน 

 

หลังคา
เรือน 

จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

๑ บานในดง นายนิพนธ  ชาวไทย 97 205 ๑90 395 
๒ บานชายนา นายกนกศักดิ์  บัวประสม 

กํานันตําบลบานในดง 
125 203 ๒20 423 

๓ บานหัวเข นายพนา  วงคญาติ ๑19 242 ๒25 ๔67 
๔ บานใหม นายไพทูน  ชางน้ํา ๑34 236 ๒60 496 
๕ บานในดง นายปรีชา  สงคราม 113 ๑77 ๒02 ๓79 
๖ บานหนองคาง นายปรีชา หนูนอย ๑56 ๒97 334 631 

รวม 744 ๑,๓60 ๑,431 ๒,๗91 
 

ขอมูลจากสํานักงานบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ณ  เดือนเมษายน ๒๕๕๗ 
หมายเหตุ  จํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูจริงจากการสํารวจนี้   อาจไมเทากับจํานวนประชากรท่ีมีอยู 
              ในทะเบียนบานได 
 
 
 

 

อาชีพการเกษตร 
98%

โครงสรางการประกอบอาชีพตาํบลบานในดง

รับจ้างท ั�วไป

อื�น ๆ

อาชีพการเกษตร

อ่ืน ๆ 
๑%

รับจางท่ัวไป
๑%
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๒.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
๒.๑  อาชีพ 
            การประกอบอาชีพ  องคการบริหารสวนตําบลบานในดง  ประกอบไปดวย 

๑.  อาชีพทํานา / ทําไร / ทําสวน 
๒.  อาชีพเลี้ยงสัตว 
๓.  อาชีพคาขาย 
๔.  อาชีพรับจางท่ัวไป 

๒.๒  หนวยธุรกิจในเขต อบต. 
 ๑.  ปมน้ํามัน จํานวน ๒ แหง 
 ๒.  โรงสี จํานวน 2 แหง 
 ๓.  อูซอมรถยนต /จักรยานยนต จํานวน ๗ แหง 
 ๔.  รานตัดผมหญิง / ชาย จํานวน 7 แหง 
 ๕.  รานคาท่ัวไป จํานวน ๑๙ แหง 
 ๖.  บริการซัก อบ รีด จํานวน ๒ แหง 
 ๗.  รับซ้ือของเกา จํานวน ๑ แหง 
 ๘.  จําหนายวัสดุกอสราง จํานวน ๑ แหง 
 ๙.  จําหนายปุยเคมี ยาฆาแมลง จํานวน ๓ แหง 
 ๑๐.โรงเลี้ยงไก จํานวน ๑ แหง 
 ๑๑.หองเชา จํานวน ๑๔ หอง  
 ๑๒.รานตัดเย็บเสื้อผา จํานวน ๑ แหง 
 13.รานอาหาร จํานวน ๗ แหง 
 14.รานเกมสคอมพิวเตอร/อินเตอรเน็ต จํานวน ๓ แหง 
 15.โรงงานกะลาธูป จํานวน ๑ แหง 
 ๑๖.โรงงานลูกตาลอบแหง จํานวน ๑ แหง   
 

๓.  สภาพทางสังคม 
๓.๑ การศึกษา 
 ๑.  โรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ จํานวน  ๑ แหง 
 ๒.  ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน จํานวน  ๖ แหง 
 ๓.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  ๑ แหง 
 ๔.  หอกระจายขาว จํานวน  ๖ แหง 
๓.๒ สถาบันและองคกรทางศาสนา 
 ๑.  วัด จํานวน  ๑ แหง 
๓.๓ การสาธารณสุข 
 ๑.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานในดง จํานวน ๑   แหง     
๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 ๑.  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จํานวน    ๕๐ คน 
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๔.  การบริการพ้ืนฐาน 
 
๔.๑ การโทรคมนาคม 
 ๑.   โทรศัพทสาธารณะ จํานวน  ๑๖ แหง 
 
๔.๒ การไฟฟา 
      เขตองคการบริหารสวนตําบลบานในดง  ประกอบดวย  หมูบาน ๖ หมูบาน  มีไฟฟาเขาถึงทุกหมูบาน  
ประชากรมีไฟฟาทุกครัวเรือน 
 
๔.๓ การคมนาคม 
 
 

หมูท่ี ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต สะพาน คสล. สะพานไม 
๑ ๑ ๖ ๕ ๑ - 
๒ ๔ ๔ ๖ ๒ - 
๓ - ๘ ๙ ๒ ๕ 
๔ ๒ ๖ ๖ - - 
๕ ๑ ๔ ๕ ๓ - 
๖ ๑ ๖ ๖ ๒ ๑ 

รวม ๙ ๓๔ ๓๗ ๑๐ ๖ 
 

 
๔.๔ แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 
            -  บอน้ําตื้น     จํานวน  ๕๓ แหง 
            -  บอโยก     จํานวน  ๑๙๖ แหง 
            -  ประปาหมูบาน    จํานวน  ๖ แหง 
            -  สระน้ํา     จํานวน  ๑๔ แหง 
            -  คลองสงน้ําชลประทาน   จํานวน  ๑ แหง 
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๕.  ขอมูลอ่ืน ๆ  
๕.๑  มวลชนจัดตั้ง 
 -  กองทุนเกลือไอโอดิน จํานวน ๖ แหง 
      -  กองทุนยา จํานวน ๖ แหง 
 -  กลุมออมทรัพย จํานวน ๑ กลุม 
      -  ลูกเสือชาวบาน จํานวน ๑ รุน  จํานวน      ๑๒๐  คน 
 -  อปพร. จํานวน ๑ รุน  จํานวน ๕๐ คน 
    -  ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน จํานวน ๖ ศูนย 
      -  กลุมเกษตรกรทํานาตําบลบานในดง จํานวน ๑ กลุม  จํานวน ๙๘ คน 
      -  กลุมผลิตปุยหมักเพ่ือการเกษตร จํานวน ๑ กลุม  จํานวน ๘๕ คน 
       -  กลุมจัดทําลิบบิ้น จํานวน ๑ กลุม  จํานวน ๑๘ คน 
   -  กลุมประดิษฐลูกผัก – ผลไมจากแปงกาว  จํานวน ๑ กลุม  จํานวน ๑๙ คน 
    -  กลุมดอกไมประดิษฐ จํานวน ๑ กลุม   จํานวน ๔๕ คน 
 -  กลุมสตรี จํานวน ๑ กลุม   จํานวน ๑๐๐ คน 
       -  องคกรสวัสดิการชุมชน จํานวน ๑ กลุม   จํานวน ๔๐๖ คน 
      -  กลุมน้ําพริกแกง จํานวน ๑  กลุม   จํานวน ๑๘ คน 
       -  กลุมรักษพลังงาน จํานวน    ๑ กลุม   จํานวน ๑๖ คน 
       -  ชมรมผูสูงอายุ จํานวน   ๑ กลุม   จํานวน ๒๒๙ คน 
      -  ชมรมแอโรบิค จํานวน ๑ กลุม   จํานวน ๕๑ คน 
      -  ชมรมสรางสรรคสังคม จํานวน  ๑ กลุม จํานวน ๘๐ คน 
   -  ศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลบานในดง จํานวน  ๑ กลุม   จํานวน ๓๐ คน 
  -  ศูนยกีฬาประจําตําบลบานในดง จํานวน  ๑ กลุม   จํานวน ๑๒ คน 
๖.  ศักยภาพในตําบล 
     ก.  ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 
     (๑)  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานในดง 
๑.  นายจรัส  คําวิเศษ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
๒.  นายชัยรัตน  สีนาก  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
๓.  นายสมบูรณ  คําเพ็ง  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  ๑ 
๔.  นางวรรณเพ็ญ มากมูล  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  ๑ 
๕.  นายนรินทร  ทนยิ้ม  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  ๒ 
๖.  นายกิตติ  พูลสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  ๒ 
๗.  นายอนุวัตร  สีนาก  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  ๓ 
๘.  นางปญญา  ทวีกาญจน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  ๔ 
๙.  นางบุญนภา  ตวมสี  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  ๔ 
๑๐. นายศักดา  ลําทะแย  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  ๕ 
๑๑. นายสมพงษ  จันทรรัตนะ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  ๕ 
๑๒. นายสังเวียน  ชัยรูป  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  ๖ 
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คณะผูบริหาร 
 ๑.  นายถนอง  แสงศิลา นายกองคการบริหารสวนตําบลบานในดง 
 ๒.  นายสมศักดิ์ ทนยิ้ม รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานในดง 
 ๓.  นายบุญนาค จิตตปลื้ม รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานในดง 
 ๔.  นายสุชิน พวงสม เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลบานในดง 
 
(๒)  จํานวนบุคลากร 

ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน ๗ คน 
 ๑.  นายวิศิษฐ สังขสุวรรณ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
          นักบริหารงาน อบต.  
 ๒.  นางอาทิตยา คชกฤษ หัวหนาสํานักปลัด  
 ๓.  นางบังเอิญ คํามูล บุคลากร  
 ๔.  นางสาวดุษฎ ี ปรีชากร นักพัฒนาชุมชน  
     ๕.  นายนุกูล อยูฉิม พนักงานขับรถยนต (พนักงานจางตามภารกิจ) 
 ๖.  นางสาวเนตรชนก     นอยนัก ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล (พนักงานจางตามภารกิจ) 
 ๗.  นายเทวฤทธิ์ คําเพ็ง คนงานจางเหมาบริการ  
 

ตําแหนงในสวนการคลัง  จํานวน  ๕ คน 
 ๑.  นางชัชชญา อาจแสน หัวหนาสวนการคลัง 
          นักบริหารงานการคลัง  
 ๒.  นางดารุวรรณ จันทรสุข เจาพนักงานพัสดุ  
 ๓.  นางนัฐวรรณ พันธุบานแหลม นักวิชาการจัดเก็บรายได  
 ๔.  นางสาวชมภู คะชะมา นักวิชาการเงินและบัญชี  
 ๕.  นางสาวชลลดา  พวงสม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  
 ๕.  นางสาวณัชพร ล้ําเลิศ ผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี  
                                                                     (พนักงานจางตามภารกิจ) 
 

ตําแหนงในสวนโยธา  จํานวน  ๓  คน 
    ๑.  นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุน หัวหนาสวนโยธา 
           นักบริหารงานชาง  
 ๒.  นายนิพนธ สีนาก ผูชวยชางไฟฟา (พนักงานจางตามภารกิจ) 
 ๓.  นางสาวนิภา ศิริพันธ ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ  (พนักงานจางตามภารกิจ) 
  

ตําแหนงในสวนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมจํานวน ๓ คน 
 ๑.  นางสาวขวัญเรือน บุญอยู ครูผูดูแลเด็ก 
 ๒.  นางชุติกาญจน คําเพ็ง ปฏิบัติหนาท่ีผูดูแลเด็ก (พนักงานจางตามภารกิจ) 
 ๓.  นางสาวเตือนใจ พันธุนุย ปฏิบัติหนาท่ีผูดูแลเด็ก (พนักงานจางตามภารกิจ) 
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     (๓)  ระดับการศึกษาของบุคลากร 
            ประถมศึกษา    จํานวน  - คน 
            มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา  จํานวน  ๔ คน 
            ปริญญาตร ี    จํานวน  ๖ คน 

  ปริญญาโท    จํานวน  ๓ คน 
 (๔)  การคลังองคการบริหารสวนตําบลบานในดง 

 

รายงานรายรับ – รายจายเงิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
 

 

รายรับรายไดจัดเก็บเอง รวมท้ังส้ิน 27,083,468.36 บาท 
 ก. รายไดจัดเก็บเอง รวม 267,668.20 บาท 
 1. หมวดภาษีอากร  
 1.1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน รวม 63,876.00 บาท 
 1.2 ภาษีบํารุงทองท่ี รวม 41,886.07 บาท 
 1.3 ภาษีปาย รวม 9,395.00 บาท 
 1.4 อ่ืนๆ รวม - บาท 
 2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 
 1.1 คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา รวม 426.80  บาท 
 1.2 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร รวม 380.00 บาท 
 1.3 คาธรรมเนียมจดทะเบียนพานิชย รวม 490.00 บาท 
 1.4 คาปรับการทําผิดสัญญา รวม 4,788.00 บาท 
 1.5 คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
  รวม 14,900.00 บาท 
 1.6 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร รวม 1,068.40 บาท 
 1.7 คาสมัครเขารับการคัดเลือกตําแหนงสูงข้ึน รวม 200.00 บาท 
 1.8 คาธรรมเนียมคาสมัครเลือกตั้ง รวม 15,500.00 บาท 
 1.9 อ่ืนๆ รวม - บาท 
 3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน 
 1.1 ดอกเบี้ย รวม 92,357.93 บาท 
 1.2 รายไดจากทรัพยสินอ่ืนๆ รวม - บาท 
 4. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพานิชย 
 1.1 เงินชวยเหลือจากการประปา รวม -  บาท 
 1.2 รายไดจากสาธารธณูปโภคอ่ืนๆ รวม -  บาท 
 5. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  
 1.1 คาขายแบบแปลน รวม 22,400 บาท 
 1.2 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ รวม - บาท 
 
 



~ 10 ~ 
 
 6. หมวดรายไดจากทุน  
 1.1 คาขายทอดตลาดทรัพยสิน รวม - บาท 
 1.2 รายไดจากทุนอ่ืน รวม -  บาท 
 
 ข.รายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  รวมท้ังสิ้น 26,815,800.16 บาท 
 
 7. หมวดภาษีจัดสรร  
 1.1 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ รวม 9,943,243.56 บาท 
 1.2 ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9 รวม 1,156,457.74 บาท 
 1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม 126,708.61 บาท 
 1.4 ภาษีสุรา รวม 468,946.46 บาท 
 1.5 ภาษีสรรพสามิต รวม 1,025,238.01 บาท 
 1.6 คาภาคหลวงแร รวม 30,954.34 บาท 
 1.7 คาภาคหลวงปโตรเลียม รวม 30,451.44 บาท 
 1.8 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน 
  รวม 643,179.00 บาท 
 1.9 ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ รวม - บาท 
 
 8. รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอนเลือกทํา 
  รวม 4,359,166.00 บาท 
 1.2 เงินอุดหนุนท่ัวไป – โครงการลอมรักใหครอบครัว ลอมรั้วใหชุมชน (ศพค.) 
  รวม - บาท 
 1.3 กองทุนสงเสริมจัดสวัสดิการโครงการเยาวชน 
  รวม - บาท 
 
 9. รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค 
 1.1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคดานการศึกษา  
 1.2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
 - เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ รวม 3,112,000.00 บาท 
 - เบี้ยยังชีพผูพิการ ทุพพลภาพ รวม 299,000.00 บาท 
 - เงินอุดหนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวม 434,460 บาท 
 - คาวัสดุการศึกษา รวม 26,000.00 บาท 
 - โครงการฟนฟูสมรรถภาพทางกายของคนพิการและผูสูงอายุ 
 รวม 50,000.00 บาท 
 - คาจัดการศึกษารายหัวศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวม 109,995.00 บาท 
 1.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินกรณีเรงดวน 
  รวม 5,000,000.00 บาท 
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หมวดเงินอุดหนุน จายจริง 580,800 บาท 
 

แยกเปน 
 1. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานในดง เปนเงิน 475,800 บาท 
 2. อุดหนุนใหท่ีทําการปกครองอําเภอทายาง งานพระนครคีรี เปนเงิน 20,000 บาท 
 3. อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจาง เปนเงิน 25,000 บาท 
 4. อุดหนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 6 หมูบาน เปนเงิน 60,000 บาท 
 

รายจายงบกลาง จายจริง 689,367 บาท 
 
แยกเปน 
 1. เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส เปนเงิน 42,000 บาท 
 2. คาลงทะเบียนปริญญาตรี และปริญญาโท เปนเงิน 188,200 บาท 
 3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เปนเงิน 50,232 บาท 
 4. เงินชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย) เปนเงิน 30,000 บาท 
 5. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถ่ิน เปนเงิน 66,976 บาท 
 6. สมทบเขาระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  
     ตําบลบานในดง เปนเงิน 250,000 บาท 
 7. คาปรับปรุงระบบสงน้ํา หมู ๒,๓,๔ ตําบลบานในดง เปนเงิน 21,300 บาท 
 8. คาจางขุดลอกเหมืองระบายน้ําเพ่ือการเกษตร หมู ๑ บานในดง เปนเงิน 10,500 บาท 
 ๙. คาวัสดุกอสรางชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) เปนเงิน 10,159 บาท 
 10. คาซอมแซมถนน หมู 1-4 ตําบลบานในดง (โครงการลูกรัง) เปนเงิน 20,000 บาท  
 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน 4,031,455 บาท 
 

แยกเปน 
 1. เบี้ยยังชีพคนชรา เปนเงิน 3,112,000 บาท 
 2. เบี้ยยังชีพคนพิการ เปนเงิน 299,000 บาท 
 3. คาตอบแทนครู เปนเงิน 434,460 บาท 
 4. คาครุภัณฑ (คอมพิวเตอร) เปนเงิน 26,000 บาท 
 5. โครงการฟนฟูสมรรถภาพทางกายของคนพิการและผูสูงอายุ เปนเงิน 50,000 บาท 
 6. คาวัสดุการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนเงิน 109,999 บาท 
 

หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 1,924,000 บาท 
 
คาครุภัณฑ จํานวน 15,000 บาท  
 1. จัดซ้ือครุภัณฑตูเก็บเอกสาร เปนเงิน 15,000 บาท 
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คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 1,909,000 บาท 
 1. กอสรางเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู ๒ บานชายนา เปนเงิน 358,000 บาท 
 2. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๖ บานหนองคาง เปนเงิน 358,000 บาท 
 3. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 4 บานใหม เปนเงิน 218,000 บาท 
 4. ติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ หมู 1-6 ตําบลบานในดง เปนเงิน 399,000 บาท 
 5. ถมดินสนามกีฬาเอนกประสงค หมู 5 บานในดง  เปนเงิน 487,000 บาท 
 6. ติดตั้งเนินชะลอความเร็ว (Speed Humps)  เปนเงิน 89,000 บาท 
  
 
  

ตารางเปรียบเทียบรายรับ – รายจายในปงบประมาณท่ีผานมายอนหลัง   ๕ ป 
 

            ป 
พ.ศ. 
 รายการ 

 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
รายรับ 
 

 
๑๒,๖๕๗,๔๔๔ 

 
๑๓,๕๙๓,๔๓๗.๕๗ 

 
๑๕,๗๐๘,๓๖๗.๑๗ 

 
16,539,843.70 

 
18,052,013.36 

 
รายจาย 
 

 
๑๑,๑๕๔,๓๘๐ 

 
๑๐,๔๓๕,๐๒๗.๔๙ 

 
๑๑,๙๙๘,๑๖๙.๑๙ 

 
๑5,571,343.92 

 
๑1,112,189.39 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดง รายรับ – รายจาย  
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ 

๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๔,๐๐๐,๐๐๐
๖,๐๐๐,๐๐๐
๘,๐๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๒,๐๐๐,๐๐๐
๑๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๖,๐๐๐,๐๐๐
๑๘,๐๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐,๐๐๐

 พ.ศ.

๒๕๕๒

 พ.ศ.

๒๕๕๓

 พ.ศ.

๒๕๕๔

 พ.ศ.

๒๕๕๕

 พ.ศ.

๒๕๕๖

 รายรับ 

 รายจาย 
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สรุปผลการจัดเก็บขอมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ. 2 ) ป 2557 ระดับตําบล 

 
ตําบลบานในดง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

ตัวช้ีวัดขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
จํานวนท่ี 

สํารวจท้ังหมด 
ไมผานเกณฑ 

จํานวน รอยละ 
หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด 
1. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนกัไมนอยกวา 2,500 กรัม 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับการฉีดวคัซีนปองกันโรคครบตามตาราง 
    สรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
3. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรกติดตอกัน 
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได 
5. คนในครัวเรือนมีการใชยาเพื่อบาํบัด บรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตน 
    อยางเหมาะสม 
6. คนอาย ุ35 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําปเพือ่คัดกรองความเส่ียงฯ 
7. คนอาย ุ6 ปขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วันๆ ละ 30 นาท ี
หมวดที่ ๒ มีบานอาศัย (คนไทยมีบานอาศัยและสภาพแวดลอมเหมาะสม) ม ี8 ตัวชี้วัด 
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย และบานมีสภาพคงทนถาวร 
9. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับด่ืมและบริโภคเพียงพอตลอดป 
10. ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป 
11. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด ถกูสุขลักษณะ 
12. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 
13. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภยัอยางถูกวิธ ี
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
15. ครอบครัวมีความอบอุน 
หมวดที่ 3 ฝกใฝการศึกษา (คนไทยมกีารศึกษาที่เหมาะสม) ม ี5 ตัวชี้วัด 
16. เด็กอายุ 3 – 5 ปเต็ม ไดรับบริการเล้ียงดูเตรียมความพรอมกอนวยัเรียน 
17. เด็กอายุ 6 – 14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 
18. เด็กจบชั้น ม.3 ไดเรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทา 
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ป ที่ไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทํา ไดรับ 
      การฝกอบรมดานอาชีพ 
20. คนอาย ุ15 – 60 ปเต็ม อาน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยางงายได 
หมวดที่ 4 รายไดกาวหนา (คนไทยมีงานทําและมีรายได) มี 4 ตัวชี้วัด 
21. คนอาย ุ15 – 60 ปเต็ม มอีาชีพและมีรายได 
22. คนอายุมากกวา 60 ปเต็มขึ้นไป มอีาชีพและมีรายได 
23. คนในครัวเรือนมีรายไดเฉล่ียไมนอยกวาคนละ 30,000 บาทตอป 
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 
หมวดที่ 5 ปลูกฝงคานิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชีว้ัด 
25. คนในครัวเรือนไมด่ืมสุรา (ยกเวนการด่ืมเปนคร้ังคราวฯ ) 
26. คนในครัวเรือนไมสูบบุหร่ี 
27. คนอาย ุ6 ปขึ้นไป ปฏบิัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง 
28. คนสูงอายุ ไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ 
29 คนพิการ ไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ 
30. คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของชุมชน 
 

 
21 คน 

336 คน 
 

14 คน 
624 คร. 
624 คร. 

 
1,236 คน 
2,038 คน 

 
624 คร. 
624 คร. 
624 คร. 
624 คร. 
624 คร. 
624 คร. 
624 คร. 
624 คร. 

 
90 คน 

256 คน 
5 คน  
- คน 

 
1,398 คน 

 
1,294 คน 

363 คน 
624 คร. 
624 คร. 

 
2,173 คน 
2,173 คน 
2,038 คน 

373 คน 
12 คน 

624 คร. 

 
- คน 
- คน 

 
- คน 
- คร. 
- คร. 

 
- คน 
- คน 

 
- คร. 
- คร. 
- คร. 
- คร. 
- คร. 
- คร. 
- คร. 
- คร. 

 
- คน 
- คน 
- คน 
- คน 

 
- คน 

 
- คน 
- คน 
- คร. 
- คร. 

 
- คน 
- คน 
- คน 
- คน 
- คน 
- คร. 

 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
 

- 
 

- 
0.55 

- 
- 
 

1.38 
5.20 

- 
- 
- 
- 
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รอยละของตวัช้ีวัดท่ีตกเกณฑ เรียงลําดับจากมากไปนอย 

ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ระดับตําบล ป 2557 

 
ตําบลบานในดง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

ตัวช้ีวัดขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
จํานวนท่ี 

สํารวจท้ังหมด 
ไมผานเกณฑ 

จํานวน รอยละ 
26. คนในครัวเรือนไมสูบบุหร่ี 
25. คนในครัวเรือนไมด่ืมสุรา (ยกเวนการด่ืมเปนคร้ังคราว) 
22. คนอายุมากกวา 60 ปเต็มขึ้นไป มอีาชีพและมีรายได 
1. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนกัไมนอยกวา 2,500 กรัม 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับการฉีดวคัซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
3. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรกติดตอกัน 
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน 
5. คนในครัวเรือนมีการใชยาเพื่อบาํบัด บรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตนอยางเหมาะสม 
6. คนอาย ุ35 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป เพื่อคัดกรองความเส่ียงตอโรคฯ 
7. คนอาย ุ6 ปขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที 
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย และบานมีสภาพคงทนถาวร 
9. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับด่ืมและบริโภคเพียงพอตลอดป 
10. ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ 45 ลิตรตอวัน 
11. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด และถูกสุขลักษณะ 
12. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 
13. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภยัอยางถูกวิธ ี
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
15. ครอบครัวมีความอบอุน 
16. เด็กอายุ 3-5 ปเต็ม ไดรับบริการเล้ียงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน 
17. เด็กอายุ 6-14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 
18. เด็กที่จบชั้น ม.3 ไดเรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทา 
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ป ที่ไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทํา ไดรับการฝกอบรมอาชพี 
20. คนอาย ุ15-60 ปเต็ม อาน เขยีนภาษาไทยได และคิดเลขอยางงายได 
21. คนอาย ุ15-60 ปเต็ม มีอาชีพและรายได 
23. คนในครัวเรือนมีรายไดเฉล่ียไมนอยกวาคนละ 30,000 บาทตอป 
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 
27. คนอาย ุ6 ปขึ้นไป ปฏบิัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง 
28. คนสูงอายุ ไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ 
29. คนพิการ ไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุนชน หรือภาครัฐ 
30. คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของหมูบาน/ชุมชน หรือ
ทองถิ่น 

2,173 คน 
2,173 คน 

363 คน 
21 คน 

336 คน 
14 คน  

624 คร. 
624 คร. 

1,236 คน 
2,038 คน 

624 คร. 
624 คร. 
624 คร. 
624 คร. 
624 คร. 
624 คร. 
624 คร. 
624 คร. 

90 คน 
256 คน 

5 คน 
- คน 

1,398 คน 
1,294 คน 

624 คร. 
624 คร. 

2,038 คน 
373 คน 

12 คน 
624 คร. 

113 คน 
30 คน 

2 คน 
- คน 
- คน 
- คน 
- คร. 
- คร. 
- คน 
- คน 
- คร. 
- คร. 
- คร. 
- คร. 
- คร. 
- คร. 
- คร. 
- คร. 
- คน 
- คน 
- คน 
- คน 
- คน 
- คน 
- คร. 
- คร. 
- คน 
- คน 
- คน 
- คร. 

 

5.20 
1.38 
0.55 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
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สวนที่  ๓ 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

 
๓.๑  การสรุปสถานการณการพัฒนา 
 

ชื่อปญหา สภาพปญหา ความตองการ 
๑.  ปญหาดานเศรษฐกิจ 
๑.๑  ปญหาตนทุนการผลิต     
 ดานการเกษตรมีราคาสูง 
 
 
 
 
 
๑.๒   ปญหาดานรายได 
 
๑.๓  ประชาชนมีอาชีพไมมั่นคง   
และมีรายไดไมเพียงพอตอการ 
ดํารงชีพ 
๑.๔  เงินทุน 
 
 
 
๒.  ปญหาดานสังคม 
๒.๑  ปญหาเรื่องยาเสพติด 
 
 
๒.๒  สวนสาธารณะ 
 
 

 
๑.๑  ในพื้นท่ีหลายหมูบานของ
ตําบลบานในดง    มีอาชีพดาน 
การเกษตร ทําใหรายไดขึ้นอยู 
กับอาชีพการเกษตร    ถาราคา 
ผลผลิตตกตํ่า  และตนทุนการ 
ผลิตสูง  ก็จะทําใหเกษตรกรม ี
รายไดลดนอยลงไปดวย 
๑.๒  ประชาชนมีรายไดนอย และ 
ไมมีอาชีพเสริม 
๑.๓  ประชาชนมีอาชีพหลัก  คือ 
ทํานา - ทําไร  ขาดอาชีพเสริม 
 
๑.๔  ประชาชนขาดการรวมตัว  
และขาดเงินทุนหมุนเวียนใน 
การประกอบอาชีพ 
 
 
๒.๑  การแพรระบาดของยาเสพ- 
ติดในกลุมเยาวชน และประชาชน 
ท่ัวไป 
๒.๒  ในตําบลยังขาดสถานท่ีพัก-
ผอนหยอนใจ 
 
 

 
๑.๑  ลดตนทุนการผลิตเพื่อเพิ่ม 
รายไดใหเกษตรกร 
 
 
 
 
 
๑.๒  ตองการใหสงเสริมอาชีพ 
เสริม  เพื่อเพิ่มรายได 
๑.๓  สงเสริมการจัดต้ังองคกร 
ธุรกิจใจชุมชน 
 
๑.๔  จัดต้ังกองทุนหมุนเวียน 
 
 
 
 
๒.๑  จัดโครงการแกไขและปอง- 
กันปญหายาเสพติด 
 
๒.๒  สรางสวนสุขภาพ  หรือสนาม
กีฬาประจําตําบลท่ีไดมาตรฐาน 
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ชื่อปญหา สภาพปญหา ความตองการ 
๓.  ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน 
๓.๑  ปญหาถนนในหมูบานชํารุด
เสียหาย 
 
 
 
 
๓.๒  ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ 
 
 
๓.๓  นํ้าทวมขัง 
 
 
๓.๔  ปญหาการคมนาคมส่ือสาร 
ยังไมคลอบคลุมทุกพื้นท่ี 
 
๔.  ปญหาดานแหลงน้ํา 
๔.๑  ปญหานํ้าเพื่อการเกษตรไม 
เพียงพอ 
 
 
 
๔.๒  การขยายเขตการประปาไม
ท่ัวถึง 
 
 
 
 

 
๓.๑  ถนนในพื้นท่ีตําบลบาน 
ในดงบางแหง มีสภาพชํารุด  และ
บางแหงเปนถนนดินลูกรัง  เมื่อเกิด
ฝนตกหรือนํ้าทวมจะทําใหถนนเปน
หลุมเปนบอ  ทําใหการสัญจรไป - 
มาไมสะดวก 
๓.๒  บางพื้นท่ีในตําบลขาดไฟฟา 
สาธารณะทําใหไมสะดวกใน 
เวลากลางคืน 
๓.๓  เมื่อมีฝนตกหนักไมมีทาง
ระบายนํ้า  ทําใหเกิดนํ้าทวมขัง 
ในบางพื้นท่ี 
๓.๔  ในบางพื้นท่ีไมมีโทรศัพท
สาธารณะใช 
 
 
๔.๑  ประชาชนสวนใหญประกอบ
อาชีพดานการเกษตรเปนอาชีพหลัก  
ทําใหตองใชนํ้ามาก  แตในชวงฤดู
แลงบางพื้นท่ีนํ้าไมท่ัวถึง 
 
๔.๒  ระบบประปาในหมูบานชํารุด
เสียหายและไมพอกับการอุปโภค
บริโภค  จึงทําใหเกิดปญหาขาด
แคลนนํ้า 
 
 
 

 
๓.๑  งบประมาณเพื่อกอสรางถนน  
ปรับปรุงถนนท่ีชํารุด 
 
 
 
 
๓.๒  ขยายเขตไฟฟา  และติดต้ัง 
ไฟฟาสาธารณะ 
 
๓.๓  กอสรางและปรับปรุงทาง 
ระบายนํ้า 
 
๓.๔  ติดต้ังโทรศัพทสาธารณะ 
 
 
 
๔.๑  ประสานงานกับชลประทาน 
ดําเนินการใหสงนํ้ามาใหเพียง- 
พอตอความตองการ 
 
 
๔.๒  กอสราง  และขยายเขต
ประปาหมูบาน 
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ชื่อปญหา สภาพปญหา ความตองการ 
๕.  ปญหาสาธารณสุข 
๕.๑  ปญหาขาดความรู  ความเขา-
ใจในเรื่องสุขภาพ 
 
 
 
๕.๒  ปญหาการขาดแคลนยา  และ
เวชภัณฑในการใหบริการรักษา 
 
 
 
 
๖.  ปญหาดานการเมือง                
การบริหาร 
๖.๑  ขาดอุปกรณและเครื่องมอืใน 
การใหขอมูลขาวสารแกประชาชน 
 
๖.๒  ประชาชนขาดความเขาใจใน
การบริหารงานของอบต. 
 
๗.  ปญหาดานการศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
๗.๑  การศึกษา 
 
 
 
 
 
๗.๒  ภูมิปญญาทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๕.๑  ประชาชนขาดความรูในการ
ควบคุม  ปองกันแกไขโรคติดตอตาง 
ๆ เชน  โรคไขเลือดออก  
โรคเบาหวาน  โรคเอดส   
 
๕.๒  ขาดแคลนยาท่ีบริการฟร ี ใน
การรักษาโรค 
 
 
 
 
 
 
๖.๑  ขาดอุปกรณเครื่องมือส่ือสาร
ในการประชาสัมพันธขอมูล 
ขาวสารใหประชาชนไดรับทราบ 
๖.๒  ประชาชนไมมีความรู - ความ
เขาใจในระบบการบริหารงานของ 
อบต. 
 
 
๗.๑  เยาวชนในตําบลยังขาดโอกาส
ทางดานการศึกษาท่ีดี 
 
 
 
 
๗.๒  ประชาชนไมสนใจและขาด
การรวมตัวดานการสงเสริมภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
 
 

 
๕.๑  อบรมใหความรูในการปองกัน  
และควบคุมโรค 
-  การจัดทําบัตรสุขภาพใหท่ัวถึง 
-  มีการใหบริการดานสาธารณสุข
โดยท่ัวถึง 
๕.๒  จัดต้ังกองทุนยา  และ
เวชภัณฑ 
-  มีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชใน
การบริการใหเพียงพอและทันสมัย 
 
 
 
 
๖.๑  จัดหาเครื่องมือส่ือสารในการ
ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน 
 
๖.๒  สงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวมในการบริหารงาน 
 
 
 
๗.๑  จัดใหมีสวัสดิการดาน
การศึกษา  เพื่อลดคาใชจายของ
ผูปกครอง 
-  จัดหาทุนการศึกษาแกเด็กนัก-
เรียนท่ีเรียนดีแตขาดแคลนทุน-
ทรัพย 
๗.๒  สงเสริมและสนับสนุนให
ประชาชนในทองถิ่นมีอาชีพเสริม 
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ชื่อปญหา สภาพปญหา ความตองการ 
๘.  ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
๘.๑  ปญหาการจัดการขยะท่ีได
มาตรฐาน 
 
 
 
๘.๒  ปญหาขาดสถานท่ีออกกําลัง
กายและพักผอนหยอนใจ 
 
๘.๓  ปญหาการขาดความรูความ
เขาใจในการดูแลทรัพยากรธรรม-
ชาติและส่ิงแวดลอม 
 
 
๙.  ปญหาดานตาง ๆ  
๙.๑  ไฟ 
 
 

 
 
๘.๑  การจัดเก็บและกําจัดขยะมูล
ฝอย  ยังไมถูกลักษณะ  ประชาชน
ตองกําจัดขยะกันเอง   เน่ืองจาก 
อบต. ไมมีงบประมาณเพียงพอใน
การบริหารในเรื่องของการจัดเก็บ 
๘.๒  ในตําบลยังขาดสถานท่ีออก
กําลังกาย 
 
๘.๓  ประชาชนในทองถิ่น  ขาด
ความรู  และความเขาใจในการดู-
แลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง-
แวดลอม 
 
 
๙.๑  มีอุปกรณดับเพลิง  ตามท่ี
สาธารณะภายในตําบลไมเพียงพอ 

 
 
๘.๑  จัดใหมีระบบการกําจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล  ท่ีถูกสุขลักษณะ 
 
 
 
๘.๒  สรางสวนสาธารณะ  สถานท่ี
ออกกําลังกาย 
 
๘.๓  อบรมใหความรู  ความเขาใจ
ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดลอม 
 
 
 
๙.๑  จัดหาอุปกรณดับเพลิง 
 

     
จุดแข็ง 
- มีรายได หลักจากการทําการเกษตร 
- พื้นท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพในการใชท่ีดินไดสูง 
- มีภูมิปญญาดานการแปรรูปผลผลิต 
- ประชาชนสวนใหญมีอัธยาศัย  เอื้อเฟอ เมตตา  และเอื้ออาทร 
- ประชาชนสวนใหญมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง 
- โครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม  มคีวามพรอมและอยูใกลอําเภอ  มีเสนทางเชื่อมโยงระหวางกัน 
- มีระบบนํ้าชลประทาน  และระบบประปาภูมิภาคในพื้นท่ีสวนใหญ 
- การสาธารณสุขมูลฐานคอนขางดี 
- ผูนําชุมชนสวนใหญมีศักยภาพในการบริหารและดําเนินงานรวมกับ อบต. 
- มีสถานศึกษาใกลชุมชน 
- ไมมีปญหาดานศาสนา 
- มีวัฒนธรรม  และประเพณีทองถิ่นเปนแบบเดียวกัน 
- ปญหาส่ิงแวดลอมสวนใหญในตําบลยังมีนอย 
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     จุดออน 

- ประชาชนสวนใหญมีอาชีพหลัก  ขาดอาชีพเสริม 
- ขาดการรวมตัว 
- ขาดการจัดการดานการผลิต  การตลาด 
- ขาดเงินทุนหมุนเวียน 
- ประชาชนขาดความรู  ความเขาใจ  และขาดจิตสํานึก ดานสาธารณะ 
- มีปญหาเรื่องคนดอยโอกาส  เชน  ผูสูงอายุ  เด็ก  คนพิการ 
- ชุมชนขาดกลไกสงเสริมการมีสวนรวมและสงเสริมความเขมแข็ง 
- เสนทางคมนาคมบางเสนยังไมไดมาตรฐาน 
- ในบางพื้นท่ียังมีปญหาเรื่องแสงสวางของไฟทางสาธารณะ 
- ขาดแหลงนํ้าสะอาดเพื่อใชอุปโภค และบริโภค 
- ประชาชนขาดความรูในการควบคุม  ปองกันแกไข  เรื่องโรคภัยตาง ๆ  
- ประชาชนบางสวนยังขาดความรู  ความเขาใจในระบบการเมือง 
- งบประมาณของ อบต.มีนอย  ไมเพียงพอตอการดําเนินการในโครงการใหญ ๆ  
- ผูนําบางคนยังไมเขาใจบทบาทหนาท่ีของตัวเอง 
- ประชาชนสวนใหญยังมีการศึกษาในระดับตํ่า 
- มีระบบการจัดเก็บและกําจัดขยะท่ีไมถูกวิธี 
- ยังมีปญหาในเรื่องส่ิงแวดลอมในบางพื้นท่ี 

 
     โอกาส 

- อยูใกลชุมชน  เดินทางสะดวก 
- มีระบบนํ้าใชเพื่อการอุปโภค – บริโภคครอบคลุมท้ังตําบล 
- มีสถาบันท่ีใหความรูแกชุมชนในพื้นท่ี 
- ไมมีความขัดแยงของคนในชุมชน 
- มีระบบการประสานงานท่ีดีของหนวยงานตาง ๆ ท่ีอยูรอบขาง 

 
     อุปสรรค 

- ขาดความรวมมือ  รวมใจ  และความเสียสละ 
- องคกรชุมชนยังไมเขมแข็ง  และเขาใจบทบาทของตนในเรื่องการมีสวนรวม  และการรวมกลุม 
- ขาดงบประมาณในการดําเนินการโครงการใหม ๆ  
- ขาดตลาดสินคาพื้นเมืองของชุมชน 
- ประชาชนสวนใหญ  มีการศึกษานอย  และไมสนใจการเรียนตอเพื่อเพิ่มพูนความรู 
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๓.๒  การประเมินผลการนําแผนพฒันาไปปฏบิตัิในเชิงปริมาณ 
 

 รายจาย รวมท้ังส้ิน 20,143,644.39 บาท 
 ก.รายจายประจํา รวม ๑8,219,644.39  บาท 
  ๑. รายจายงบกลาง จํานวน 696,331.00  บาท 
  ๒. หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) จํานวน  ๑,674,444.๐๐ บาท 
  ๓. หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) จํานวน ๒,439,804.00  บาท 
  ๔. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ จํานวน 3,507,184.06 บาท 
  ๕. หมวดคาสาธารณูปโภค จํานวน 220,472.60  บาท 
  ๖. หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 631,953.73 บาท 
  ๗. หมวดรายจายอ่ืน จํานวน ๑8,๐๐๐.๐๐ บาท 
   ๗.๑ จายขาดเงินสะสม จํานวน - บาท 
   ๗.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จํานวน 4,031,455.๐๐  บาท 
   ๗.๓ เงินอุดหนุนท่ัวไป – กรณีเรงดวน จํานวน 5,000,000.00 บาท 
   ๗.๔ เงินอุดหนุนท่ัวไป-เพ่ือสงเสริมอาชีพของหมูบานฯ จํานวน - บาท 
 ข. รายจายเพ่ือการพัฒนา รวม 1,924,000.๐๐ บาท 
  ๑. หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง จํานวน 1,924,000.๐๐ บาท 
 
๓.๓  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
     ๑.  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
          -  จัดใหมีการกอสรางถนนลูกรัง  และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทําใหการคมนาคมขนสงระหวาง 
              ตําบล / หมูบาน  มีความสะดวกสบายในการสัญจร 
          -  มีการปรับปรุงซอมแซมถนน  ใหไดมาตรฐาน  และอยูในสภาพดี 
          -  มีการขยายเขตไฟฟาเพิ่มขึ้น  รวมท้ังจัดใหมีไฟฟาสาธารณะใชอยางท่ัวถึง 
          -  กอสรางศาลากลางหมูบาน เพื่อเปนท่ีพบปะของชาวบาน 
          -  ขุดลอกเหมืองพรอมฝงทอคอนกรีต รวมท้ังกอสรางเหมืองคอนกรีตเพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าใช 
 

     ๒.  การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา   และพัฒนาคุณภาพชีวติ 
          -  อุดหนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐาน 
          -  จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
          -  จัดแขงขันกีฬาภายในตําบล  และระหวางตําบล 
          -  ปองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบา 
          -  สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ   ผูปวยเอดส   และผูพิการ 
          -  สงเสริมประสิทธิภาพการศึกษาแกเยาวชนพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
          -  สงเสริมและสนับสนุนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลบานในดง 
          -  จัดอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันสําหรับเด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน 
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     ๓.  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน   สังคม   และการรักษาความสงบเรียบรอย 
          -  จัดเวรยามเพื่อตรวจดูแลรักษาความสงบ  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 
           

     4.  การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอม 
          -  ปรับปรุงภูมิทัศน เขตพื้นท่ีตําบลบานในดง 
  -  จัดระบบบําบัดนํ้าเสีย 
  -  บําบัดและจัดการขยะ 
  -  ปองกันอุทกภัย 
  -  พัฒนาหมูบาน 
 

     5.  การพัฒนาดานศิลปวฒันธรรม   จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
          -  สืบสานประเพณีลอยกระทง , สงกรานต 
          -  จัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ , วันแมแหงชาติ                    
       -  เขารวมงานทองเท่ียวเชิงเกษตรและของดีทายาง 
 
     6.  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกร   และการมีสวนรวมของประชาชน  
          -  คาไฟฟา  ประปา  โทรศัพท  ไปรษณีย  โทรเลข   คาธนาณัติ  คาบริการดานโทรคมนาคม 
          -  คาครุภัณฑสํานักงาน    วัสดุไฟฟาและวิทยุ   
          -  คาตอบแทนผูบริหาร   เลขานุการ  เงินประจําตําแหนง   
          -  คาจางชั่วคราว   คาตอบแทนประธานสภา   รองประธานสภา   เลขานุการ 
          -  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจาง  คาเบ้ียประชุม 
          -  คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน   
          -  เงินเดือนพนักงาน  คารักษาพยาบาล    เงินชวยเหลือบุตร 
          -  คาธรรมเนียมลงทะเบียน     และคาจางเหมาบริการ 
          -  จัดเก็บขอมูล จปฐ. 
          -  อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอเพื่อเปนคาใชจายเปล่ียนแผนภาพไวนิลเฉลิมพระเกียรติ 
          -  คาซอมแซมครุภัณฑ 
          -  อุดหนุนคาใชจายโครงการเพิม่ประสิทธิภาพการประสานขาวสารการจัดซื้อจัดจางสวนตําบลและศูนย

ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ 



 
 

สวนที่  ๔ 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

๔.๑  วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถ่ิน 
       ตําบลบานในดงเปนชุมชนนาอยู การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคครบครัน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี                   
ชุมชนมีสวนรวม  การบริหารจัดการท่ีดี  กาวนําเศรษฐกิจ 
 

๔.๒  พันธกิจ 
 ๑.  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้า และมีการวางระบบผังเมือง 
 ๒.  จัดใหมีระบบสาธารณูปโภคใหครบครันในทุกพื้นท่ี 
 3.  สงเสริมดานการศึกษา ดานอนามัย ดานส่ิงแวดลอม และความเปนอยูของประชาชน 
 ๔.  จัดใหมีการประชาคมหมูบาน ตําบล และสงเสริมใหประชาชนเขารวมในการดําเนินงาน 
 5.  พัฒนาระบบการบริหารงาน 
 6.  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
 7.  กําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และนํ้าเสีย 
 
4.3  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  
       ๔.๓.๑  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
               ๑.  พัฒนา  ปรับปรุง  และบํารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายนํ้า  
                 ๒.  พัฒนาแหลงนํ้า  และระบบประปาหมูบาน 
                 ๓.  ขยายเขตบริการไฟฟาใหท่ัวถึง  พรอมไฟฟาสาธารณะ 
                 ๔.  จัดทําผังเมืองรวม  และผังเมืองเฉพาะ 
                 ๕.  พัฒนาระบบจราจร 
                 ๖.  วางแผนการใชประโยชนพื้นท่ีใหเหมาะสม 
 

       ๔.๓.๒  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมการศึกษา  และพัฒนาคุณภาพชีวติ 
                 ๑.  พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 
                 ๒.  พัฒนาการศกึษา  ท้ังในระบบ  และนอกระบบ 
                  ๓.  สงเสริมสุขภาพอนามัย  รวมถึงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  และโรคติดตอ (เชน  
                        โรคเอดส  วันโรค ฯลฯ) 
                  ๔.  สงเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ 
                  ๕.  สงเสริมสวัสดิการสังคม 
                  ๖.  ปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย 
 
       ๔.๓.๓  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม    และการรักษาความสงบเรียบรอย 
                 ๑.  รักษาความสงบเรียบรอย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
                 ๒.  จัดหาวัสดุ  อุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                 ๓.  สงเสริมและใหความรูแกเจาหนาท่ีและประชาชนในการปองกันอาชญากรรม 
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 ๔.๓.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
  1. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  2. เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  3. บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  4. ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  5. จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 
  6. บําบัดและจัดการขยะ 
  7. ปองกันอุทกภัย 
 
 4.๓.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  1. สงเสริมเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม 
  ๒. จัดตั้งศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 4.๓.6 ยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
-   1. อุดหนุนหนวยงานของรัฐและเอกชนตามอํานาจหนาท่ีของ อบต. 
  2. พัฒนาบุคลากรในองคกร 
  ๓. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 
  ๔. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของทองถ่ิน 
  ๕. คาใชจายในการจัดทําแผนท่ีภาษี 
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 แหลงผลิตอาหารคุณภาพและเมือง 
ทองเท่ียวชั้นนําของ ASEAN 

โครงสรางยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 255๘-256๑) 
-  

-  
-  

 
-  

 
 

-  
-  

 
-  
-  
-  
-  
-  

 
 

-  
-  
-  
-  

 
 
 

วิสัยทศัน 

พันธกิจ 

1. ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภยั 
    ตอยอด/แปรรูปเชิงสรางสรรคได 
2. พัฒนาเชิงบูรณาการใหเปนจังหวัดทีน่าอยู 
    อาศัยและประชาชนมีคุณภาพชวีิตทีดี่  
3. ยกระดับเปนเมืองทองเที่ยวขั้นนําของ ASEAN 

เปาประสงค 

1. สินคาเกษตร-อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย เกิดการตอ
ยอด/แปรรูปสินคาเชิงสรางสรรค สามารถเพิ่มมูลคาผลผลิต
ภาคการเกษตรของจังหวัด 
2. เปนจังหวัดที่นาอยูอาศัยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. เปนเมืองทองเที่ยวชั้นนําของ ASEAN โดยเฉพาะสถานท่ี
ท อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง นิ เ ว ศ แ ล ะ เ ป น แ ห ล ง ศึ ก ษ า ดู ง า น -                               
การประชุมสัมมนาสําคัญระดับประเทศ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

สินคาเกษตร-อาหาร 
มีคุณภาพและปลอดภัย 

เมืองนาอยูและประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

เมืองทองเท่ียวชั้นนํา 
ของ ASEAN และแหลงศึกษาดูงาน 

ประชุมสัมมนาสําคัญ 
ระดับประเทศ 

ตัวช้ีวัด/เปาหมาย 

- อัตราการขยายตัว GPP ภาคเกษตรของจังหวัดเพชรบุรี/รอยละ 12 
- รอยละของจํานวนแปลง/ฟารมที่ไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP ตอจํานวนแปลง/ฟารมที่

ไดรับการตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ/รอยละ 100 
- รอยละของรานอาหารและแผงลอยจาํหนวยอาหารผานเกณฑ Clean Food Good Taste/

รอยละ 85 
- รอยละของสถานประกอบการอาหารแปรรูปที่บรรจุใน ภาชนะพรอมจาํหนวย (สําหรับอาหาร 

OTOP) ไดรับการอบรมและตรวจประเมินตามเกณฑ Primary GMP/รอยละ 90 
- รอยละของการเกบ็สุมตัวอยางอาหารเพื่อเฝาระวังความปลอดภยัจากแหลงจาํหนายปลอดภัย

ของแผนการสุมตัวอยาง/รอยละ90 
 
 
- ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ/รอยละ 80 
- ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน/ระดับ 5 
- คาเฉล่ียจํานวนอุบัติเหตุทางถนนชวงเวลาปกติ/ไมเกิน 0.7 คร้ังตอวัน 
- คาเฉล่ียจํานวนผูเสียชวีิตจากอุบัติเหตุทางถนนชวงเวลาปกติ/ไมเกิน 0.5 คนตอวัน 
- อัตราทารกตายตอเกิดมีชีพ 1,000 คน/ไมเกินอัตรา 9.0  
- รอยละของจํานวนครัวเรือนที่มีรายไดไมผานเกณฑ จปฐ. (เกณฑป 2556 กําหนดใหรายได

เฉล่ียไมตํ่ากวา 30,000 บาทตอป) ของครัวเรือนที่จัดเก็บขอมูล/ไมเกินรอยละ 2 
- รอยละของการจบักุมไดตอการเกิดคดีอาชญากรรมเพื่อความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

ประชาชน/รอยละ 80 
- คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่๓/ไม

ตํ่ากวาคาเฉล่ียประเทศของแตละป 
 

- รอยละของรายไดดานการทองเที่ยวทีเ่พิ่มขึ้น/รอยละ 40 
- รอยละของจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น/รอยละ 12 
- รอยละของจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เพิ่มขึ้น/รอยละ 32 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
Strategy Map 

วิสัยทัศน 
ตําบลบานในดง  เปนชุมชนนาอยู  การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคครบครัน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนมีสวนรวม การบริหารจัดการดี กาวนําเศรษฐกิจ 

จัดใหมีและบํารุงรักษา
ทางบกและทางน้ํา และมี
การวางระบบผังเมือง 

พันธกิจ 
จัดใหมีระบบ
สาธารณูปโภค 
ใหครบครันในทุกพื้นที่ 

สงเสริมดานการศึกษา 
ดานอนามัยส่ิงแวดลอมและ
ความเปนอยูของประชาชน 

จัดใหมีการประชาคมหมูบาน 
ตํ า บ ล แ ล ะ ส ง เ ส ริ ม ใ ห
ประชาชน เข า ร วม ในกา ร
ดํา เนินงาน กิจกรรมตางๆ 
ของทองถิ่น 

พัฒนาระบบ
การบริหารงาน 

บํารุงและสงเสริม
การประกอบอาชพี
ของประชาชน 

กําจัดมูลฝอย  
ส่ิ ง ป ฏิ กู ล 
และน้ําเสีย 

เปาประสงค 

การคมนาคมทั้งทางบก 
และทางน้ํามีความสะดวก 
รวดเร็ว และมีระบบผัง
เมืองที่ถูกตอง 

มีระบบสาธารณูปโภค
ครบทุกพื้นที่  

ประชาชนมีความรูมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี รวมถึงมีสุขภาพ 
แข็งแรง ปราศจากโรคภัย 
หางไกลยาเสพติด 

เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมใน
การพัฒนากบัทองถิ่น แบบ
บูรณาการ 

ชองทางในการรับรู
ขอมูลขาวสารที่
ทันสมัยของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนมี
อาชีพและมี
รายไดเพียงพอ 
 

ส่ิงแวดลอมไม
เปนมลพิษ 

ยุทธศาสตร 1. โครงสรางพื้นฐาน 2. การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

3. จัดระเบียบชุมชน 4. ทรัพยากร 5. ศิลปวัฒนธรรม 6. การบริหารจัดการ 

๑.  พัฒนา  ปรบัปรุง  และบํารุงรักษา  
ถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายนํ้า  
๒.  พัฒนาแหลงนํ้า  และระบบประปา
หมูบาน 
๓.  ขยายเขตบรกิารไฟฟาใหทั่วถึง  
พรอมไฟฟาสาธารณะ 
 ๔.  จัดทําผงัเมืองรวม  และผงัเมอืง
เฉพาะ 
๕.  พัฒนาระบบจราจร 
๖.  วางแผนการใชประโยชนพื้นที่ให
เหมาะสม 
 

แนวทางการพัฒนา 

๑.  พัฒนาและสงเสรมิอาชีพให
ประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึน 
๒.  พัฒนาการศึกษา  ทั้งในระบบ  
และนอกระบบ 
๓.  สงเสริมสุขภาพอนามัย  รวมถึง
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
และโรคติดตอ (เชน โรคเอดส  วันโรค 
ฯลฯ) 
๔.  สงเสริมกีฬาและนันทนาการทกุ
ระดับ 
๕.  สงเสริมสวัสดิการสังคม 
๖.  ปรบัปรุงแหลงชุมชนแออัดและ
จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
 

๑.  รักษาความสงบเรียบรอย  และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๒.  จัดหาวัสดุ  อุปกรณในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
๓.  สงเสริมและใหความรูแกเจาหนาที่
และประชาชนในการปองกัน
อาชญากรรม 
 

- ปรบัปรุงภูมิทัศน เขตพื้นที่ตําบลบาน
ในดง 
- จัดระบบบําบัดนํ้าเสีย 
- บําบัดและจัดการขยะ 
- ปองกันอุทกภัย 
- พัฒนาหมูบาน 
 

-  สืบสานประเพณีลอยกระทง, 
สงกรานต 
- จัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ, วันแม
แหงชาติ 
- เขารวมงานทองเที่ยวเชิงเกษตรและ
ของดีทายาง 
 

-  คาไฟฟา ประปา โทรศัพท ไปรษณีย โทรเลข คาธนาณัติ 
คาบริการดานโทรคมนาคม 
- คาครุภัณฑสํานักงาน วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
- คาตอบแทนผูบรหิาร เลขานุการ เงินประจําตําแหนง 
- คาจางช่ัวคราว คาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา 
เลขานุการ 
- คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจาง คาเบี้ยประชุม 
- คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 
- เงินเดือนพนักงาน คารักษาพยาบาล เงินชวยเหลือบุตร 
- คาธรรมเนียมลงทะเบียน และคาจางเหมาบรกิาร 
- จัดเกบ็ขอมลู จปฐ 
- อุดหนุนทีท่ําการปกครองอําเภอเพื่อเปนคาใชจายเปลี่ยนแผน
ภาพไวนิลเฉลิมพระเกียรติ 
- คาซอมแซมครุภัณฑ 
- อุดหนุนคาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประสาน
ขาวสารการจัดซื้อจัดจางสวนตําบลและ ศูนยประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินระดับอําเภอ 
 
 



 
 

 
 

 
 

๔.๕  นโยบายการพฒันาของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานในดง 
       นโยบาย 
       ๑.  จัดใหมีการคมนาคมในตําบลใหสะดวก  ปลอดภัย  และไดขนาดมาตรฐาน 
       ๒.  จัดใหมีนํ้าด่ืมและนํ้าใช เพื่อใชในการเกษตรและการอุปโภค - บริโภค  อยางเพียงพอ 
       ๓.  ใหประชาชนมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได  และมีรายไดเพียงพอตอความตองการ 
       ๔.  จัดใหมีนํ้าประปาและไฟฟา  หรือแสงสวางอยางท่ัวถึง 
       ๕.  ดูแลและสงเสริมการพัฒนาเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  และผูพิการ 
       ๖.  ใหมีการบริการดานสาธารณสุขอยางเพียงพอกับความตองการของประชาชน 
       ๗.  สงเสริมและบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
       ๘.  สงเสริมการศึกษาและพัฒนาระบบการเรียนรู 
       ๙.  พัฒนาการกฬีา  ในตําบลอยางตอเน่ือง 
       ๑๐.จัดใหประชาชนไดรับความรูและขาวสารของทางราชการอยางท่ัวถึง 
       ๑๑.สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม  ใหการพัฒนาความเปนอยูและการดํารงชีวิตของตนเอง  โดยผาน 
             กระบวนการประชาคม 
       ๑๒.สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) 

องคการบริหารสวนตําบลบานในดง 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา ฯลฯ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

1. กอสรางถนน 
คสล.หมูท่ี ๑ บาน
ในดง 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี 1 บานในดง กวาง 
5 เมตร ยาว 100 
เมตร จากบาน              
นางกมลรัตน แยมนอย 
ถึง บานนายนิพนธ   
ชาวไทย (รายละเอียด
ตามแบบ อบต. กําหนด) 

150,000 
(งบ อบต.) 

- - จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

๒ 
 

ซอมแซมถนน 
 
 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ซอมแซมถนน ภายใน
ตําบลบานในดง ตั้งแต
หมูท่ี ๑  -  
หมูท่ี ๖  

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวนถนน
ท่ีไดรับการ
บํารุงรักษา 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 
 

สวนโยธา 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๓ กอสรางถนน 
คสล. 
หมูท่ี ๑ บานในดง 
 
 

 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี  ๑ บานในดง 
กวาง ๓ เมตร ยาว  ๔๐ 
เมตร จากบานนางเพ็ญ
จันทร  ถึงเหมืองสงนํ้า
กลางหมูบาน 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๕๘,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

4 กอสรางถนน 
ลูกรัง 
หมูท่ี ๑ บานในดง 
 
 

 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี  ๑ บานในดง 
กวาง ๖ เมตร  ยาว 
๓๐๐  เมตร  จากบาน
นางเผื่อน  ถึง   บาน
นายวันชัย  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.กําหนด) 

- - ๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

๕ กอสรางถนนลูกรัง  
หมูท่ี ๑ บานในดง 
 

 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี  ๑ บานในดง 
กวาง ๔ เมตร ยาว 
๔๐๐ เมตร จากไรนาง
ทองยอย ถึง คลองสาย 
D๙ 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 
 
 
 
 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๖ กอสรางถนน 
คสล. 
หมูท่ี ๑ บานในดง 
 
 
 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี  ๑ บานในดง 
กวาง ๕ เมตร ยาว 
๗๐๐ เมตร จากไรนาง
เผื่อน  ทันสุข ถึง บาน 
นางทองยอย 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๑,๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

๗ กอสรางถนน 
คสล.  
หมูท่ี ๑ บานในดง 
 
 

 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กอสรางถนนคสล. กวาง 
๔ เมตร ยาว  ๑๒๐ 
เมตร จากถนนขาง
โรงเรียน ถึง 
ถนนลาดยางหนา
โรงเรียน  พรอมติดตั้ง
ไฟฟารายทางสาธารณะ
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ) 

- - ๒๖๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

๘ กอสรางถนน 
คสล.  
หมูท่ี ๑ บานในดง 
 
 
 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กอสรางถนนคสล. กวาง 
๕ เมตร ยาว  ๕๐๐ 
เมตร จากทางแยกถนน
ภายในหมูบาน หมูท่ี ๑ 
- บานนายไพศาล 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 
 
 

- - ๑,๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 



 
 

~ 30 ~ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๙ กอสรางถนนลูกรัง  
หมูท่ี ๑ บานในดง 
 

 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กอสรางถนนลูกรังกวาง 
๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐  
เมตร บริเวณคลอง D๙ 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.กําหนด) 

- - ๔๕๖,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม   

สวนโยธา 

๑0 ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี ๑  
บานในดง 
 
 

 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี ๑ บานในดง จาก
ถนนเพชรเกษมทายาง – 
หนองจอก ถึง คลองสาย 
D๙ จากเดิมกวาง ๔ 
เมตร เพ่ิมเปนกวาง ๖ 
เมตร  ยาว ๖๐๐ เมตร  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.กําหนด) 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

จํานวนถนน
ท่ีไดรับการ
บํารุงรักษา 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

๑๑ กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี ๑  
บานในดง 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี ๑ บานในดง จาก
บานนายนิพนธ  ชาว
ไทย  ถึง เขตเทศบาล
ตําบลหนองจอก กวาง 
๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ 
เมตร (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กําหนด) 
 
 
 

- - ๒,๗๖๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 
 
 
 
 
 

สวนโยธา 



 
 

~ 31 ~ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๒ กอสราง
ถนนลาดยาง               
หมูท่ี ๑ บานในดง  

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี ๑ บานในดง จาก
บานนายนิพนธ  ชาว
ไทย  ถึง เขตเทศบาล
ตําบลหนองจอก กวาง 
๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ 
เมตร (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กําหนด) 

- - ๓,๖๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

๑๓ กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี ๑  
บานในดง 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี ๑ บานในดง  จาก
ถนนลาดยางทายาง –
หนองจอก ถึง บานนาย
นิพนธ ชาวไทย  กวาง 
๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ 
เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.กําหนด) 

- - ๒,๗๖๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

๑๔ กอสราง
ถนนลาดยาง 
หมูท่ี ๑ บานในดง  

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี ๑ บานในดง  จาก
ถนนลาดยางทายาง –
หนองจอก ถึง บานนาย
นิพนธ ชาวไทย  กวาง 
๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ 
เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.กําหนด) 
 
 

- - ๓,๖๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 



 
 

~ 32 ~ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๕ กอสรางสะพาน 
คสล. 
หมูท่ี ๑ บานในดง 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กอสรางสะพาน คสล.ก
วาง ๘ เมตร ยาว ๑๒ 
เมตร บริเวณคลองสาย 
D๙ 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.กําหนด) 

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

๑๖ กอสรางถนน 
คสล.  
หมูท่ี ๑ บานในดง 
 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี ๑ บานในดง กวาง 
๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร  
จากบานนายเจยีน ถึง 
บานนายไสน 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.กําหนด) 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

๑๗ 
 

กอสรางถนน 
คสล.  
หมูท่ี ๑ บานในดง 
 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี ๑ บานในดง  
จากบานนางลิ้นจี่ ถึง ไร
นายสมปอง  กวาง ๓ 
เมตร ยาว ๗๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.กําหนด) 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 
 
 
 
 

สวนโยธา 



 
 

~ 33 ~ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

18 กอสรางถนน 
คสล. หมูท่ี ๒ 
บานชายนา 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กอสรางถนน คสล. จาก
ถนนลาดยางเพชรเกษม
หนองจอก ถึง บานนาย
ชิติพัฒน กวาง 3 เมตร 
ยาว 220 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

300,000 
(งบ อบต.) 

- - จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

๑๙ กอสรางถนนลูกรัง  
หมูท่ี  ๒  บาน
ชายนา 
 

 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี  ๒ บานชายนา 
กวาง ๓ เมตร ยาว 
๔๐๐ เมตร สูง ๐.๔๐ 
เมตร จากถนนหนา 
อบต. ถึงไรนายบุญมาก
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๑๑๓,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

๒๐ กอสรางถนน 
คสล. 
หมูท่ี ๒ บานชาย
นา 
 
 
 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี ๒ บานชายนา 
กวาง ๔ เมตร ยาว 
๙๐๐ เมตร จากไรนาย
วิเชียร ถึง คลองสาย D
๙ (รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 
 

- 
 

- ๑,๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 
 
 
 
 

สวนโยธา 



 
 

~ 34 ~ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

21 ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี ๒ 
บานชายนา  

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
โดยการปูแอสฟนติก 
จากถนนคอนกรีตกลาง
หมูบานถึง ถนนคลอง
ชลประทานสายสอง 
กวาง  ๔ เมตร ยาว 
๕๐๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีไดรับการ
บํารุงรักษา 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

22 กอสรางถนนลูกรัง 
หมูท่ี ๒ บานชาย
นา 
 
 

 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี  ๒ บานชายนา  
กวาง ๓ เมตร ยาว  
๑๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ 
เมตร จากถนนลาดยาง
ทายาง – หนองจอก ถึง 
ไรนายแพว 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๑๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 
 

สวนโยธา 

23 กอสรางถนน 
คสล.  
หมูท่ี   ๒  บาน
ชายนา 
 

 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กอสรางถนนคสล. จาก
ถนนลาดยางเพชรเกษม
หนองจอก ถึง บานนาย
ชิติพัฒน กวาง ๓ เมตร 
ยาว  ๒๒๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 
 

- - ๓๐๐,๐๐๐  
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 



 
 

~ 35 ~ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

24 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กคลอง
ชลประทานสาย
สองฝงขวา สาย
บานในดง-ทต.  
ทายาง 
(โครงการประสาน
แผนพัฒนา) 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากสะพานประปาหมูท่ี 
3 ถึง เขตติดตอเทศบาล
ตําบลทายาง กวาง ๖ 
เมตร ยาว 610 เมตร 

800,000 
(งบ อบต.) 

800,000 
(งบ อบต.) 

800,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

25 กอสรางสะพาน 
คสล. หมูท่ี 3 
บานหัวเข 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กอสรางสะพาน คสล. 
กวาง 8 เมตร ยาว 12 
เมตร ทางเขา
โรงงานผลติปุยอินทรีย
หมอดิน 

- - 1,500,000 จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

26 กอสรางถนน  
ลาดยาง คลอง
ชลประทาน 
สายสอง ฝงขวา 
สายบานในดง-
เทศบาลตาํบล 
ทายาง 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คลองชลประทานสาย
สองฝงขวา กวาง 6 
เมตร  
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 
 
 

สวนโยธา 



 
 

~ 36 ~ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

27 กอสรางถนน 
คสล.  
หมูท่ี ๓ บานหัวเข 
 
 
 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี ๓ กวาง ๓ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร จาก
บานนายยม ถึง บาน
นายหริม (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กําหนด) 

- - ๑๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

28 กอสรางถนน 
คสล.  
หมูท่ี ๓ บานหัวเข 
 
 
 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี ๓ กวาง ๖ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร จาก
ศาลากลางหมูบาน ถึง 
เขตติดตอหมูท่ี ๕  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๔,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

29 กอสรางถนน 
คสล.  
หมูท่ี  ๓  บานหัว
เข 
 
 
 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี  ๓  บานหัวเข 
กวาง ๔ เมตร ยาว 
๑๐๐ เมตร จากบาน
นายยม ถึง ทุงนา 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๑๗๒,๔๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 
 
 
 
 

สวนโยธา 



 
 

~ 37 ~ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

30 กอสรางถนน 
คสล. หมูท่ี 3 
บานหัวเข 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี 3 บานหัวเข กวาง 
3 เมตร ยาว 100 
เมตร จากไรนายยนต 
ถึง บานนายไข 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - 300,000 จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

31 กอสรางถนน 
คสล.  
หมูท่ี ๓ บานหัวเข 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี ๓ กวาง ๔ เมตร 
ยาว ๑๒๐ เมตร จาก
ถนนคอนกรีตภายใน
หมูบาน ถึง บานนาย
สวาง ปญญา 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.กําหนด) 

- - ๒๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

32 กอสรางถนน 
คสล.  
หมูท่ี ๓ บานหัวเข 
 
 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กอสรางถนน คสล.จาก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถึง บานนายชา  กวาง ๔ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 
 
 
 
 

สวนโยธา 



 
 

~ 38 ~ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

33 กอสรางถนน 
คสล.  
หมูท่ี ๓ บานหัวเข 
 

 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี  ๓  บานหัวเข 
กวาง ๓ เมตร ยาว 
๑๐๐ เมตร จากบาน
นางมะปรางค ถึง บาน
นางฟู (รายละเอียดตาม
แบบ อบต. กําหนด) 
 

- - ๑๓๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

34 กอสรางถนน 
คสล.  
หมูท่ี ๓ บานหัวเข 
 
 
 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี  ๓  บานหัวเข 
กวาง ๓ เมตร ยาว 
๑๐๐ เมตร จากบาน
นายนิยม ถึง โรงงานปุย 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๑๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

35 กอสรางถนน 
คสล.  
หมูท่ี ๓ บานหัวเข 
 

 
 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี  ๓  บานหัวเข 
กวาง ๓ เมตร ยาว ๖๖ 
เมตร  จากบานนายยนต  
ถึง บานนางชมพู  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๘๙,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 
 
 
 
 

สวนโยธา 



 
 

~ 39 ~ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

36 กอสรางถนน 
คสล.  
หมูท่ี ๓ บานหัวเข 
 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี  ๓  บานหัวเข 
กวาง ๔ เมตร ยาว 
๕๐๐  เมตร  จากบาน
นายยน   ถึง  นานาย
หนอง  (รายละเอียด
ตามแบบ อบต. กําหนด) 

- - ๙๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

37 กอสรางถนน 
คสล. 
หมูท่ี ๓ บานหัวเข 
 
 
 
 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กอสรางถนน คสล. จาก
บานนายเสา  สุขสวัสดิ์ 
ถึง บานนายนวน  ทับ
นอย  กวาง ๔ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

38 กอสรางถนน 
คสล. 
หมูท่ี ๓ บานหัวเข 
 
 
 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กอสรางถนน คสล. จาก
ถนนคอนกรีตภายใน
หมูบาน ถึง ไรนายแบ  
ยาว ๔๐๐ เมตร กวาง 
๔ เมตร (รายละเอียด
ตามแบบ อบต. กําหนด) 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 
 
 
 
 

สวนโยธา 



 
 

~ 40 ~ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

39 กอสรางสะพาน 
คสล. 
หมูท่ี ๓ บานหัวเข 
 
 
 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กอสรางสะพาน คสล.ก
วาง ๘ เมตร ยาว ๑๒ 
เมตร ทางเขา
โรงงานผลติปุยอินทรีย
หมอดิน 

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

จํานวน
สะพานท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

40 กอสรางถนน 
คสล.  
หมูท่ี ๔ บานใหม 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี ๔ บานใหม กวาง 
๓.๕๐ เมตร  ยาว ๑๐๐ 
เมตรจากบานนางบุญ
นภา  ตวมสี ถึง สระนํ้า 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

41 กอสรางถนนลูกรัง  
หมูท่ี  ๔ บานใหม 
 

 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี  ๔ บานใหม  
กวาง ๔ เมตร ยาว 
๑๐๐ เมตร  จากไรนาย
กุง ถึง นานายนิด 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.กําหนด) 

- 
 

- ๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 
 
 
 
 

สวนโยธา 



 
 

~ 41 ~ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

42 กอสรางถนน 
ลูกรัง 
หมูท่ี ๔ บานใหม 
 
 
 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี  ๔ บานใหม กวาง 
๔ เมตร ยาว ๗๐๐ 
เมตร  จากถนนทายาง 
– หนองจอก ถึง ไรนาย
สอน กลิ่นเจริญ  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๑๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

43 กอสรางถนน 
คสล.  
หมูท่ี ๔  บานใหม 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี  ๔ บานใหม กวาง 
๔ เมตร ยาว ๗๐๐ 
เมตร  จากถนนทายาง 
– หนองจอก ถึง ไรนาย
สอน กลิ่นเจริญ  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. 

- - ๑,๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

44 กอสรางถนน 
คสล.  
หมูท่ี ๔ บานใหม 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี ๔  กวาง ๓.๕ 
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 
จากถนน 
ทายาง – หนองจอก ถึง 
บานนายสงค  

- - ๓๒๒,๐๐๐  
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 
 
 
 
 

สวนโยธา 



 
 

~ 42 ~ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

45 ปรับปรุงถนน
คอนกรีต 
หมูท่ี ๔ บานใหม 

เพ่ือใหการคมนาคมรวดเร็ว 
ปลอดภัย  

ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
หมูท่ี ๔ ซอยปลากัด 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีไดรับการ
บํารุงรักษา 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

46 กอสรางถนนลูกรัง 
หมูท่ี ๔ บานใหม 
 

 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี ๔ บานใหม กวาง 
๔เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 
จากบานนางเสื่อน ถึง 
บานนายหนู  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.กําหนด) 

- 
 

- ๔๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

47 กอสรางถนน 
คสล.  
หมูท่ี ๔ บานใหม 

 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี  ๔  บานใหม 
กวาง ๓ เมตร ยาว 
๒๐๐  เมตร  จาก
ถนนลาดยาง ถึง บาน
นายไพโรจน 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๒๗๖,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 
 
 
 
 

สวนโยธา 



 
 

~ 43 ~ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

48 กอสรางถนน 
คสล.  
หมูท่ี ๔ บานใหม 
 

 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี  ๔  จากบานนาย
อรัญ  ถึง  บานนางผัน  
กวาง  ๓ เมตร ยาว 
๓๕๐ เมตร  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๔๔๑,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม   

สวนโยธา 

49 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กคลอง
ชลประทานสาย
สองฝงขวา สาย
บานในดง – ทต.
ทายาง (โครงการ
ประสาน
แผนพัฒนา) 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากศาลาหมูท่ี 6 ถึง 
ศาลากลางหมูบาน หมูท่ี 
3 กวาง 6 เมตร ยาว 
๒,๕๕๐ บาท 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 
 
 

สวนโยธา 

50 กอสรางถนน 
คสล. 
หมูท่ี ๕ บานในดง 
 

 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี  ๕  บานในดง 
กวาง ๔ เมตร ยาว 
๒๐๐ เมตร   จากไรนาย
ประสิทธ์ิ ถึง นานาย
สายรุง (รายละเอียดตาม
แบบ อบต. กําหนด) 

- - ๓๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 
 
 
 

สวนโยธา 



 
 

~ 44 ~ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

51 กอสรางถนนลูกรัง 
หมูท่ี ๕ บานในดง 
 

 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี  ๕  บานในดง 
กวาง ๔ เมตร ยาว 
๔๐๐ เมตร   จากบาน
นายเจียน ถึง ไรนาย
โปรย  ทนยิ้ม 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๒๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

52 กอสรางปาย
หมูบาน หมูท่ี  ๕ 
บานในดง 
 

 
 

เพ่ือใหประชาชนไดรูจัก
หมูบานหมูท่ี ๕  

กอสรางปายหมูบาน หมู
ท่ี ๕ บานในดง  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

53 กอสรางถนน 
คสล. หมูท่ี ๕ 
บานในดง 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กอสรางถนนคสล.จาก
ถนน คสล. ถึง บานนาง
สนาน   กวาง ๖ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 
 
 
 
 

สวนโยธา 



 
 

~ 45 ~ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

54 กอสรางถนนลูกรัง  
หมูท่ี ๕ บานในดง 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี ๕ บานในดง กวาง 
๓ เมตร ยาว ๓๐๐ 
เมตร  
จากนานายผวน  ชัยรูป  
ถึง  
สุดเขตตําบลบานในดง 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

๕๕ กอสรางถนน 
คสล.  
หมูท่ี ๕ บานในดง 
 

 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี  ๕  บานในดง 
กวาง ๔ เมตร ยาว 
๔๐๐ เมตร   จากบาน
นางประชุม ถึง ถนน  
คสล.กลางหมูบาน  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.  

- - ๗๓๖,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

56 กอสรางถนน 
คสล.  
หมูท่ี ๕ บานในดง 
 

 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี  ๕  บานในดง 
กวาง ๔ เมตร ยาว 
๔๐๐ เมตร   จาก
ถนนลาดยาง ถึง ถนน 
คสล. 
กลางหมูบาน 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๗๓๖,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 
 
 
 
 

สวนโยธา 



 
 

~ 46 ~ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

57 ปนถนนดินพรอม
ฝงทอระบายนํ้า 
หมูท่ี ๕ บานในดง 
 

 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี ๕ บานในดง กวาง 
๓ เมตร ยาว ๒๒๐ 
เมตร  จากไรนางพิศวง 
บัวผสม ถึง นา 
นายผวน ชัยรูป  

- - ๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

58 กอสรางถนน 
คสล. 
หมูท่ี  ๖   
บานหนองคาง 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี ๖ บานหนองคาง 
กวาง ๓ เมตร ยาว ๗๐ 
เมตร จากบานนางมวน 
ถึง บานนางพรพรรณ 
ศรีวิจิตร (รายละเอียด
ตามแบบ อบต. กําหนด) 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

59 ปรับปรุงถนน 
คสล. 
หมูท่ี  ๖   
บานหนองคาง 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงถนน คสล.  
หมูท่ี ๖ โดยปูแอสฟน
ติก กวาง ๔ เมตร ยาว 
๔๐๐ เมตร จากถนนใน
ดง – หนองบัว ถึง บาน
นายผวน  (รายละเอียด
ตามแบบ อบต. กําหนด) 

- - ๕๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีไดรับการ
บํารุงรักษา 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 
 
 
 
 

สวนโยธา 



 
 

~ 47 ~ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

60 กอสรางถนนลูกรัง 
หมูท่ี  ๖ 
บานหนองคาง 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กอสรางถนนลูกรังจาก
ถนนลาดยางภายใน
หมูบาน  ถึง  บานนาย
สน่ัน กวาง ๔ เมตร ยาว 
๑๕๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๓๒,๔๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

61 กอสรางถนนลูกรัง 
หมูท่ี  ๖ 
บานหนองคาง 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กอสรางถนนลูกรังจาก
ถนนลาดยางภายใน
หมูบานถึง  ไรนางเล็ก   
ช่ืนอารมณ กวาง ๔ 
เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

62 กอสรางถนน 
คสล. หมูท่ี   ๖ 
บานหนองคาง 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กอสรางถนน คสล. จาก
ไรนายพร  ไมแกว  ถึง 
เขตหนองจอก กวาง ๔ 
เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๒๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 
 
 
 
 

สวนโยธา 



 
 

~ 48 ~ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

63 กอสรางถนนลูกรัง  
หมูท่ี  ๖ 
บานหนองคาง 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กอสรางถนนลูกรัง  
กวาง ๔ เมตร ยาว 
๑๕๐ เมตร จากถนน
คลองชลประทานสาย
สอง ถึงทางเขาบานนาย
ทวี  จันทรสมุทร 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

64 กอสรางถนน 
คสล. หมูท่ี   ๖ 
บานหนองคาง 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กอสรางถนน คสล.จาก
ถนนคอนกรีตกลาง
หมูบาน  ถึง  บานนาย
สน่ัน  กวาง ๓ เมตร 
ยาว ๑๕๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๑๘๙,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

65 กอสรางถนน 
คสล. 
หมูท่ี  ๖  
บานหนองคาง 

เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ยายพืชผลทางการเกษตรออก
สูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง ๔ เมตร ยาว 
๕๐๐ เมตรจากบานนาย
น่ิม ถึง บานนายเอ้ือม  
หญางวงชาง
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๙๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 
 
 
 

สวนโยธา 



 
 

~ 49 ~ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

66 ปรับปรุงศาลา
กลางหมูบาน หมู
ท่ี ๑ - ๖ 

เพ่ือเปนสถานท่ีศูนยรวมของ
ประชาชนในตําบล 

ปรับปรุงศาลากลาง
หมูบาน หมูท่ี ๑ - ๖ 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวนศาลา
ท่ีไดรับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 



 
 

~ 50 ~ 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   1.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหลงน้ํา และระบบประปาหมูบาน 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

1. กอสรางฝายก้ันนํ้า 
สาย D๙ หมูท่ี ๑ 
บานในดง 

เพ่ือชวยชะลอกระแสนํ้าและ
เก็บกักนํ้าบริเวณคลองสาย D
๙ ใหประชาชนมีนํ้าใชใน
การเกษตร 

กอสรางฝายก้ันนํ้า
บริเวณคลองระบายนํ้า
สาย D๙ 

- - ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณจาก
หนวยงานอ่ืน) 

จํานวนฝาย
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ชวยชะลอกระแสนํ้า
และเก็บกักนํ้า
บริเวณคลองสาย            
D๙ 

สวนโยธา 

๒ 
 

กอสรางเหมืองรูป
ตัวยู  หมูท่ี  ๑ 
บานในดง 
 

 

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพ่ือการอุปโภค – บริโภค 
และเพ่ือทําการเกษตร 

หมูท่ี  ๑  กวาง ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร จากบานนายสุดใจ  
ถึง  สิ้นสุดปลายเหมือง 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.กําหนด) 

- - ๘๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

จํานวน
เหมืองท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ไวเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค และเพ่ือทํา
การเกษตร 

สวนโยธา 

3 กอสรางเหมือง
คอนกรีตรูปตัวยู  
หมูท่ี  ๒   
บานชายนา   
 

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพ่ือการอุปโภค – บริโภค 
และเพ่ือทําการเกษตร 

หมูท่ี ๒ กวาง ๐.๖๐ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 
ลึก ๐.๖๕ เมตร จาก
บานนายเอ่ียม  ศรสีุข 
ถึง ถนน คสล.กลาง
หมูบาน 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
เหมืองท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ไวเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค และเพ่ือทํา
การเกษตร 

สวนโยธา 



 
 

~ 51 ~ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

4 กอสรางเหมือง
คอนกรีตรูปตัวยู  
หมูท่ี ๒   
บานชายนา 

 

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพ่ือการอุปโภค – บริโภค 
และเพ่ือทําการเกษตร 

หมูท่ี  ๒ บานชายนา  
กวาง ๐.๕๐ เมตร ยาว  
๓๐๐  เมตร จาก
ถนนลาดยางทายาง – 
หนองจอก  ถึง  
นานางลอย 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.กําหนด) 

- - ๓๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

จํานวน
เหมืองท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ไวเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค และเพ่ือทํา
การเกษตร 

สวนโยธา 

5 กอสรางเหมือง
คอนกรีตสงนํ้ารูป
ตัว U  หมูท่ี   ๒ 
 
 
 

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพ่ือการอุปโภค – บริโภค 
และเพ่ือทําการเกษตร 

กอสรางเหมืองคอนกรตี
สงนํ้ารูปตัว U ชวงท่ี  ๑ 
จากถนนคสล.ภายใน
หมูบาน ถึง ถนนเพชร
เกษม – หนองจอกยาว 
๕๐๐ เมตร 
ชวงท่ี  ๒ จากไรนาย 
บุญรอด ถึง ถนนเพชร
เกษม – หนองจอกยาว 
๖๐๐ เมตร 
 
 
 
 
 
 
 

- - ๙๓๕,๐๐๐ 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

จํานวน
เหมืองท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ไวเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค และเพ่ือทํา
การเกษตร 

สวนโยธา 



 
 

~ 52 ~ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

6 กอสรางเหมือง
คอนกรีตรูปตัวยู  
หมูท่ี  ๒   
บานชายนา   
 

 

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพ่ือการอุปโภค – บริโภค 
และเพ่ือทําการเกษตร 

ชวงท่ี ๑ กอสราง
เหมืองคสล.รูปตัวยูจาก
โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานในดง 
ถึง ถนนลาดยาง  
ชวงท่ี ๒ จาก
โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบาน 
ในดง ถึง ไร 
นางอุไรวรรณ  

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
เหมืองท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ไวเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค และเพ่ือทํา
การเกษตร 

สวนโยธา 

๗ กอสรางเหมือง 
คสล. รูปตัวยู  หมู
ท่ี ๒  
บานชายนา 
 
 

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพ่ือการอุปโภค – บริโภค 
และเพ่ือทําการเกษตร 

กอสรางเหมือง คสล. รูป
ตัวยู ยาว ๑๕๐ เมตร 
กวาง ๐.๕๐เมตร จาก 
นานายบุญมาก   ถึง 
คลองสาย D๙  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
เหมืองท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ไวเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค และเพ่ือทํา
การเกษตร 

สวนโยธา 

๘ กอสรางเหมือง 
คสล.รูปตัวยู หมูท่ี 
๒  
บานชายนา 

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพ่ือการอุปโภค – บริโภค 
และเพ่ือทําการเกษตร 

กอสรางเหมือง คสล.รูป
ตัวยู ยาว ๓๕๐ เมตร 
กวาง ๐.๖๐ เมตรจากไร
นายบรรพต ถึง ไรนาย
เยื้อน (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กําหนด) 
 
 

- - ๔๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
เหมืองท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ไวเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค และเพ่ือทํา
การเกษตร 

สวนโยธา 



 
 

~ 53 ~ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๙ กอสรางเหมือง 
คสล. รูปตัวยู  หมู
ท่ี ๒  
บานชายนา 

 

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพ่ือการอุปโภค – บริโภค 
และเพ่ือทําการเกษตร 

กอสรางเหมือง คสล. รูป
ตัวยูจากบานนายวิเชียร 
ถึง นานายสายัณต กวาง 
๐.๕๐ เมตรยาว ๑๒๐  
เมตร (รายละเอียดตาม
แบบ อบต. กําหนด) 

- - ๑๒๐,๐๐๐  
(งบ อบต.) 

จํานวน
เหมืองท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ไวเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค และเพ่ือทํา
การเกษตร 

สวนโยธา 

๑๐ ขุดลอกคลอง
ระบายนํ้าสาย D๓  
, D๙ และคลองท้ิง
นํ้า  
หมูท่ี ๖  
บานหนองคาง 

 

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพ่ือการอุปโภค – บริโภค 
และเพ่ือทําการเกษตร 

ขุดลอกคลองระบายนํ้า
สาย  
D๓ ,  D๙  และคลองท้ิง
นํ้า 
หมูท่ี ๖ บานหนองคาง 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
คลองท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ไวเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค และเพ่ือทํา
การเกษตร 

สวนโยธา 

๑๑ กอสรางฝายก้ันนํ้า   
D๓  
 

 

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพ่ือการอุปโภค – บริโภค 
และเพ่ือทําการเกษตร 

กอสรางฝายก้ันนํ้า D๓  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณจาก
หนวยงานอ่ืน) 

จํานวนฝาย
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ไวเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค และเพ่ือทํา
การเกษตร 

สวนโยธา 

๑๒ ปรับปรุงประปา 
หมูบาน หมูท่ี 3 
บานหัวเข 

 

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพ่ือการอุปโภค – บริโภค  

หมูท่ี 3 บานหัวเข โดย
ทําการเทพ้ืนคอนกรีต  
 
 
 
 
 

100,000 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
ประปาท่ีได
มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ไวเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  

สวนโยธา 



 
 

~ 54 ~ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๓ กอสรางประปา
หมูบานขนาด
กลาง หมูท่ี ๕  
บานในดง 

 

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพ่ือการอุปโภค – บริโภค 
และเพ่ือทําการเกษตร 

กอสรางประปาหมูบาน
ขนาดกลาง หมูท่ี ๕ 
บานในดง 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.กําหนด) 

- - ๑,๖๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

จํานวน
ประปาท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ไวเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค และเพ่ือทํา
การเกษตร 
 

สวนโยธา 

๑๔ ปรับปรุงเหมือง
คอนกรีต หมูท่ี ๕ 
บานในดง 

 

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพ่ือการอุปโภค – บริโภค 
และเพ่ือทําการเกษตร 

หมูท่ี ๕ บานในดง จาก
บานนายฉลอง ถึง บาน
นายประสิทธ์ิ ยาว  
๒๐๐ เมตร 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

จํานวน
เหมืองท่ี
ไดรับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ไวเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค และเพ่ือทํา
การเกษตร 
 

สวนโยธา 

๑๕ กอสรางประปา
หมูบานขนาดใหญ 
หมูท่ี ๖  
บานหนองคาง 

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพ่ือการอุปโภค – บริโภค 
และเพ่ือทําการเกษตร 

กอสรางประปาหมูบาน
ขนาดใหญ  หมูท่ี ๖ 
บานหนองคาง 
 (รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

จํานวน
ประปาท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ไวเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค และเพ่ือทํา
การเกษตร 
 

สวนโยธา 

16 
 

ขุดลอกเหมืองสง
นํ้าหมูท่ี   ๖ 
บานหนองคาง 

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพ่ือการอุปโภค – บริโภค 
และเพ่ือทําการเกษตร 

ขุดลอกเหมืองสงนํ้า 
จากถนนลาดยางในดง – 
หนองบัว ถึง คลองท้ิงนํ้า 
ยาว ๕๐๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 
 
 
 
 

- - ๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
เหมืองท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ไวเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค และเพ่ือทํา
การเกษตร 

สวนโยธา 



 
 

~ 55 ~ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๗ กอสรางเหมือง
คอนกรีต  หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพ่ือการอุปโภค – บริโภค 
และเพ่ือทําการเกษตร 

กอสรางเหมืองคอนกรตี
จากบานนายปุน  ถึง 
เขตหนองจอก ยาว 
๕๐๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๑๗๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
เหมืองท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ไวเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค และเพ่ือทํา
การเกษตร 

สวนโยธา 

๑๘ ปรับปรุงเหมือง
คอนกรีต 
หมูท่ี  ๖  
บานหนองคาง 
 

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพ่ือการอุปโภค – บริโภค 
และเพ่ือทําการเกษตร 

หมูท่ี  ๖ จากรานตัด
ผมนางอรัญญา  ถึง เขต
ตําบลหนองจอก ความ
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 

- - ๕๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
เหมืองท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ไวเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค และเพ่ือทํา
การเกษตร 

สวนโยธา 

๑๙ กอสรางเหมือง 
คสล. รูปตัวยู หมู
ท่ี ๖ บานหนอง
คาง 
 
 

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพ่ือการอุปโภค – บรโิภค  

กอสรางเหมือง คสล.รูป
ตัวยู หมูท่ี ๖ จากบาน
นายยอง ไมแกว ถึงเขต
ติดตอหนองจอก 
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 

- - ๗๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
เหมืองท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ไวเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค และเพ่ือทํา
การเกษตร 

สวนโยธา 

๒๐ ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน 

 

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพ่ือการอุปโภค – บริโภค  

ซอมแซมระบบประปา
หมูบาน  หมูท่ี ๑ – ๖  

- - ๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
ประปาท่ี
ไดรับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ไวเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  
 

สวนโยธา 

๒๑ ฝงทอระบายนํ้า  
หมูท่ี ๑ – หมูท่ี ๖ 
ตําบลบานในดง 

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพ่ือการอุปโภค – บริโภค  

ฝงทอระบายนํ้า  
หมูท่ี ๑ – หมูท่ี ๖ 
ตําบลบานในดง 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนทอ
ระบายนํ้าท่ี
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ไวเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค และเพ่ือทํา
การเกษตร 

สวนโยธา 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๒ ปรับปรุงเหมือง
คอนกรตี หมูท่ี ๑ 
–  
หมูท่ี ๖ ตําบล 
บานในดง 

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพ่ือการอุปโภค – บริโภค  

ปรับปรุงเหมืองคอนกรีต
หมูท่ี ๑ – หมูท่ี ๖  

- - ๕๐๐,๐๐๐  
(งบ อบต.) 

จํานวน
เหมืองท่ี
ไดรับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ไวเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  
 

สวนโยธา 

๒๓ กอสรางเหมือง
ดาดคอนกรตี  
ตําบลบานในดง 

 

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพ่ือการอุปโภค – บริโภค  

กอสรางเหมืองดาด
คอนกรีตตําบลบานใน
ดง กวาง ๑.๕๐ เมตร 
ลึก ๐.๖๐ เมตร  ยาว 
๕,๐๐๐ เมตร   

- - ๕,๐๐๐,๐๐๐  
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

จํานวน
เหมืองท่ีได
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

เกษตรกรมีนํ้าใชเพ่ือ
การเกษตร การ
อุปโภค  -บริโภค 

สวนโยธา  
กรม

ชลประทาน 

๒๔ ขยายเขตทอสง
นํ้าประปาตําบล
บานในดง 

 

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพ่ือการอุปโภค – บริโภค  

ขยายเขตทอสง
นํ้าประปาตําบลบานใน
ดง 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐  
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

จํานวนทอ
สงนํ้าท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ไวเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  
 

สวนโยธา 

๒๕ ปรับปรุงหลมุยืม  
ม. ๒  ม.๓ ,  ม.๕ 
และ ม. ๖ 

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพ่ือการอุปโภค – บริโภค  

ปรับปรุงหลมุยืม บริเวณ 
หมูท่ี ๒ หมูท่ี ๓ , หมูท่ี 
๕ และ   หมูท่ี ๖  

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนหลุม
ยืมท่ีไดรับ
การปรับปรุง 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ไวเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  

สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ 57 ~ 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   1.๓ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตบริการไฟฟาใหท่ัวถึง พรอมไฟฟาสาธารณะ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

1. ติดตั้งไฟฟาสอง
สวางในพ้ืนท่ี  หมู
ท่ี ๑ –  
หมูท่ี ๖ ตําบล
บานในดง 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ติดตั้งไฟฟาสองสวางใน
พ้ืนท่ีตําบลบานในดง 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 

มีความปลอดภัยใน
การเดินทางมากข้ึน 

สวนโยธา 

๒ 
 

เพ่ิมขนาดหมอ
แปลงไฟฟา  เขต
ตําบลบานในดง 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง และเพียงพอ กับ
จํานวนครัวเรือนท่ีเพ่ิมข้ึน 

เพ่ิมขนาดหมอแปลง
ไฟฟา  ตําบลบานในดง  

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 

มีความปลอดภัยใน
การเดินทางมากข้ึน 

สวนโยธา 

๓ ขยายเขตไฟฟา     
หมูท่ี ๑ บานในดง 
 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง 

จากสามแยกในดง – 
เจริญผล ถึง คลอง
ชลประทานสายสอง 

- - ๒๐๐,๐๐๐  
(งบ อบต.) 

จํานวน
ไฟฟาใช
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง 

สวนโยธา 

๔ ขยายเขตไฟฟา     
หมูท่ี ๑ บานในดง 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง 

จากบานนางทองยอย 
ถึง บานนายบุญโรม  
ระยะทาง ๗๐๐ เมตร 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
ครัวเรือนมี
ไฟฟาใช
เพ่ิมข้ึน 
 
 

ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง 

สวนโยธา 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๕ ขยายเขตไฟฟา     
หมูท่ี  ๒  บาน
ชายนา 

 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง 

จากถนน ทายาง – 
หนองจอก ถึง บานนาย
ชิติพัฒน ระยะทาง 
๒๒๐ เมตร 

- - ๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง 

สวนโยธา 

๖ ติดตั้งไฟฟา
สาธารณะรายทาง 
หมูท่ี ๒  
บานชายนา 

(แผนชุมชน) 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง 

จากถนนสายหนาท่ีทํา
การ อบต.บานในดง ถึง 
คลองชลประทานสาย
สอง  ระยะทาง  ๙๐๐ 
เมตร 

- - ๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 

มีความปลอดภัยใน
การเดินทางมากข้ึน 

สวนโยธา 

๗ ปรับปรุงไฟฟา
สาธารณะ หมูท่ี  
๓ บานหัวเข 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง 

หมูท่ี  ๓ บานหัวเข - - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

จํานวน
ไฟฟาท่ีไดรับ
การปรับปรุง 

ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง 

สวนโยธา 

๘ ติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ 
หมูท่ี ๓  บานหัว
เข 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง 

ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 
หมูท่ี ๓  บานหัวเข 
ระยะทาง  ๑ กิโลเมตร 

- - ๔๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 

มีความปลอดภัยใน
การเดินทางมากข้ึน 

สวนโยธา 

๙ ขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี  ๔  บาน
ใหม 
 

 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง 

- ขยายเขตไฟฟา หมูท่ี 
๔ บานใหม ระยะทาง 
๕๐๐ เมตรจากศาลา
กลางหมูบาน ถึงเขตหมู
ท่ี  ๒ บานชายนา 
- ปกเสาพรอมตดิไฟราย
ทาง จํานวน ๕ ตน 

- - ๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 
 

๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

สวนโยธา 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๐ ติดตั้งไฟฟา
สาธารณะหมูท่ี ๕  
บานในดง 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
บริเวณประตูระบายนํ้า
หมูท่ี ๕ คลอง
ชลประทานสายสอง 
 

- - ๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 

มีความปลอดภัยใน
การเดินทางมากข้ึน 

สวนโยธา 

11 ติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ หมูท่ี ๕ 
บานในดง 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง  

ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
บริเวณทางเขาบานนาย
ประสิทธ์ิ 

150,000 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง 

 สวนโยธา 

๑๒ ติดตั้งโคมไฟ
ประดับ หมูท่ี  ๖ 
บานหนองคาง 
 

เพ่ือปรับปรุงภมูิทัศนเพ่ือความ
สวยงาม 

ติดตั้งโคมไฟประดับท่ี
ศาลากลางหมูบาน หมูท่ี 
๖ 

- - ๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง 

 สวนโยธา 

๑๓ 
 

ขยายเขตไฟฟา  
หมูท่ี ๖  
บานหนองคาง 
 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง 

จากบานนางสมพิศ   
จิตตโภคกุล  ถึง   บาน
นายวิโรจน  งามขํา  
ระยะทาง  ๒๘๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 

ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง 

สวนโยธา 



 
 

~ 60 ~ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑4 
 

ขยายเขตไฟฟา  
ระบบจําหนาย
ไฟฟาสาธารณะใน
เขตพ้ืนท่ี 
หมูท่ี ๑ – หมูท่ี ๖  
ตําบลบานในดง 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง อีกท้ังครัวเรือนท่ี
ตกคางไดมีไฟฟาใช 

ขยายเขตไฟฟา ระบบ
จําหนายไฟฟาสาธารณะ
ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานใน
ดง  

- - ๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 
 

ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง  

สวนโยธา 

15 ติดตั้งและ
ปรับปรุงไฟฟา
สาธารณะรายทาง  
หมูท่ี ๑ – หมูท่ี ๖  
ตําบลบานในดง 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง 

ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟา
สาธารณะรายทาง  
หมูท่ี ๑ – หมูท่ี ๖  
ตําบลบานในดง 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง 

สวนโยธา 

16 ขยายเขตพรอม
เพ่ิมกําลังไฟฟาหมู
ท่ี ๑ – หมูท่ี ๖  

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง 

ขยายเขตพรอมเพ่ิม
กําลังไฟฟาหมูท่ี ๑  - 
หมูท่ี ๖  

- - ๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

สวนโยธา 

17 ขยายเขตไฟฟา  
หมูท่ี ๖  
บานหนองคาง 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง 

จากบานนายปรีชา  หนู
นอย ถึง บานอาจารย
ปญญา ระยะทาง ๒๐๐ 
เมตร 

- - ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 

มีความปลอดภัยใน
การเดินทางมากข้ึน 

สวนโยธา 

 
 
 



 
 

~ 61 ~ 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   1.4 แนวทางการพัฒนา จัดทําผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

1. วางผังเมืองรวม
ระดับตําบล 

เพ่ือจัดระเบียบควบคมุการใช
ท่ีดิน   กําหนดเสนทาง
คมนาคมใหเหมาะสม 

ประสานความรวมมือ
กับโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดในการวาง
ผังเมืองรวม 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
หมูบานมี
การวางผัง
เมืองเพ่ิมข้ึน 

มีผังเมืองเพ่ือจัด
ระเบียบการใชท่ีดิน 

สวนโยธา 

๒ 
 

สงเสริมและ
สนับสนุน
หนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของในการ
ดําเนินกิจกรรม
รวมกัน 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน / บูรณา
การรวมกัน 

สวนราชการ / องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
หมูบานมี
การวางผัง
เมืองเพ่ิมข้ึน 

สงเสริมสนับสนุน / 
บูรณาการรวมกัน 

สํานักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ 62 ~ 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   1.๕ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจร 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

1. ติดตั้งปายบอก
ซอยหมูท่ี ๑ – หมู
ท่ี ๖  

(แผนชุมชน) 

เพ่ือความสะดวกในการ
เดินทาง 

ติดตั้งปายบอกซอย หมู
ท่ี ๑ – หมูท่ี ๖ ตําบล
บานในดง 

- - ๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนซอย
มีการตดิตั้ง
ปายเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางเพ่ิมข้ึน 

สวนโยธา 

๒ 
 

ปรับปรุงถนนโดย
การทําเสนจราจร 
(เสนชะลอ
ความเร็ว) 

เพ่ือความสะดวก  และ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ปรับปรุงถนนโดยการทํา
เสนจราจร (เสนชะลอ
ความเร็ว)บริเวณทาง
แยกในเขตตําบลบานใน
ดง 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
มีการทําเสน
ชะลอ
ความเร็ว 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน 

สวนโยธา 

3 ติดตั้งสญัญาณไฟ
จราจร  

เพ่ือความสะดวกในการ
เดินทาง 

ติดตั้งสญัญาณไฟจราจร 
หมูท่ี  ๑ – หมูท่ี  ๖ 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
มีการตดิตั้ง
สัญญาณไฟ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางเพ่ิมข้ึน 

สวนโยธา 

๔ ติดตั้งไฟกระพริบ
บริเวณ สามแยก 
และสี่แยกพ้ืนท่ี
ตําบล 
บานในดง 

เพ่ือความปลอดภัยของ
ประชาชน 

ติดตั้งไฟกระพริบ 
บริเวณ 
สามแยก และสีแ่ยก เขต
ตําบลบานในดง 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนสี่
แยกมีการ
ติดตั้งไฟ
กระพริบ 
 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

สวนโยธา 



 
 

~ 63 ~ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๕ โครงการจดัทํา
ปายจราจร และ
ปายบอกทาง 

เพ่ือใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

พ้ืนท่ีตําบลบานในดง - - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถนน
มีการจัดทํา
ปายจราจร
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ 64 ~ 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒ 
๒. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

1. สงเสริมกลุมผลิต
ตาง ๆ ท่ีมีอยูใน
พ้ืนท่ีตําบลบานใน
ดง 

(แผนชุมชน) 

เพ่ือเพ่ิมรายไดจากอาชีพหลัก กลุมผลิตปุยหมักเพ่ือ
การเกษตรตําบลบานใน
ดง 
กลุมเกษตรกรทํานา  ,  
กลุมจัดทําลิบบ้ิน , กลุม
ผลิตนํ้าพริกแกง  ฯลฯ 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนกลุม
อาชีพท่ี
ไดรับการ
สงเสริม 

ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

๒ 
 

สงเสริมอาชีพ
ใหกับประชาชน
ตําบลบานในดง 
(แผนชุมชน)         

เพ่ือใหประชาชนมีรายไดเสริม
เพ่ิมมากข้ึน 

จัดหาอาชีพเสริมเพ่ิม
จากอาชีพหลักใหกับ
ประชาชนตําบลบานใน
ดง 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
ประชาชนมี
รายได
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึนจากอาชีพ
เสรมิ 

สํานักปลดั 
กศน.ตําบล
บานในดง 

3 อบรมการทํา
ผลิตภณัฑ
เครื่องใชใน
ครัวเรือน 

(แผนชุมชน) 

เพ่ือเปนอาชีพเสรมิ 
เพ่ือลดคาใชจาย 

ประชาชนท่ัวไป - - ๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
ครัวเรือนท่ี
ไดรับการ
อบรม 

ลดภาระคาใชจาย
ภายในครัวเรือนได
มากข้ึน 

สํานักปลดั 
กศน.ตําบล
บานในดง 

๔ เกษตรกาวหนา
พัฒนาสู AEC 

เพ่ือเตรียมความพรอมดาน
เกษตร 
สู AEC 

เกษตรกรตําบลบานใน
ดง 

- - ๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
เกษตรกรมี
การพัฒนา
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 



 
 

~ 65 ~ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

5 พัฒนาศักยภาพ
สตรสีูอาเซยีน 

เพ่ือเตรียมความพรอมของ
สตรสีู AEC 
เพ่ือยกระดับสตรีใหมีความรู 
ความสามารถเทาเทียม
ประเทศอาเซียน 

สตรตีําบลบานในดง - - ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนสตรี
ท่ีไดรับการ
พัฒนา 

สตรมีีความพรอม
และมีศักยภาพเพ่ิม
มากข้ึน 

สํานักปลดั 

6 โครงการผลตินํ้า
ดื่มเพ่ือจําหนาย  
ตําบลบานในดง 

(แผนชุมชน) 
 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าดิ่มท่ีมี
คุณภาพ สะอาด 

ติดตั้งเครื่องผลตินํ้าดิม่ - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนครัว
เรือไดรับนํ้า
ดิ่มท่ีสะอาด 

ประชาชนมีนํ้าดื่มไว
ใชอยางท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน 

สํานักปลดั 
สวนโยธา 

7 สงเสริมเด็ก 
เยาวชนใหใชเวลา
วางสรางรายได 

 
 

(แผนชุมชน) 

เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัว จัดหาอาชีพเสริม แกเด็ก 
และเยาวชน 

- - ๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนเด็ก
และเยาวชน
ท่ีไดรับการ
สงเสริม
อาชีพ 

เด็กและเยาวชนมี
รายไดเพ่ิมมากข้ึน 

สํานักปลดั 
สนง.พัฒนา

ชุมชน 
กศน. 

 

8 พัฒนาผลิตภัณฑ
ภายในตําบลเพ่ือ
รองรับ AEC 
(Asean 
Economic 
Community) 

-เพ่ือเตรียมความพรอมและ
พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
ภายในเขตพ้ืนท่ี 
-เพ่ือยกระดับและพัฒนาให
สามารถแขงขันกับตลาด AEC 

-อบรมการออกแบบ
ผลิตภณัฑสูตลาด AEC 
-ทําแผนพัฒนา
ผลิตภณัฑเพ่ือเพ่ิมมูลคา
สําหรับการแขงขัน AEC 

- - ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
ผลิตภณัฑท่ี
มีการพัฒนา 

ประชาชนมีรายได
เพ่ิมมากข้ึน 

สํานักปลดั 
กศน. 
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๒. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการศึกษา ท้ังในระบบ และนอกระบบ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

1 สนับสนุน
หนวยงานอ่ืน เพ่ือ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ  

เพ่ือปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด 

ศพส. อ. ทายาง  30,000 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
หนวยงานท่ี
ไดรับการ
อุดหนุน 

ยาเสพตดิลดนอยลง  สํานักปลดั 

2 กอสรางศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหศูนยเด็กเล็กบาน 
ชายนาเปนสถานท่ีอบรมเด็ก
กอนวัยเรียนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

ศูนยเด็กเล็กบานชายนา 2,000,000 
(งบ อบต.) 

- - จํานวนศูนย
เด็กเล็กท่ี
ไดรับการ
ปรับปรุง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สํานักปลดั 

3 จัดหาอาหารเสริม
(นม) สําหรับเด็ก 

เพ่ือสงเสริมสุขภาพของเด็ก
กอนวัยเรียนและเด็กในวัย
เรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ชายนาและโรงเรยีนบาน
ในดง 

๔๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวนเด็กท่ี
ไดรับอาหาร
เสรมิ (นม) 

เด็กกอนวัยเรยีน
และในวัยเรียนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

สํานักปลดั 

4 จัดงานวันเด็ก
แหงชาติ 

(แผนชุมชน) 

เพ่ือความรักและสามัคคี  และ
มีพัฒนาการท่ีด ี

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติโรงเรยีนบานใน
ดง 
 
 
 
 
 
 

๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวนเด็กท่ี
เขารวม
กิจกรรม 
 
 
 
 

เด็กเกิดความรักและ
สามัคค ี

สํานักปลดั 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

5 จัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับ
เด็ก 

เพ่ือใหเด็กไดรับสารอาหาร
ครบทุกหมู 

เด็กเล็กของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานชายนา และ
โรงเรียนบานในดง 

๘๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวนเด็กท่ี
ไดรับอาหาร
กลางวัน 

เด็กมีภาวะ
โภชนาการท่ีดมีี
ความพรอมทางดาน
รางกายและจํา
สติปญญา 

สํานักปลดั 

6 พัฒนาทักษะชีวิต
แกเด็กและ
เยาวชน 

เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมี
ความรูเพ่ิมมากข้ึน 

เด็กและเยาวชนในตําบล
บานในดง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวนเด็ก
และเยาวชน
ท่ีมีการ
สงเสริม 

เด็กและเยาวชนมี
ความรูเพ่ิมมากข้ึน 

สํานักปลดั 

7 เช่ือม
ความสัมพันธลูก
นอยกอนวัยเรียน 

เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการ
เตรียมความพรอม อยางมี
มาตรฐานแกเด็กปฐมวัย ใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย 

ผูปกครองเด็กปฐมวัย 100,000 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
ผูปกครองท่ี
ไดรับการ
สงเสริม 

ผูปกครองมีความ
พรอมในการดูแล
เด็กปฐมวัย 

สํานักปลดั 

8 พัฒนาทักษะ
ภาษาสู AEC 

เพ่ือใหเด็ก เยาวชน  มีความรู
เพ่ิมข้ึนสู AEC 
 
 

เด็ก  เยาวชน ประชาชน
ในตําบลบานในดง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
เยาวชนท่ี
ไดรับการ
สงเสริม 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนรูจักใช
เวลาวางใหเกิด
ประโยชน  
  

สํานักปลดั 
รร. 

บานในดง 
ศพด. 

บานชายนา 
9 จัดตั้งศูนยขอมลู

ขาวสารปาย
ประชาสมัพันธ
ประจําหมูบาน 

เพ่ือใหประชาชนในชุมชน
ไดรับทราบขอมูลขาวสารเพ่ิม
มากข้ึน 

จัดตั้งศูนยขอมลูขาวสาร
ประจําตําบล 

- - ๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
หมูบานท่ีมี
ศูนยขอมูล
ขาวสาร 

ประชาชนได
รับทราบขอมลู
ขาวสารเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

10 จัดหาวัสดุ
การศึกษา 

เพ่ือใหเด็กไดมีพัฒนาการท่ีดี
สมวัย 

จัดซื้อวัสดุการศึกษา
ใหกับเด็ก 

30,000 
(งบ อบต.) 

- - จํานวนเด็กท่ี
ไดรับวัสดุ
การศึกษา 

เด็กมีพัฒนาการท่ีดี
สมวัย 

สํานักปลดั 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

11 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กและ
เยาวชน 

เพ่ือใหเยาวชนไดรับการ
พัฒนาดานตาง ๆ  

เด็กและเยาวชนในตําบล
บานในดง 

20๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวนเด็ก
เยาวชน
ไดรับการ
พัฒนาดาน
ตางๆ 

เยาวชนไดรับการ
พัฒนาท่ีดีข้ึนตามท่ี
กระทรวงกําหนด  
สามารถเรียนรูใน
สถานศึกษาไดอยาง
มีความสุข 

สํานักปลดั 

12 โครงการ
อินเตอรเน็ตตําบล 

(แผนชุมชน) 

เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสาร 

ประชาชนตําบลบานใน
ดง 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
ประชาชนได
รับทราบ
ขอมูล
ขาวสาร
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนได
รับทราบขอมลู
ขาวสารเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

13 สงเสริมและ
สนับสนุน
หนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน / บูรณา
การรวมกัน 

สวนราชการ / องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
หนวยงานท่ี
มีการบูรณา
การรวมกัน 

สงเสริมสนับสนุน/ 
บูรณาการรวมกัน 

สํานักปลดั 
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๒. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2.๓ แนวทางการพัฒนา สงเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และโรคติดตอ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

1 จัดซื้อเครื่องพน
หมอกควัน 

เพ่ือใชในการพนสารเคมี
ปองกันและควบคุมโรค 

จัดซื้อเครื่องพนหมอก
ควัน  

- - ๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
เครื่องพอน
หมอกควันท่ี
จัดซื้อเพ่ิม 

สามารถปองกันและ
ควบคุมโรคไดอยาง
ท่ัวถึง ทันที 

สํานักปลดั  
รพ.สต. 

บานในดง 

2 กอสราง 
สวนสุขภาพ  
ตําบลบานในดง  

(แผนชุมชน) 

เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 

ตําบลบานในดง - - ๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนสวน
สุขภาพท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง  มี
สถานท่ีพักผอน 

สวนโยธา 

3 จัดซื้อวัคซีน
ปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

เพ่ือปองกันโรคพิษสุนัขบา ฉีดวัคซีน / ยาคมุ 
ปองกันโรคพิษสุนัขบา
หมูท่ี  ๑ – หมูท่ี  ๖ 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
สุนัข/แมว ท่ี
ไดรับการฉีด
วัคซีน
เพ่ิมข้ึน 

ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา 

สํานักปลดั 

4 สงเสริม
สาธารณสุขมูล
ฐานระดับหมูบาน 

เพ่ือสงเสริมสาธารณสุขมลู
ฐาน 

หมูท่ี  ๑ – หมูท่ี  ๖ 9๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
หมูบานท่ี
ไดรับการ
สงเสริม 

ประชาชนในตําบลมี
ความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 

5 อุดหนุนสวน
ราชการในการ
แกปญหายาเสพ
ติด 

เพ่ือตอตานยาเสพตดิ กลุมเสี่ยง  เยาวชน
ตําบลบานในดง 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
เยาวชนติด
สารเสพตดิ
นอยลง 

ไมมผีูตดิยาเสพติด สํานักปลดั 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

6 โครงการ
เสรมิสรางพัฒนา
ศักยภาพผูพิการ 

เพ่ือใหผูพิการไดพัฒนาดาน
ตางๆ  

จัดประกวดบานเรือนท่ี
สะอาดภายในตําบล 
บานในดง 

50,000 
(งบ อบต.) 

- - จํานวนผู
พิการท่ี
ไดรับการ
พัฒนา 

ผูพิการมสีุขภาพท่ีด ี สวนโยธา 
สํานักปลดั 

7 จัดซื้อนํ้ายาเคมีฉีด
ยุงและ
ทรายอะเบท 

เพ่ือกําจัดและปองกันยุง ซึ่ง
เปนสาเหตุของโรคระบาด 

ตําบลบานในดง ๓๐,๐๐๐  
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
ครัวเรือนท่ี
ปลอดจาก
โรค 

ประชาชนมีความ
เปนอยูท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 

8 โครงการปองกัน
และควบคุม
โรคตดิตอ 

เพ่ือสุขภาพพลานามัยสมบูรณ
แข็งแรงและคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของประชาชน 

ปองกันและควบคุม
โรคตดิตอเชน ไขหวัดนก 
โรคไขเลือดออก โรคมือ
เทาปาก เปนตน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
ครัวเรือนมี
สุขภาพ
พลานามัย
สมบูรณ 

ประชาชนมี
พลานามัยท่ีสมบูรณ
แข็งแรง 

สํานักปลดั 

9 โครงการรั่วสดใส 
หางไกลยาเสพติด 

เพ่ือใหนักเรียนรูถึง ภัยของยา
เสพติดแตละประเภท ไมยุง
เก่ียวกับยาเสพติด  

เด็กนักเรยีน โรงเรียน
บานในดง  

30,000 
(งบ อบต.) 

- - จํานวนเด็ก 
นักเรียนท่ี
เขารวม 
โครงการ 

เด็กนักเรยีนหางไกล
ยาเสพตดิ 

สํานักปลดั 
รพ.สต. 

บานในดง 
รร. 

บานในดง 
10 โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตแก 
ผูสูงอายุ ผูพิการ 
และผูดอยโอกาส 
 
 
 

เพ่ือพัฒนาสงเสรมิดาน
สุขภาพจิตใหแกผูสูงอายุ ผู
พิการ และผูดอยโอกาส 

ผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส ตําบลบาน
ในดง 

60,000 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
ผูสูงอายุ ผู
พิการ และ
ผูดอยโอกาส 
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

กลุมเปาหมาย มี
สุขภาพจิตดี สุขภาพ
กายสมบูรณ มี
ความสุข 

สํานักปลดั 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

11 โครงการตรวจ
สุขภาพประจําป  
อายุ ๓๕ ปข้ึนไป 
แกประชาชน 

เพ่ือสุขภาพพลานามัยสมบูรณ
แข็งแรงและคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของประชาชน 

ประชาชนอายุ ๓๕ ปข้ึน
ไปตําบลบานในดง 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

กลุมเปาหมายมี
พลานามัยท่ีสมบูรณ
แข็งแรง และมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

สํานักปลดั 

12 โครงการรณรงค
ใหความรูผูมีปจจัย
เสี่ยงโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง 

เพ่ือใหกลุมเสี่ยง มีความรูและ
ปองกันตนเองได 

กลุมเสี่ยง - - ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

ลดความเสีย่งตอการ
เกิดโรค และ
สามารถรักษาได
ทันทวงที 

สํานักปลดั 

13 โครงการสงเสริม
การออกกําลังกาย
เพ่ือสุขภาพและ
การบริโภคอาหาร
ท่ีเหมาะสม 

(แผนชุมชน) 

เพ่ือสุขภาพพลานามัยสมบูรณ
แข็งแรงและคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของประชาชน 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป 

- - ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

ประชาชนมี
พลานามัยท่ีสมบูรณ
แข็งแรง และมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

สํานักปลดั 

14 โครงการศูนย
กระจายวัคซีน
ปองกันโรคแกสัตว
ในชุมชน 

เพ่ือใหสัตวเลี้ยงไดรับการดูแล
เอาใจใสไมมีโรค 

จัดซื้อยาคุมกําเนิด 
วัคซีน และอุปกรณทํา
หมันใหแกสุนัข แมว โค 
กระบือ เปนตน 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวนสัตว
เลี้ยงท่ีไดรับ
วัคซีน 

สัตวเลี้ยงไดรับการ
ดูแลเอาใจใส 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

สํานักปลดั 

15 โครงการกอสราง
หองนํ้า  หองสวม
สาธารณะตาม
แบบมาตรฐาน 

เพ่ือใหประชาชนท่ีสัญจรไป -  
มา ไดใชประโยชน 

พ้ืนท่ีตําบลบานในดง - - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
หองนํ้า หอง
สวม ท่ี
กอสรางได
มาตรฐาน 
 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

สวนโยธา 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

16 จัดตั้งชมรมแอ
โรบิคเพ่ือสุขภาพ 

เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกาย ตําบลบานในดง - - ๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
ครัวเรือนท่ี
เขารวมออก
กําลังกาย 

ประชาชนมี
พลานามัยท่ีสมบูรณ
แข็งแรง 

สํานักปลดั 

17 โครงการสูงวัยใส
ใจสุขภาพ 

เพ่ือใหผูสูงอายุ ไดพบปะ
แลกเปลีย่นความคดิดานการ
ดูแลสุขภาพ และดานอ่ืนๆ  

ผูสูงอายุ ตําบลบานใน
ดง 

- - ๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
ผูสูงอายุมี
สุขภาพกาย 
และ
สุขภาพจิตท่ี
ดีข้ึน 

ผูสูงอายุมสีุขภาพ
กาย และสุขภาพจิต
ท่ีดี 

สํานักปลดั 
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๒. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

1 จัดการแขงขันกีฬา
ภายในหมูบาน 

(แผนชุมชน) 

เพ่ือตอตาน ปองกัน ปญหายา
เสพติด 
เพ่ือพัฒนาคนและสังคม
สวนรวมใหมคีุณภาพชีวิตท่ีด ี

เด็ก  เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป ตําบล
บานในดง 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวนเด็ก 
เยาวชน 
และ
ประชาชน ท่ี
เขารวมการ
แขงขันกีฬา 

ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีสมบูรณ
แข็งแรง 
ไมกอใหเกิดปญหา
ยาเสพตดิข้ึนภายใน
หมูบาน 

สํานักปลดั 

2 เขารวมแขงขัน 
ไทคัพ มหกรรม
ทองถ่ิน 

เพ่ือใหเกิดการรวมตัวของเด็ก
เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 

ตําบลบานในดง 30,000 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
นักกีฬาท่ี
เขารวม 
โครงการ 

เด็ก เยาวชน และ
เยาวชนท่ัวไป มี
ความสามัคคี  

สํานักปลดั 

3 แขงขันกีฬากับ
หนวยงานอ่ืน 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชน / 
เยาวชนไดออกกําลังกาย  
สรางความสามัคค ี

เขารวมกิจกรรมแขงขัน
กีฬากับหนวยงานอ่ืน 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
หนวยงานท่ี
ไดแขงขัน
กีฬา 

ประชาชน / 
เยาวชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง  
เกิดความสามัคค ี

สํานักปลดั 

4 กอสรางลานกีฬา
เอนกประสงค  
ตําบลบานในดง 

เพ่ือเปนสถานท่ีออกกําลังกาย ตําบลบานในดง ๖,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวนลาน
กีฬา
เอนกประสง
คท่ีกอสราง
ไดมาตรฐาน 
 
 

เกิดความสามัคค ี สวนโยธา 



 
 

~ 74 ~ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

5 กอสรางสนามฟุต
ซอล 

เพ่ือเปนสถานท่ีออกกําลังกาย โรงเรียนบานในดง - - 1,000,000 
(งบ อบต.) 

จํานวน
สนามฟุต
ซอลท่ี
กอสรางได
มาตรฐาน 

ประชาชน / 
เยาวชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง  
เกิดความสามัคค ี

สวนโยธา 

6 จัดหาวัสดุ / 
อุปกรณกีฬาและ
เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจง
ประเภทตาง ๆ 
 

เพ่ือสงเสริมใหชุมชนหันมาเลน
กีฬา  ออกกําลังกาย  ใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน  หางไกล
ยาเสพตดิ 

จัดซื้อวัสดุ /อุปกรณ
กีฬาประเภทตาง ๆ 
ใหกับชุมชนสําหรับ
เยาวชน ผูสูงอายุ และ
ประชาชนท่ัวไป 
หมูท่ี  ๑- หมูท่ี  ๖ 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
เครื่องออก
กําลังกายท่ี
จัดซื้อ 

ประชาชนหันมาเลน
กีฬา  ใชเวลาวางให
เกิดประโยชน 

สํานักปลดั 

7 จัดสรางสนาม
บาสเกตบอลใหกับ
ชุมชน 

เพ่ือสงเสริมใหชุมชนหันมาเลน
กีฬา  ออกกําลังกาย  ใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน  หางไกล
ยาเสพตดิ 

ใชสถานท่ีของโรงเรียน
บานในดง 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
สนาม
บาสเกตบอ
ลท่ีกอสราง
ไดมาตรฐาน 

ประชาชนหันมาเลน
กีฬา  ใชเวลาวางให
เกิดประโยชน 

สํานักปลดั 

8 สรางสนามเปตอง
ประจําหมูบาน 

เพ่ือสงเสริมใหชุมชนหันมาเลน
กีฬา  ออกกําลังกาย  ใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน  หางไกล
ยาเสพตดิ 

หมูท่ี ๑  - หมูท่ี ๖  - - ๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
สนามเปตอง
ท่ีจัดสรางได
มาตรฐาน 

ประชาชนหันมาเลน
กีฬา  ใชเวลาวางให
เกิดประโยชน 

สํานักปลดั 

9 สงเสริมสนับสนุน
เยาวชนและ
ประชาชนเขารวม
การแขงขันกีฬา
ระดับตาง ๆ  

เพ่ือสงเสริมและสงทีมนักกีฬา
เขารวมการแขงขัน 

เยาวชน และประชาชน
ท่ัวไป 

- 10๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- จํานวน
เยาวชนท่ี
ไดรับการ
สนับสนุน 

เกิดความสามัคค ี สํานักปลดั 
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๒. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2.๕ แนวทางการพัฒนา สงเสริมสวัสดิการสังคม 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

1 จัดสวัสดิการ
สงเคราะหเบ้ียยัง
ชีพผูสูงอายุ  
ผูดอยโอกาส  ผู
พิการ และผูปวย
โรคเอดส 

เพ่ือพัฒนาคน และสังคม
สวนรวมใหมคีุณภาพชีวิตท่ีด ี

ผูสูงอายุ  ผูดอยโอกาส  
ผูพิการ และผูปวยโรค
เอดส 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
ผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาส 
ผูพิการ และ
ผูปวยเอดส 
ท่ีไดรับการ
สงเคราะห 

ประชาชนและสังคม
สวนรวมไดรบัการ
พัฒนาเพ่ือใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

สํานักปลดั 

2 พัฒนาคุณภาพ
ผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูดอยโอกาส 

เพ่ือใหผูสูงอายไุดตระหนักถึง
คุณคาในตนเอง 
เพ่ือสงเสริมใหมีกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพในผูสูงอายุ 
 

ผูท่ีมีอายุ   ๕๐  ปข้ึนไป
ในตําบลบานในดง 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
ผูสูงอายุ ผู
พิการ 
ผูดอยโอกาส 
ท่ีไดรับการ
พัฒนา 

ผูสูงอายุตระหนักถึง
ความสําคญัและ
คุณคาในตนเอง 
ผูสูงอายุมสีุขภาพ
และพฤติกรรมท่ี
ถูกตอง 

สํานักปลดั 
ศูนยสุขภาพ

ชุมชน 

3 สงเสริม  พัฒนา
สตรี  และผูสูงอาย ุ

เพ่ือใหผูสูงอายุ  สตรี  ได
พบปะสังสรรคแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น   

จัดใหสตรี  ผูสูงอายุ  
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนสตรี 
และผูสูงอายุ
ท่ีไดรับการ
สงเสริม 

สตรีและผูสูงอายมุี
ความรูเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

4 สงเสริมอนุรักษ  
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

เพ่ืออนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน เด็ก เยาวชนตําบลบาน
ในดง 

- - ๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนเด็ก 
เยาวชนท่ี
ไดรับการ
สงเสริม 

รูรักษาภมูิปญญาใน
ทองถ่ิน 

สํานักปลดั 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

5 สงเสริมศักยภาพ
การเรยีนรูเพ่ือ
ครอบครัวเขมแข็ง 

เพ่ือสรางความเขมแข็งใน
ครอบครัวใหชุมชนมีความรู 
ความสามารถ มีคณุภาพชีวิตท่ี
ดี 

จัดกิจกรรมใหความรูแก
สมาชิกในครอบครัว 
สนับสนุนกิจกรรมการ
พัฒนาครอบครัว 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
ครอบครัวท่ี
ไดรับการ
สงเสริม 

ประชาชนและสังคม
สวนรวมไดรบัการ
พัฒนาเพ่ือใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

สํานักปลดั 

6 สนับสนุนองคกร
สวัสดิการชุมชน 

เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับ
องคกรสวัสดิการชุมชน 

องคกรสวัสดิการชุมชน
ตําบลบานในดง 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
องคกรไดรับ
มาตรฐาน 

องคกรสวัสดิการ
ชุมชนมีความ
เขมแข็ง 

สํานักปลดั 

7 ปรับปรุงซอมแซม 
หอกระจายขาว 

(แผนชุมชน) 

เพ่ือพัฒนาคนและสังคม
สวนรวมใหมคีุณภาพชีวิตท่ีด ี

ปรับปรุงซอมแซมหอ
กระจายขาว หมูท่ี ๑ – 
หมูท่ี ๖ ตําบลบานในดง 

200,000 
(งบ อบต.) 

- 1๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนหอ
กระจายขาว
ท่ีไดรับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนและสังคม
สวนรวมไดรบัการ
พัฒนาเพ่ือใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

สํานักปลดั 

8 เพ่ิมลูกขายหอ
กระจายขาว 

เพ่ือพัฒนาคนและสังคม
สวนรวมใหมคีุณภาพชีวิตท่ีด ี

เพ่ิมลูกขายหอกระจาย
ขาว  
หมูท่ี ๑ – หมูท่ี ๖ 
ตําบลบานในดง 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวนหอ
กระจายขาว
ท่ีได
มาตรฐาน 

ประชาชนและสังคม
สวนรวมไดรบัการ
พัฒนาเพ่ือใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

สํานักปลดั 
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๒. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2.๕ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

1 สราง ซอมแซมท่ี
อยูอาศัยใหแก
ผูดอยโอกาส ผู
ยากไร หรือ
ยากจน 

เพ่ือชวยเหลือดูแลใหดํารงชีวิต
อยูในชุมชนไดเทาเทียมผูอ่ืน 

ผูดอยโอกาส ผูยากไร 
หรือยากจน 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนท่ีอยู
อาศัยท่ี
ไดรับการ
ปรับปรุง 

บุคคลท่ีไดรับการ
ชวยเหลือมีความ
เปนอยูท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 

2 สงเสริมและ
สนับสนุน
หนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของในการ
ดําเนินกิจกรรม
รวมกัน 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน / บูรณา
การรวมกัน 

สวนราชการ / องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
หนวย
ราชการท่ีให
การสงเสริม 

สงเสริมสนับสนุน / 
บูรณาการรวมกัน 

สํานักปลดั 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒ 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
   3.1 แนวทางการพัฒนา รักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

1 โครงการปองกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัยและรักษา
ความสงบ
เรียบรอยในชุมชน 

(แผนชุมชน) 

เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอย  
และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

หมูท่ี ๑ – หมูท่ี ๖  - - 150,000 
(งบ อบต.) 

จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

สํานักปลดั 

2 อบรมหนวย
บริการการแพทย
ฉุกเฉินในชุมชน 

เพ่ือการบริการท่ีถูกตอง  
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

หนวยบริการการแพทย
ฉุกเฉินในชุมชน 

- - ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

สํานักปลดั 

3 สงเสริมและ
สนับสนุน
หนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของในการ
ดําเนินกิจกรรม
รวมกัน 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน / บูรณา
การรวมกัน 

สวนราชการ / องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
หนวยงานท่ี
สงเสริมและ
สนับสนุน 

สงเสริมสนับสนุน / 
บูรณาการรวมกัน 

สํานักปลดั 
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๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
   3.๒ แนวทางการพัฒนา จัดหาวัสดุ อุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
ในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

(แผนชุมชน) 

เพ่ือปองกันอุบัติเหต ุ วัสดุ อุปกรณท่ีจําเปนใน
การปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

ลดการเกิดอุบัตเิหต ุ สํานักปลดั 

2 สงเสริมและ
สนับสนุน
หนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของในการ
ดําเนินกิจกรรม
รวมกัน 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน / บูรณา
การรวมกัน 

สวนราชการ / องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
หนวยงานท่ี
ใหการ
สนับสนุน 

สงเสริมสนับสนุน / 
บูรณาการรวมกัน 

สํานักปลดั 
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๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
   3.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและใหความรูแกเจาหนาท่ีและประชาชนในการปองกันอาชญากรรม 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

1 โครงการซอม
แผนการ
ปฏิบัติงานหน่ึง
ตําบลหน่ึงทีมกูชีพ
กูภัย 

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ซักซอมการปฏิบัติงาน
ของ  
อปพร. 

150,000 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

สํานักปลดั 

2 
 
 
 
 
 

 

อบรมการ
ชวยเหลือ
ผูประสบภยั
เบ้ืองตน 
 
 
 

เพ่ือเฝาระวังและดูแลสุขภาพ
ของประชาชน 

อบรมสมาชิกอบต.อสม.
ผูนําชุมชนและ
ผูเก่ียวของ 

- - ๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนส.
อบต. อสม. 
ผูนําชุมชน 
และ
ผูเก่ียวของ 
ดูแล
ผูประสบภยั
เบ้ืองตนได 

สามารถดูแล
ผูประสบภยัเบ้ืองตน
ได 
 
 
 
 

สํานักปลดั 

3 สงเสริมและ
สนับสนุน
หนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของในการ
ดําเนินกิจกรรม
รวมกัน 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน / บูรณา
การรวมกัน 

สวนราชการ / องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
หนวยงานท่ี
สงเสริมและ
สนับสนุน 

สงเสริมสนับสนุน / 
บูรณาการรวมกัน 

สํานักปลดั 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   4.1 แนวทางการพัฒนา สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

1 จัดอบรมและ
ประชาสมัพันธ 
เพ่ือสรางจิตสํานึก
ใหอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม 

เพ่ือสรางจิตสํานึกและ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ประชาสมัพันธกิจกรรม
ท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

50,000 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
ประชาชนรู
รักษ
ทรัพยากรธร
รมชาต ิ

ประชาชนรูรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

สํานักปลดั 

2 สนับสนุนการ
จัดทําแผน
พลังงานชุมชน 

เพ่ือใหชุมชนมีแนวทางในการ
จัดการพลังงานภายในชุมชน 

ตําบลบานในดง - - ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
ชุมชนจัดทํา
แผน
พลังงาน
ชุมชน 

มีแนวทางในการ
จัดการเก่ียวกับ
พลังงานภายใน
ชุมชน 

สํานักปลดั 

3 สนับสนุนการทํา
กิจกรรมดาน
พลังงาน 

เกิดการรวมกลุม ตําบลบานในดง - - ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
ประชาชนรู
รักษ
พลังงาน 

ประชาชนรูรักษ
พลังงาน 

สํานักปลดั 

4 พลังงานพอเพียง
เพ่ือชุมชน 

เพ่ือใหชุมชนตระหนักถึง
ความสําคญัของพลังงาน 

ตําบลบานในดง - - ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
ชุมชนท่ี
ตระหนักถึง
พลังงาน 

รูคุณคาของพลังงาน
และใชพลังงานให
เกิดประโยชนและ
คุมคามากท่ีสุด 

สํานักปลดั 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

5 ทองถ่ินนาอยูอยาง
ยั่งยืน 

เพ่ือใหชุมชนมีสวนรวมในการ
บริหารจดัการดานสิ่งแวดลอม 

ตําบลบานในดง 150,000 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
ประชาชนรู
รักษ
ทรัพยากรธร
รมชาต ิ

ประชาชนรูรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

สํานักปลดั 

 
   4.๒ แนวทางการพัฒนา เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

1 สงเสริมสนับสนุน
ใหมีการปลูกหญา
แฝก 
และตนไมชนิดตาง 
ๆ  

(แผนชุมชน) 

เพ่ืออนุรักษดินและนํ้า 
เพ่ือปองกันการพังทลายของ
ดิน 
เพ่ือแกไขปญหาภาวะโลกรอน 

พ้ืนท่ีท่ีมีปญหาตอการใช
ประโยชนดาน
เกษตรกรรม 
โครงการกอสราง
ปรับปรุงถนน 
ปลูกในวันสําคญัตาง ๆ  

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

- ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

จํานวนการ
พังทลาย
ของดิน
ลดลง 

ปองกันการพังทลาย
ของดินไดดีข้ึน 
แกไขปญหาภาวะ
โลกรอน 

สํานักปลดั 

2 สงเสริมและ
สนับสนุน
หนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของในการ
ดําเนินกิจกรรม
รวมกัน 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน / บูรณา
การรวมกัน 

สวนราชการ / องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
หนวยงานท่ี
สงเสริมและ
สนับสนุน 

สงเสริมสนับสนุน / 
บูรณาการรวมกัน 

สํานักปลดั 
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   4.๓ แนวทางการพัฒนา บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน
เขตพ้ืนท่ีตําบล
บานในดง 

เพ่ืออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  
เพ่ือปรับพ้ืนท่ีใหสวยงามและ
เหมาะสม 
เพ่ือใหมีสถานท่ีพักผอนและ
ออกกําลังกาย 

ปรับปรุงภูมิทัศนเขต
พ้ืนท่ีตําบลบานในดง 

100,000 - - จํานวน
ประชนท่ี
ไดรับการ
พัฒนา
อนุรักษ
ทรัพยากรธร
รมชาต ิ

สรางจิตสํานึกของ
ประชาชนในการ
พัฒนาอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 
มีสถานท่ีออกกําลัง
กาย 

สํานักปลดั 

 
4.4 แนวทางการพัฒนา ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

1 สงเสริมและ
สนับสนุน
หนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของในการ
ดําเนินกิจกรรม
รวมกัน 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน / บูรณา
การรวมกัน 

สวนราชการ / องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
หนวยงานท่ี
สงเสริมและ
สนับสนุน 

สงเสริมสนับสนุน / 
บูรณาการรวมกัน 

สํานักปลดั 
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4.4 แนวทางการพัฒนา ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

1 สงเสริมและ
สนับสนุน
หนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของในการ
ดําเนินกิจกรรม
รวมกัน 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน / บูรณา
การรวมกัน 

สวนราชการ / องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
หนวยงานท่ี
สงเสริมและ
สนับสนุน 

สงเสริมสนับสนุน / 
บูรณาการรวมกัน 

สํานักปลดั 

 
4.๕ แนวทางการพัฒนา จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

1 กอสรางทอระบาย
นํ้าท้ิง 

เพ่ือปองกันและจัดระบบ
บําบัดนํ้าเสีย 

กอสรางทอระบายนํ้าท้ิง - - ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนทอ
ระบายนํ้าท่ี
ไดรับ
มาตรฐาน 

ปองกันนํ้าเสีย สํานักปลดั 

2 สงเสริมและ
สนับสนุน
หนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของในการ
ดําเนินกิจกรรม
รวมกัน 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน / บูรณา
การรวมกัน 

สวนราชการ / องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
หนวยงานท่ี
สงเสริมและ
สนับสนุน 

สงเสริมสนับสนุน / 
บูรณาการรวมกัน 

สํานักปลดั 
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4.๖ แนวทางการพัฒนา บําบัดและจัดการขยะ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

1 กอสรางเตาเผา
ขยะ 

เพ่ือใหเกิดความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอย 

ตําบลบานในดง - - ๙๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
ครัวเรือนท่ี
กอสรางเตา
เผาขยะ 

ชุมชนมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย 

สวนโยธา 

2 จัดซื้อถังรองรับ
ขยะมูลฝอย 

เพ่ือใหเกิดความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอย 

จัดซื้อถังรองรับขยะมลู
ฝอย   

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนถึง
ขยะใน
ชุมชน 

ชุมชนมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย 

สํานักปลดั 

3 รณรงคการกําจดั
ขยะและการคัด
แยกขยะทุก
ครัวเรือน 

(แผนชุมชน) 

เพ่ือใหเกิดความสะอาด และ
ความเปนระเบียบเรียบรอย 

หมูท่ี ๑ – หมูท่ี ๖ - - ๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
ครัวเรือนท่ี
คัดแยกขยะ 

ชุมชนมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย 

สํานักปลดั 

4 จัดซื้อรถยนต
บรรทุกขยะ  

เพ่ือการจัดเก็บขยะท่ีเปน
ระเบียบเรียบรอย 

รถยนตบรรทุกขยะ 
จํานวน  
๑ คัน 

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
ชุมชนท่ีมี
ความเปน
ระเบียบ
เรียบรอย 

ชุมชนมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย 

สํานักปลดั 

5 โครงการธนาคาร
ขยะ 

เพ่ือปองกันปญหาขยะ คัด
แยกขยะเปยก  และขยะแหง 

จัดตั้งธนาคารขยะ 
ภายในตําบล 

50,000 
(งบ อบต.) 

- ๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
ชุมชนท่ีไมมี
ปญหา
มลพิษ 
 

สภาพแวดลอมนา
อยู ไมมีปญหา
มลพิษ 

สํานักปลดั 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

6 โครงการจดัหา / 
เชา สถานท่ีท้ิง
ขยะ 

เพ่ือใหมีสถานท่ีกําจัดขยะ จัดหา / เชา สถานท่ีท้ิง
ขยะ จํานวน ๑ แหง 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
สถานท่ี
กําจัดขยะ 

มีสถานท่ีกําจัดขยะ สํานักปลดั 

 
4.7 แนวทางการพัฒนา ปองกันอุทกภัย 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

1 กอสรางเหมือง
ระบายนํ้า ตําบล
บานในดง 

เพ่ือปองกันนํ้าทวมขัง กอสรางเหมืองระบาย
นํ้า 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
เหมืองท่ี
ไดรับ
มาตรฐาน 

ไมเกิดปญหานํ้าทวม
ขัง 

สวนโยธา 

2 ขุดลอกคู คลอง
ระบายนํ้า ตําบล
บานในดง 

(แผนชุมชน) 

เพ่ือปองกันนํ้าทวมขัง คู  คลอง ระบายนํ้าท่ี
กอใหเกิดปญหานํ้าทวม
ขัง 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนคู 
คลองท่ีไดรับ
การปรับปรุง 
 

ไมเกิดปญหานํ้าทวม
ขัง 

สวนโยธา 

3 ซอมแซมเหมือง
ระบายนํ้า ตําบล
บานในดง 

เพ่ือปองกันนํ้าทวมขัง ซอมแซมเหมืองระบาย
นํ้า 

- - 2๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
เหมืองท่ี
ไดรับการ
ปรับปรุง 
 
 
 

แกไขปญหาไมเกิด
นํ้าทวมขัง 

สวนโยธา 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

4 ขุดดินพรอมถาง
ปาเหมืองสงนํ้า 
ตําบลบานในดง 
 
 

เพ่ือปองกันนํ้าทวมขัง  
และเพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใช 

ขุดดินพรอมถางปา
เหมืองคอนกรีตสงนํ้า 

- - 1๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
เหมืองท่ี
ไดรับการ
ปรับปรุง 

เกษตรกรมีนํ้าใช 
และไมเกิดปญหานํ้า
ทวม 

สวนโยธา 

5 กอสรางผนังก้ัน
ดิน 
หมูท่ี ๑ – หมูท่ี ๖ 

เพ่ือปองกันการพังทลายของ
ดิน 

กอสรางผนังก้ันดิน หมูท่ี 
๑  - หมูท่ี ๖ ตําบลบาน
ในดง 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนผนัง
ก้ันดินท่ี
ไดรับ
มาตรฐาน 

ไมกอใหเกิดการ
พังทลายของดิน 

สวนโยธา 

6 คาใชจายในการ
แกไขปญหาและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

เพ่ือแกไขปญหา  และบรรเทา
สาธารณภัย ความเดือดรอน
ตาง ๆ ของประชาชน 

ปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัย 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับการ
แกไขปญหา 

แกไขปญหา  และ
บรรเทาสาธารณะ
ภัยความเดือดรอน
ตาง ๆ ใหกับ
ประชาชน 

สํานักปลดั 
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4.8 แนวทางการพัฒนา พัฒนาภูมิทัศน ส่ิงแวดลอมเมือง และแมน้ําสายหลัก 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

1 พัฒนาหมูบานใน
วันสําคัญตางๆ  

 

เพ่ือพัฒนาภูมิทัศน  
สิ่งแวดลอมเมือง และแมนํ้า
สายหลัก 

พัฒนาหมูบาน เชน ทํา
ความสะอาด ปลูกตนไม 
ในวันสําคัญตาง ๆ หมูท่ี 
๑ – หมูท่ี ๖  
ตามสถานท่ีราชการ 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
หมูบานท่ี
ไดรับการ
พัฒนา 

ภูมิทัศนของตําบล 
บานในดงดีข้ึน 

สํานักปลดั 

2 สงเสริมสนับสนุน
หนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของในการ
ดําเนินกิจกรรม
รวมกัน 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน / บูรณา
การรวมกัน 

สวนราชการ / องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
หนวยงานท่ี
สงเสริมและ
สนับสนุน 

สงเสริมสนับสนุน / 
บูรณาการรวมกัน 

สํานักปลดั 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖ 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
   5.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

1 โครงการจดั
กิจกรรมรัฐพิธีตาง 
ๆ  
 

(แผนชุมชน) 

เพ่ือเปนการสงเสรมิงานรัฐพิธี
ประจําป 

จัดกิจกรรมวันพอ  
จัดกิจกรรมวันแม 
จัดกิจกรรมวันปยะ
มหาราช 
จัดกิจกรรมพิธีตาง ๆ  

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
ประชาชนท่ี
เขารวมจดั
กิจกรรมรัฐ
พิธีตางๆ 

ประชาชนเขารวม
กิจกรรมรัฐพิธีและ
งานพิธีตาง ๆ มาก
ข้ึน 

สํานักปลดั 
สวนการคลัง 
สวนโยธา 

สวน
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 เขารวมงาน
มหกรรม
การเกษตรและ
ของดีทายาง 

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว ตําบลบานในดง ๑5๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
หนวยงานท่ี
ไดรับการ
สงเสริม 

สงเสริมการ
ทองเท่ียว 

สํานักปลดั 

3 จัดกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา 

เพ่ือสงเสริมพระพุทธศาสนา ประชาชนหมูท่ี  ๑ –  
หมูท่ี  ๖ 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
ประชาชนให
ความสําคญั
ทางพุทธ
ศาสนา 
 
 
 

ประชาชนให
ความสําคญัทาง
พุทธศาสนา 

สํานักปลดั 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

4 สงเสริมและ
สนับสนุนงานพระ
นครคีร ี

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว สงเสริมและสนับสนุน
เงินงบประมาณ 

๒๐,๐๐๐ - - สงเสริมและ
สนับสนุน
งานพระ
นครคีร ี

เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียว 

สงเสริมและ
สนับสนุน
เงิน
งบประมาณ 

5 จัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนา 
สงเสริมประเพณี
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

(แผนชุมชน) 

เพ่ือเปนการสงเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี 
และภมูิปญญาทองถ่ิน 

จัดกิจกรรม เขารวม
กิจกรรม วันเขาพรรษา  
วันวิสาขบูชา วันลอย
กระทง วันสงกรานต 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวนระชา
ชนท่ีมี
จิตสํานึกใน
การอนุรักษ
ศิลปวัฒนธร
รม 

สํานึกในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถ่ินท่ีดี
งามไวใหคงอยู
ตลอดไป 

สํานักปลดั 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
   5.๒ แนวทางการพัฒนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

1 จัดตั้งศูนย
วัฒนธรรม    ศูนย
การเรยีนรูประจํา
ตําบลและภมูิ
ปญญาทองถ่ิน 

เพ่ือเปนศูนยการเรียนรูของ
ชุมชน 

ตําบลบานในดง - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

จํานวนศูนย
วัฒนธรรม 
ศูนยการ
เรียนรู
ประจํา
ตําบล 

เปนศูนยการเรียนรู
ของชุมชน 

สํานักปลดั 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนา  กระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
   6.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

1 อุดหนุนหนวยงาน
ของรัฐและเอกชน
ตามอํานาจหนาท่ี
ของ อบต. 

เพ่ือใหประชาชนไดรับการ
บริการท่ีครบถวน 

อุดหนุนหนวยงานของ
รัฐ  และเอกชนตาม
หนาท่ีของ อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับบริการ
ท่ีดี 

ประชาชนไดรับการ
บริการท่ีด ี

สํานักปลดั 
สวนการคลัง 
สวนโยธา  

สวน
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2 คาใชจายในการ
บริหารงาน 

เพ่ือใหการบริหารงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ตามท่ี
ระเบียบและกฎหมายกําหนด 

บริหารงานตาง ๆ ทุก
กิจกรรม  บุคลากรทุก
คน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับบริการ
ท่ีดี 

ประชาชนไดรับการ
บริการท่ีด ี

สํานักปลดั 
สวนการคลัง 
สวนโยธา  

สวน
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

3 พัฒนาการบริการ
ใหกับประชาชน
อยางรวดเร็ว ลด
ข้ันตอนและเวลา
บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ  (One 
Stop Service) 

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารและจัดการองคกร 

พัฒนาการบริการให
ประชาชนอยางรวดเร็ว 
ลดข้ันตอนและเวลา
บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) 

- - ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับบริการ
ท่ีดี 

ประชาชนไดรับการ
บริการท่ีด ี

สํานักปลดั 
สวนการคลัง 
สวนโยธา  

สวน
การศึกษา ฯ 

4 พัฒนาศูนยขอมูล
ขาวสารและศูนย
รับแจงการทุจรติ
และเรื่องรองเรียน 

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารและจัดการองคกร 

-จัดซื้อตูเอกสารเผยแพร
และตูดัชนีขอมูล  
-ปรับปรุงเว็บไซดของ 
อบต.บานในดง 

- ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับบริการ
ท่ีดี 

ประชาชนผูมาติดตอ
ราชการไดรับบริการ
ท่ีสะดวก  รวดเร็ว  
เปนธรรม และ
ประทับใจตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

สํานักปลดั 
สวนการคลัง 
สวนโยธา  

สวน
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนา  กระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
   6.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองคกร 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

1 จัดอบรม  หรือ
สนับสนุนบุคลากร
เขารับการ
ฝกอบรม 

เพ่ือใหผูบริหาร  สมาชิก อบต. 
พนักงาน  เจาหนาท่ีไดมี
ทักษะความรูเพ่ิมข้ึนเพ่ือใชใน
การปฏิบัติงาน 

จัดฝกอบรม  หรือ  สง
พนักงาน  เจาหนาท่ี  
ผูบริหาร  สมาชิก อบต. 
เขารับการฝกอบรม 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
บุคลากรท่ี
เขารับการ
อบรม 

ผูบริหาร  สมาชิก 
อบต. พนักงาน  
เจาหนาท่ี  มีความรู
เพ่ิมข้ึน  การทํางาน
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 
สวนการคลัง 
สวนโยธา 

สวน
การศึกษา  

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2 จัดศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรูแก
พนักงานสวน
ตําบล  ผูบริหาร  
สมาชิกสภา กลุม
พัฒนาสตรี  อสม. 
อผส.  ผูสูงอายุ  
กลุมองคกรตาง ๆ  
(แผนชุมชน) 
 
 
 
 
 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ผูบริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงานเจาหนาท่ี  
กลุมสตรี  ผูสูงอายุ  อส
ม. อผส. กลุมองคกรตาง 
ๆ  

500,000 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
บุคลากรท่ี
ไดรับการ
เพ่ิมพูน
ความรู 

ผูบริหาร  สมาชิก
สภา พนักงาน
เจาหนาท่ี  กลุมสตรี   
ผูสูงอายุ กลุมองคกร
ตาง ๆ มีความรู
เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 
สวนการคลัง 
สวนโยธา 

สวน
การศึกษา  

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนา
สงเสริมบุคลากร
ใหไดรับการศึกษา
ตอ 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรในองคกร
ใหมีความรูเพ่ิมมากข้ึน 

คาลงทะเบียนสําหรับ
ศึกษาระดับปริญญาตรี  
และปรญิญาโท 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
บุคลากรท่ี
ไดรับการ
สงเสริมทาง
การศึกษา 

ประชาชนผูมาติดตอ
ราชการไดรับบริการ
ท่ีสะดวก รวดเร็ว 
เปนธรรม และ
ประทับใจตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

สํานักปลดั 
สวนการคลัง 
สวนโยธา 

สวน
การศึกษา  

ฯ 
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนา  กระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
   6.3 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

1 จัดหาวัสดุ  
ครุภณัฑ อุปกรณ  
เครื่องใช 
ตาง ๆ ในการ
บริหารงานของ 
อบต. 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน
การใหบริการประชาชน 

จัดหาวัสดุ  ครุภณัฑ  
อุปกรณ  เครื่องใชตาง 
ๆ  

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
เจาหนาท่ี
ปฏิบัติงาน
ไดอยางมี
ประสิทธิภา
พ 

เจาหนาท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 
สวนการคลัง 
สวนโยธา 

สวน
การศึกษา  

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2 สราง  ซอมแซม
วัสดุ ครภุัณฑ 
ท่ีดิน และ  
สิ่งกอสรางท่ีอยูใน
ความดูแลของ 
อบต. ตามอํานาจ
หนาท่ี 

เพ่ือใหประชาชนไดรับการ
บริการและใชประโยชนจากสิ่ง
สาธารณะตาง ๆ จากการ
บริหารงานของ อบต. 

ซอมแซมวัสดุ  ครุภณัฑ  
ท่ีดิน  และสิ่งกอสราง 

2๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับบริการ
ท่ีดี 

ประชาชนไดรับการ
บริการท่ีด ี

สํานักปลดั 
สวนการคลัง 
สวนโยธา 

สวน
การศึกษา  

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

3 จัดซื้อรถกระเชา
เอนกประสงค 

เพ่ือบริการ ปรับปรุง ซอมแซม
สิ่งแวดลอมเชน ตัดแตงก่ิงไม 
ซอมแซมไฟฟารายทาง 
 
 
 
 

จัดซื้อรถกระเชา
เอนกประสงคจํานวน ๑ 
คัน 

2,500,000 
(งบ อบต.) 

- - 
 

จํานวน
ประชาชนท่ี
มีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง 
 
 
 

ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง  

สวนโยธา 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

4 ปรับปรุงท่ีทําการ 
อบต.  

เพ่ือใหประชาชนไดรับการ
บริการท่ีครบถวน 
 

ท่ีทําการองคการบริหาร
สวนตําบลบานในดง 

5๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับบริการ
ท่ีดี 

ประชาชนไดรับการ
บริการท่ีด ี

สวนโยธา 
 

5 กอสรางอาคาร
สํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบล
บานในดง (แหง
ใหม) 

เพ่ือการบริการท่ีดีใหกับ
ประชาชน 

กอสรางอาคาร
สํานักงาน อบต. 
(แหงใหม)  

- - ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับบริการ
ท่ีดี 

ประชาชนไดรับการ
บริการท่ีด ี

สํานักปลดั 
สวนการคลัง 
สวนโยธา 

สวน
การศึกษา  

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

6 โครงการถมดิน  เพ่ือ กอสรางศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  
เพ่ือ กอสราง ท่ีทําการ อบต. 
แหงใหม 
เพ่ือใหประชาชนไดรับการ
บริการท่ีครบถวน 

พ้ืนท่ี 10 ไร 2 งาน 13 
ตารางวา  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1,100,000 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับบริการ
ท่ีดี 

ประชาชนไดรับการ
บริการท่ีด ี

สวนโยธา 

7 กอสรางอาคาร
เอนกประสงค 

เพ่ือจัดกิจกรรมตาง ๆ  กอสรางอาคาร
เอนกประสงคจํานวน ๑ 
หลัง 

- - ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับบริการ
ท่ีดี 

ประชาชนไดรับการ
บริการท่ีด ี

สวนโยธา 
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนา  กระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
   6.๔ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของทองถิ่น 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

1 จัดประชุม
ประชาคมเพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนา 

เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในทองถ่ินในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป แผน
ชุมชน 
 

หมูท่ี ๑ – หมูท่ี ๖  ๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
ประชาชนท่ี
มีสวนรวม 

ประชาชนมีสวนรวม
ในการบริหารงาน
ของ อบต. 

สํานักปลดั 
สวนการคลัง 
สวนโยธา 

สวน
การศึกษา  

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2 โครงการ สถานี 
สวัสดิการ สราง
ความปรองดอง 
สมานฉันท  

เพ่ือความปรองดอง 
สมานฉันท ของประชาชนใน
พ้ืนท่ี  

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 6 100,000 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
ประชาชนท่ี
มีสวนรวม 

ประชาชนมีความรัก 
และสามัคค ี

สํานักปลดั 
สวนการคลัง 
สวนโยธา 

สวน
การศึกษา  

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

3 สงเสริม  
สนับสนุนการ
จัดเก็บขอมลูเพ่ือ
พัฒนาสังคม  

(แผนชุมชน) 

เพ่ือพัฒนาคน และสังคม
สวนรวมใหมคีุณภาพชีวิตท่ีด ี

สนับสนุนการจัดเก็บ
ขอมูล หมูท่ี ๑ – หมูท่ี 
๖ ตําบลบานในดง 

- - ๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับการ
พัฒนา 

ประชาชนไดรับการ
พัฒนา มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนา  กระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
   6.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมความรู ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

1 โครงการจางเหมา
บริการวิจัย สํารวจ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

เพ่ือนําขอมูลมาพัฒนาและวัด
ระดับตัวช้ีวัดของ อบต. 

สํารวจความพึงพอใจ 
หมูท่ี ๑ – หมูท่ี ๖ 
ตําบลบานในดง 

๑๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน
ประชนท่ี
ไดรับความ
พึงพอใจ 

ทราบถึงความพึง
พอใจของประชาชน
และไดนํามา
ปรับปรุงแกไข
บริการใหดีข้ึน 

สํานักปลดั  
สวนการคลัง  
สวนโยธา 

สวน
การศึกษา  

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 
   6.๖ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนารายได 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

1 คาใชจายในการ
จัดทําแผนท่ีภาษี 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
จัดเก็บรายไดของ อบต. 

จัดทําแผนท่ีภาษีดวย
ระบบคอมพิวเตอร 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนการ
จัดเก็บ
รายไดของ 
อบต. 

การจัดเก็บรายได
ของอบต.มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สํานักปลดั 
สวนการคลัง   
สวนโยธา 

สวน
การศึกษา  

ฯ 

 
 



 
 

 
 

 
 

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โดย องคการบริหารสวนตําบลบานในดง 

ตามกรอบการประสานท่ี ............................... 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 
1 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
คลองชลประทานสาย 
๒ ฝงขวา สาย 
บานในดง-เทศบาล
ตําบลทายาง 

3,817,280 3,817,280 3,817,280 11,451,840 อบจ.
เพชรบุรี 

รวมท้ังส้ิน จํานวน ๑ โครงการ 3,817,280 3,817,280 3,817,280 11,451,840  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 ถึง 2560) 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 3 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน         
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนา ปรับปรุง และ 

บํารุงรักษา สะพาน ทางเทา ทอระบายนํ้า ฯลฯ 
7 5,500,000 2 3,800,000 57 44,171,800 66 53,471,800 

    1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหลงนํ้า และระบบ 
          ประปาหมูบาน 

1 150,000 - - 24 48,985 25 198,985 

1.3 แนวทางการพัฒนา ขยายเขตบริการไฟฟา 
ใหท่ัวถึง พรอมไฟฟาสาธารณะ 

4 400,000 - - 13 1,980,000 17 2,380,000 

    1.4 แนวทางการพัฒนา จัดทําผังเมืองรวม และ 
          ผังเมืองเฉพาะ 

- - - - - - 1 100,000 

    1.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจร  - - - - 5 520,000 5 520,000 
รวม 12 6,050,000 2 3,800,000 99 46,720,785 114 56,670,785 

2) ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

        

    2.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาและสงเสริมอาชีพ 
           ใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

- - - - 8 1,980,000 8 1,980,000 

    2.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการศึกษา ท้ังในระบบ 
          นอกระบบ 

9 2,890,000 - - 3 130,000 12 3,020,000 

    2.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึง 
          การปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด และโรคตดิตอ 

8 410,000 1 50,000 8 500,000 17 960,000 

    2.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมกีฬาและนันทนาการทุก 
          ระดับ 

3 6,200,000 1 100,000 5 3,000,000 9 9,300,000 
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ยุทธศาสตร 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 3 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

    2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสวัสดิการสังคม 6 2,970,000 - - 3 340,000 9 3,310,000 
    2.6 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงแหลง ชุมชนแออัด  
          และจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 

- - - - 1 100,000 1 100,000 

รวม 26 12,470,000 2 150,000 28 6,050,000 56 17,710,000 
3) ยุทธศาสตร  การพัฒนา  ดานการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอย 

        

    3.1 แนวทางการพัฒนา รักษาความสงบเรียบรอย และ 
          ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

1 150,000 - - 1 50,000 2 200,000 

    3.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาวัสดุ อุปกรณในการปองกัน 
          และบรรเทาสาธารณภยั 

- - - - 1 100,000 1 100,000 

    3.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและใหความรูแกเจาหนาท่ี 
          และประชาชนในการปองกันอาชญากรรม 

1 150,000 - - 1 10,000 2 160,000 

รวม 2 300,000 - - 3 160,000 5 460,000 
4) ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

        

    4.1 แนวทางการพัฒนา สรางจิตสํานึกและความตระหนัก 
          ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1 200,000 - - 3 150,000 4 350,000 

    4.2 แนวทางการพัฒนา เฝาระวังและปองกันทรัพยากร 
          ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1 50,000 - - 1 50,000 2 100,000 

    4.3 แนวทางการพัฒนาบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ
          และสิ่งแวดลอม 

1 100,000 - - - - 1 100,000 

    4.4 แนวทางการพัฒนา ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการ 
          ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

- - - - - - - - 

    4.5 แนวทางการพัฒนา จัดระบบบําบัดนํ้าเสีย - - - - 1 200,000 1 200,000 
    4.6 แนวทางการพัฒนา บําบัดและจดัการขยะ 1 50,000 - - 6 3,140,000 7 3,190,000 
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ยุทธศาสตร 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 3 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

    4.7 แนวทางการพัฒนา ปองกันอุทกภัย 1 100,000 - - 5 800,000 6 900,000 
    4.8 แนวทางการพัฒนา พัฒนาภูมิทัศน สิ่งแวดลอม 
          และแมนํ้าสายหลัก 

1 50,000 - - - - 1 50,000 

รวม 6 550,000 - - 16 4,340,000 22 4,890,000 
5) ยุทธศาสตร การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

        

    5.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและเผยแพร  
          ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

5 620,000 - - - - 5 620,000 

    5.2 แนวทางการพัฒนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม  โบราณ 
          สถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิ

- - - - 1 1,000,000 1 1,000,000 

รวม 5 620,000 - - 1 1,000,000 6 1,620,000 
6) ยุทธศาสตร การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีใน
องคกร และการมสีวนรวมของประชาชน 

        

    6.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการบริหารจัดการท่ีด ี
          ในองคกร 

1 1,200,000 1 50,000 1 100,000 3 1,350,000 

    6.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาบุคลากร 
          ในองคกร 

2 1,000,000 - - 1 300,000 3 1,300,000 

    6.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ 
          เครื่องใช และสถานท่ีปฏิบัติงาน 

1 700,000 - - 5 24,200,000 6 24,900,000 

    ๖.๔ แนวทางการพัฒนาสงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชน                            
ในการบริหารงานของทองถ่ิน 

๒ ๕๑0,๐๐๐ - - ๑ ๒๐,๐๐๐ ๓ ๕๓๐,๐๐๐ 

    ๖.๕ แนวทางการพัฒนาสงเสรมิความรู ความสนใจเก่ียวกับ      
กิจการของทองถ่ิน 

๑ ๑๕,๐๐๐ - - - - ๑ ๑๕,๐๐๐ 

    ๖.๖ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนารายได - - - - ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ 
รวม ๗ ๓,๔๒๕,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๙ ๒๔,๗๒๐,๐๐๐ ๑๗ ๒๘,๑๙๕,๐๐๐ 



 
 

~ 104 
 

 
 


	ส่วนที่  ๑
	บทนำ
	ส่วนที่ ๒
	สภาพทั่วไป  และข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน ๗ คน

	ตารางเปรียบเทียบรายรับ – รายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมาย้อนหลัง   ๕ ปี
	ส่วนที่  ๓
	สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
	จุดแข็ง
	จุดอ่อน
	โอกาส
	อุปสรรค

	ส่วนที่  ๔
	ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

