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แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา   อําเภอบางปลามา  จังหวัดสพุรรณบรุ ี

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

สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 
 1. ดานกายภาพ  
  1.1  ท่ีต้ังของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล  

ท่ีต้ังของหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ประกอบดวย 
หมูท่ี  ๑  บานยอด 
หมูท่ี  ๓ บานโพธิ์ศรี 
หมูท่ี  ๔ บานดาน 
หมูท่ี  ๕  บานเสาธง 
หมูท่ี  ๖ บานดอนมะเกลือ 
หมูท่ี  ๘ บานสวนหงส 
หมูท่ี  ๙ บานขนมจีน 
หมูท่ี ๑๐ บานหัวไผ 
หมูท่ี ๑๑ บานโพนไร 
หมูท่ี ๑๒ บานโพธิ์ศรี 
 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  (องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง) 
อยูทางทิศเหนือของอําเภอบางปลามา ต้ังอยูเลขท่ี ๑๐/๒ หมูท่ี ๕  ตําบลบางปลามา 

อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี หางจากท่ีทําการอําเภอบางปลามา ทางทิศตะวันตก ประมาณ ๗ กิโลเมตร 
และอยูหางจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร  

โทรศัพท   035 - 457205 
โทรสาร 035 - 457205 ตอ 112 

  
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  

ตําบลบางปลามา มีสภาพพื้นท่ีเปนท่ีราบลุมแมน้ําทาจีน พื้นท่ีสูงกวาระดับน้ําทะเล ๒-๓ 
เมตร มีความชันนอยกวา  ๑% มีลําคลองกระจายอยูท่ัวไป  ต้ังอยูภาคกลางตอนลาง 
 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศเปนแบบมรสุม มี 3 ฤดู  (ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว) อุณหภูมิเฉล่ีย
ตลอดป  35.71 องศาเซลเซียส   

 
  1.4 ลักษณะของดิน  

สภาพดินโดยท่ัวไปจะเปนดินรวน   
 

/1.5 ลักษณะของ... 
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 1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา  
      -   บอน้ําบาดาล  จํานวน 8 บอ 
     -   บอน้ําต้ืน จํานวน ๓ บอ (หมูท่ี ๕ จํานวน 1 บอ, หมูท่ี ๓  จํานวน ๑ บอและหมูท่ี ๑๐ 

จํานวน ๑ บอ) 
     -   คลองชลประทาน จํานวน 3 สาย (เริ่มต้ังแตประตูน้ําทับตีเหล็ก – เขตติดตอเทศบาล

ตําบลบานแหลม 2 ซาย 1 ขวา, เริ่มต้ังแตประตูน้ําหมูท่ี ๑๑ บานพักชลประทาน – 
เขตติดตอพื้นท่ี ต.วัดดาว และ เริ่มต้ังแตบริเวณสะพานปูน หมู ท่ี ๔ – วัดสันดอน 
คลอง 1 ซาย 2 ขวา) 

     -   แมน้ําทาจีน  จํานวน ๑ สาย     
     -   ลําคลองธรรมชาติ  จํานวน 5  สาย (หมูท่ี 1 = 2 สาย คลองตาแกว คลองขอม,  
      หมูท่ี 4 = 2 สาย คลองเรือ คลองตลาดแกว และหมูท่ี 8 คลองอาวหมัน) 

1.6 ลักษณะของไมและปาไม  
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไมมีปาไม  แตมีตนไมท่ีชาวบานปลูกลักษณะ

ของตนไมเปนไมยืนตน ผลัดใบ 
 
 2. ดานการเมือง/การปกครอง  

 องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  ไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลและ มี
ฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙  

โดยมีผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันดังนี้ 
  ๑. นายประสาท  แกววิชิต กํานันตําบลบางปลามา เปนประธานกรรมการบริหารโดยตําแหนง ต้ังแต 
พ.ศ.๒๕๓๙– ๒๕๔๑  
  ๒. นายจํารัส  พิมพมีลาย เปนประธานกรรมการบริหารโดยการเลือกต้ังจากคณะกรรมการบริหาร 
ต้ังแต พ.ศ.๒๕๔๑ – ๒๕๔๓ 
  ๓. นายไพบูลย  ยิ้มประเสริฐ เปนประธานกรรมการบริหารโดยการเลือกต้ังจากสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ต้ังแต ๑๐ มิ.ย.๒๕๔๓ – ๙ มิ.ย.๒๕๔๗  
  ๔. นายไพบูลย  ยิ้มประเสริฐ เปนนายกองคการบริหารสวนตําบลบางปลามาโดยการเลือกต้ังโดยตรง
จากประชาชน ต้ังแต ๒๕ ก.ค.๒๕๔๗ – ๒๔ ก.ค.๒๕๕๑ 
  ๕. นายไพบูลย  ยิ้มประเสริฐ เปนนายกองคการบริหารสวนตําบลบางปลามาโดยการเลือกต้ังโดยตรง
จากประชาชน ต้ังแต ๓๑ ส.ค.๒๕๕๑ – ๓๐ ส.ค.๒๕๕๕ 
  ๖. นายไพบูลย  ยิ้มประเสริฐ เปนนายกองคการบริหารสวนตําบลบางปลามาโดยการเลือกต้ังโดยตรง
จากประชาชน ต้ังแต ๗ ต.ค.๒๕๕๕ – ปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 

/2.1 เขตการ... 
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  ๒.๑ เขตการปกครอง 
ตําบลบางปลามา  มีอาณาเขตติดตอกับตําบลตางๆ   ดังนี้ 

ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดตอกับ ตําบลทับตีเหล็ก  อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
ทิศใต  มีอาณาเขตติดตอกับ ตําบลวัดดาว   อําเภอบางปลามา 
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดตอกับ ตําบลโคกคราม  อําเภอบางปลามา 
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดตอกับ ตําบลมะขามลม  อําเภอบางปลามา 

  เนื้อที่ 
 ตําบลบางปลามามีเนื้อท่ีประมาณ ๒๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๖,๘๗๕ ไร 

 
 
  2.2 การเลือกต้ัง 

การเลือกต้ังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มีจํานวน ๑0 หมูบาน มีการ
แบงเขตการเลือกต้ัง 

 องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา มีจํานวน  ๑0 หมูบาน  แตละหมูบานมีผูใหญบาน      
ซึ่งเปนตัวแทนของหมูบาน จํานวน ๑๐ คน  ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซื้อ จัดจางขององคการบริหารสวน
ตําบลบางปลามา  ประชาชนใหความรวมมือดานการเลือกต้ังเปนอยางดี เชน  การเลือกต้ังนายกองคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ในป พ.ศ. 2555  มีกําหนดครบ
วาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2545 และขอ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2554 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด
สุพรรณบุรี  จึงประกาศใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา จํานวนนายกองคการ 

/บริหาร... 
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บริหารสวนตําบลบางปลามา จํานวน 1 คน และ จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
จํานวน 20 คน โดยใหถือเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปลามาเปนการเลือกต้ัง จํานวน 1 เขตการเลือกต้ัง
และเขตของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามาเปนการเลือกต้ัง มีจํานวน 10 เขตการเลือกต้ัง 

1. เขตเลือกต้ังที่ 1 จํานวนสมาชิกสภา อบต. ที่จะมีการเลือกต้ัง 2 คน พื้นที่ที่อยูในเขตการเลือกต้ังไดแก หมูที่ 1 บานยอด 
2. เขตเลือกต้ังที่ 2 จํานวนสมาชิกสภา อบต. ที่จะมีการเลือกต้ัง 2 คน พื้นที่ที่อยูในเขตการเลือกต้ังไดแก หมูที่ 3 บานโพธ์ิศรี 
3. เขตเลือกต้ังที่ 3 จํานวนสมาชิกสภา อบต. ที่จะมีการเลือกต้ัง 2 คน พื้นที่ที่อยูในเขตการเลือกต้ังไดแก หมูที่ 4 บานดาน 
4. เขตเลือกต้ังที่ 4 จํานวนสมาชิกสภา อบต. ที่จะมีการเลือกต้ัง 2 คน พื้นที่ที่อยูในเขตการเลือกต้ังไดแก หมูที่ 5 บานเสาธง 
5. เขตเลือกต้ังที่ 5 จํานวนสมาชิกสภา อบต. ที่จะมีการเลือกต้ัง 2 คน พื้นที่ที่อยูในเขตการเลือกต้ังไดแก หมูที่ 6 บานดอนมะเกลือ 
6. เขตเลือกต้ังที่ 6 จํานวนสมาชิกสภา อบต. ที่จะมีการเลือกต้ัง 2 คน พื้นที่ที่อยูในเขตการเลือกต้ังไดแก หมูที่ 8 บานสวนหงส 
7. เขตเลือกต้ังที่ 7 จํานวนสมาชิกสภา อบต. ที่จะมีการเลือกต้ัง 2 คน พื้นที่ที่อยูในเขตการเลือกต้ังไดแก หมูที่ 9 บานขนมจีน 
8. เขตเลือกต้ังที่ 8 จํานวนสมาชิกสภา อบต. ที่จะมีการเลือกต้ัง 2 คน พื้นที่ที่อยูในเขตการเลือกต้ังไดแก หมูที่ 10 บานหัวไผ 
9. เขตเลือกต้ังที่ 9 จํานวนสมาชิกสภา อบต. ที่จะมีการเลือกต้ัง 2 คน พื้นที่ที่อยูในเขตการเลือกต้ังไดแก หมูที่ 11 บานโพนไร 
10. เขตเลือกต้ังที่ 10 จํานวนสมาชิกสภา อบต. ที่จะมีการเลือกต้ัง 2 คน พื้นที่ที่อยูในเขตการเลือกต้ังไดแก หมูที่ 12 บานโพธ์ิศรี 

ผลการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา จํานวน 1 คน 
ในวันอาทิตยท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ.2555 

 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
เขต
เลือก
ต้ัง 

หมาย 
เลข

ผูสมัคร 

คะแนน
ท่ีได 

วันท่ีไดรับการ
เลือกต้ัง 

วันท่ี กกต.
รับรองผล 

วันท่ีดํารง
ตําแหนง 

วันท่ีสิ้นสุด
การดํารง
ตําแหนง 

ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
1 นายไพบูลย ยิ้มประเสริฐ นายกฯ 1 1 3,111 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 

 
ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  จํานวน 20 คน 

ในวันอาทิตยท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ.2555 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
เขต
เลือก
ต้ัง 

หมาย 
เลข

ผูสมัคร 

คะแนน
ท่ีได 

วันท่ีไดรับการ
เลือกต้ัง 

วันท่ี กกต.
รับรองผล 

วันท่ีดํารง
ตําแหนง 

วันท่ีสิ้นสุด
การดํารง
ตําแหนง 

ตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
1 นายชาญยุทธ ศรีสุวรรณ ส.อบต.ม.1 1 1 221 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
2 นายวุฒิ พึ่งสังวรณ ส.อบต.ม.1 1 2 147 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
3 นายทรงศักดิ์         พรอมพิมพ ส.อบต.ม.3 2 1 185 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
4 นายวสันต            ฮวดหอม ส.อบต.ม.3 2 2 218 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
5 นางสาวสุจิต         ประทปีทอง ส.อบต.ม.4 3 1 301 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
6 นายนําชัย            ใจวิวัฒนพงศ ส.อบต.ม.4 3 3 155 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
7 นายอภิวัฒน สุขสําราญ ส.อบต.ม.5 4 1 450 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
8 นายสมควร          บุญมีรอด ส.อบต.ม.5 4 2 301 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
9 นายชะลอ แกววิชิต ส.อบต.ม.6 5 1 313 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 

10 นายบุญลือ          เรือนเพ็ชร ส.อบต.ม.6 5 2 245 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
11 นายวิมล               น่ิมอนงค ส.อบต.ม.8 6 1 139 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
12 นายประสาท        ทวีสิงห ส.อบต.ม.8 6 2 110 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
13 นายอดิเทพ           รัตนโชติชยัฤทธ์ิ ส.อบต.ม.9 7 2 160 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
14 นายสิทธิชัย          เปลี่ยนศาสตร ส.อบต.ม.9 7 4 112 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
15 นายวิทยา คชาชัย ส.อบต.ม.10 8 1 148 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
16 นายสุจินต            พงษเพียร ส.อบต.ม.10 8 2 104 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
17 นางวันเพ็ญ สวนคง ส.อบต.ม.11 9 1 139 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
18 นายจําเปน            แสงสวาง ส.อบต.ม.11 9 2 91 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
19 นายจําลอง            หนูทา ส.อบต.ม.12 10 2 172 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
20 นางดารณี วงษจันทร ส.อบต.ม.12 10 3 306 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 

/รองนายก... 
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รองนายกฯ  คือ  นายอนุสรณ  กําลังเสือ 
รองนายกฯ  คือ  นายอนุสรณ  นิลวรรณ 
เลขานุการนายกฯ คือ  นายสมศักด์ิ  ยศศักด์ิศรี 
ประธานสภาฯ   คือ  นายอภิวัฒน  สุขสําราญ (สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา หมูท่ี 5) 
รองประธานสภา  คือ  นางวันเพ็ญ  สวนคง (สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา หมูท่ี 11) 
เลขานุการสภาฯ  คือ  นายวิศิษฏ  จันทรฉาย  (ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา) 

 
ปจจุบันนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกมาจากคําสั่ง คสช.  และปจจุบันยังไมมีการเลือกต้ัง 

 
บุคคลท่ีมีสิทธิ์เลือกต้ัง อายุต้ังแต ๑๘  ป ข้ึนไป  จํานวน  5,215  คน 

 (ขอมูล ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 สํานักบริหารการทะเบียน อําเภอบางปลามา) 
 
 3. ประชากร 
  3.1 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร  

  จากขอมูลมี จํานวนประชากรรวมท้ังส้ิน  ๖ ,809  คน แยกเปนชาย 3,416 คน         
หญิง 3,416 คน      

จํานวนหมูบาน มีหมูบาน อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล โดยแยกพื้นท่ีการปกครอง 
ออกเปน  ๑๐   หมูบาน  ดังนี้  

หมูท่ี ช่ือบาน 
จํานวนประชากร จํานวน

ครัวเรือน 
ช่ือผูนํา 

ชาย หญิง รวม 

๑ บานยอด 581 551 1,132 232 นายพิเชษฐ  แถลงกิจ 

๓ บานโพธิ์ศรี 274 286 560 175 3นายจํารัส  พิมพมีลาย 
๔ บานดาน 481 454 935 324 3นายหวล  พิมพใจใส 
๕ บานเสาธง 518 544 1,062 303 3นายนิธิภาส  ดิษฐวุฒิ 
๖ บานดอนมะเกลือ 359 368 727 201 3นายบรรเจิด  แกววิชิต 
๘ บานสวนหงส 288 256 544 136 3นายไพโรจน  ถ่ินฐาน 
๙ บานขนมจีน 237 232 469 151 3นางสาวนิภากร  กําเสียงใส 

๑๐ บานหัวไผ 176 213 389 107 3นายทองสุข  รัตนะบูชา 
๑๑ บานโพนไร 140 142 282 104 3นายชูศักด์ิ  สวนคง 
๑๒ บานโพธิ์ศรี 362 347 709 196 3นายชอบ  ทองแยม 

รวม 3,416 3,393 6,809 1,929  
  3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
    - ชวงอายุ  นอยกวา 1 ป    จํานวน      42   คน 
    - ชวงอายุ  1-59  ป  จํานวน  5,177  คน 
    - ชวงอายุ 60-100 ป   จํานวน  1,589  คน 
    - มากกวา ๑๐๐ ป   จํานวน         ๑  คน 

(ขอมูล ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 สํานักบริหารการทะเบียน อําเภอบางปลามา) 
 /๔. สภาพทางสังคม... 
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 4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  

มีสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จํานวน ๓ แหง 
    ๑. โรงเรียนวัดเสาธง  ขาราชการครู จํานวน  8 คน 

 
ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา 

๑ นายปรีดา ทูไพเราะ ผูอํานวยการ คม.(การบริหารการศึกษา), ปริญญาโท 
๒ นางมาลี เกิดคลาย ครู คศ.4 คม.(หลักสูตรและการสอน), ปริญญาโท 
๓ นางพูลศรี กองหอม ครู คศ.๓ กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว), ปริญญาโท 
๔ นางชมภูนุช สิงหกุล ครู คศ.๒ คม.(หลักสูตรและการสอน), ปริญญาโท 
๕ นางนันติยา เจริญนํา ครู คศ.๓ ศษ.บ. 
๖ นางเบญจวรรณ เทพแกว ครู คศ.๓ คบ.(วิทยาศาสตรท่ัวไป) 
๗ นางนงเยาว จันทรแดง ครู คศ.๓ คม.(หลักสูตรและการสอน) 
๘ นางสาวหทัยทิพย หนูมงกุฎ ครู คศ.1 ป.ตรี (เอกการศึกษาพิเศษ) 

นักเรียนโรงเรียนวัดเสาธง  ปการศึกษา ๒๕๕9  
ระดับช้ันอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 190 คน  

(ขอมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2559) 
 

    ๒. โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี ขาราชการครู จํานวน  ๑1 คน 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา 
๑ นางฉัตรวรุณ ดวงจันทร ผูอํานวยการ ศษม.(ภาษาตะวันออก) 
๒ นางปราณี ศรีสุวรรณ ครู คบ.(บริหาร) 
๓ นางนารีรัตน ยิ้มประเสริฐ ครู คบ.(ประถมศึกษา) 
๔ นางวรญา อดุลยศักด์ิ ครู ศษบ.(ประถมศึกษา) 
๕ นางทัศพร นาคเขียว ครู คม.(การศึกษาพิเศษ) 
๖ นางวิไลลักษณ โสมภีร ครู คบ.(ประวัติศาสตร) 
๗ นางวีราภรณ พึ่งพิทยานนท ครู คบ.(คณิตศาสตร) 
๘ นางปวันรัตน โพธิ์ไพจิตร ครู คบ.(ภาษาไทย) 
๙ นางภาพิมณ สุวรรณ ครู คม.(หลักสูตรการเรียนการสอน) 

๑๐ นางธนิดา อําพันทองปภากุล ครู คบ.(คณิตศาสตร) 
๑1 นางสิริเพ็ญ สายนุช ครู คบ.(บริหารการศึกษา) 

นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี  ปการศึกษา ๒๕๕9 
ระดับช้ันอนุบาล 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 56 คน  

(ขอมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2559) 
 

  /๓. โรงเรียนอนุบาล... 
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   ๓. โรงเรียนอนบุาลวัดสวนหงส   ขาราชการครู จํานวน  7  คน 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา 

1 นายพิสัย บุญประกาศิต ผูอํานวยการ พลศึกษา 
2 นางณัฐวรรณ เพียรทวีกิจ ครู คศ.3 ภูมิศาสตร 
3 นางดารณี ทองสุกดี ครู คศ.3 สังคม 
4 นางอภิรดี คําแกว ครู คศ.3 คหกรรม 
5 นางสาวอุไรวรรณ หอมสุวรรณ ครู คศ.3 สุขศึกษา 
6 นางจุฑารัตน ราศีนวล ครู คศ.3 เอกประถม 
7 นางนภารัศม เคนผาพงษ ครูจางสอน ปริญญาตร ี

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส  ปการศึกษา ๒๕๕9 
ระดับช้ันอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 77 คน  

(ขอมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2559) 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  3  แหง 

ลําดับท่ี ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวนนักเรียน (คน) 
๑. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดรอเจริญ 18 

ครผููดูแลเดก็ วุฒิการศกึษา 
1.1 นางสุชาดา  โพธิ์ทอง ปรญิญาตรี ศศบ.(การศึกษาประถมวัย) 

ผูชวยครผููดแูลเด็ก วุฒิการศกึษา 
๑.2 นางสาวราตรี  บุญลอื ปรญิญาตรี ศศบ.(การศึกษาประถมวัย) 

๒. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพธิ์ศรี 35 
ครผููดูแลเดก็ วุฒิการศกึษา 

2.๑ นางสาววงเดือน  มูลวงษ ปรญิญาตรี ศศบ.(การศึกษาประถมวัย) 
ผูชวยครผููดแูลเด็ก วุฒิการศกึษา 

2.2 นางสาววิลัยวรรณ  ฮองกุล ปรญิญาตรี บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
๓. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเสาธง 33 

ครผููดูแลเดก็ วุฒิการศกึษา 
3.๑ นางสาวศิริจันทร   สตุิวงศ ปรญิญาตรี ศศบ.(การศึกษาประถมวัย) 

ผูชวยครผููดแูลเด็ก วุฒิการศกึษา 
3.2 นางทัศนี  ลํากุล ปรญิญาตรี ศศบ.(การศึกษาประถมวัย) 

 
(ขอมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2559) 

 
 
 

 
 

/๔.2 สาธารณสุข... 
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  4.2 สาธารณสุข 
     มีสถานบริการสาธารณสุข จํานวน ๑ แหง 
     สถานท่ีต้ัง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางปลามา มีเจาหนาท่ี จํานวน 5  คน 
   
  4.3 อาชญากรรม 
 องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แตมีเหตุการณลัก
ขโมยทรัพยสินประชาชน  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว 
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน วิธีการแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ท่ีสามารถดําเนินการไดตามอํานาจ
หนาท่ีและงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยก ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ
บริเวณท่ีมีความเส่ียง รวมท้ังไดต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวัน เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับประชาชน  และถาเกิดปญหาอาชญากรรมตางๆ เปนเรื่องท่ีองคการบริหารสวนตําบล      
บางปลามา จะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได              
 
  4.4 ยาเสพติด  
 ปญหายาเสพติดในหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา จากการท่ีทาง
สถานีตํารวจภูธรบางปลามา ไดแจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ทราบนั้นพบวาในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลบางปลามา มีผูท่ีติดยาเสพติดแตเมื่อเทียบกับพื้นท่ีอื่นถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็
เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ท่ี
ชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา สามารถทําไดเฉพาะ
ตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถา
นอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลบาง
ปลามา ก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   
 
  4.5 การสังคมสงเคราะห  
    องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา มีการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ดําเนินการจายเบ้ียยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
(2) รับลงทะเบียนใหกับผูสูงอายุ  และผูพิการ   
(3) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
(4) ประสานการทําบัตรผูพิการ 
(5) ต้ังโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรท่ีพึ่ง    
(6) ต้ังโครงการปรับปรุงซอมแซมบานคนจน   

 
 
 
 
 
 

/5. ระบบบริการ... 
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 5. ระบบบริการพื้นฐาน   
  5.1 การคมนาคมขนสง  
    การคมนาคมทางบกโดยรถยนต และทางน้ํา ท้ังภายในองคการบริหารสวนตําบลและ
ระหวางองคการบริหารสวนตําบล มีความสะดวกรวดเร็วเนื่องจากไดมีโครงการปรับปรุงถนนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลอยางตอเนื่อง และทําการกําจัดวัชพืชในลําน้ําเปนประจําเสนทางท่ีสําคัญในการคมนาคมติดตอ
ระหวางอําเภอ  และจังหวัด  รวมท้ังการคมนาคมภายในตําบลและหมูบาน มีรายละเอียดดังนี้ 
   ๑. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๓๓๑๘ เริ่มต้ังแตบานขนมจีน หมูท่ี 9  ตําบลบางปลามา เขต
ติดตอตําบลทับตีเหล็ก ถึง ส้ินสุดบานเสาธง หมูท่ี 5 ตําบลบางปลามา เขตติดตอตําบลมะขามลม 
   ๒. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๓๓๕1 เริ่มต้ังแตสามแยกวัดบานสูตร ถึง ส้ินสุดบานสวนหงส 
หมูท่ี 8 ตําบลบางปลามา เขตติดตอตําบลบานแหลม 
   ๓. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๓597 เริ่มจากสามแยกโรงสีเพชรภักดี ถึง สะพานขามแม
น้ําทาจีน  วัดสวนหงส 
    ๔. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3318 ตอนบานทาดินเหนียว ถึง บานเสาธง หมูท่ี 5 เริ่มจาก
บานหัวไผ หมูท่ี 10 เขตติดตอทับตีเหล็ก ถึง บานเสาธง หมูท่ี 5 
 

5.2 การไฟฟา  
จํานวน ๑๐ หมูบาน ประชากรท่ีมีไฟฟาใช ประมาณ  ๙๙% 

การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน 100 เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟา
สองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจากพื้นท่ีท่ีมีความ
ตองการ    ใหติดต้ังไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ  องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา จึงไมสามารถ
ดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพื่อท่ีจะทําความ
เขาใจกับประชาชนในพื้นท่ี และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
ไดต้ังงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อท่ีจะไดชวยกัน
แกไขปญหาใหกับหมูบาน  ปจจุบันในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา มีไฟฟาใช  ดังนี้ 

(1)  จํานวนครัวเรือนท่ีใชไฟฟา  1,๙๒๙   หลังคาเรือน 
  (2)  ไฟฟาสาธารณะ  ครอบคลุมถนนทุกสายในเขต อบต.บางปลามา 
  5.3 การประปา 

มีการประปาหมูบาน  จํานวน   10   แหง   
1.  บานขนมจีน  หมูท่ี  9  ครอบคลุมพื้นท่ีใหบริการหมูท่ี  9  และหมูท่ี  1  
2.  บานนายสมัคร  หงษสุวรรณ  ครอบคลุมพื้นท่ีใหบริการหมูท่ี  8  
3.  วัดโพธิ์ศรี  ครอบคลุมพื้นท่ีใหบริการหมูท่ี  3  และหมูท่ี  12 
4.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ครอบคลุมพื้นท่ีบางสวนในการใหบริการหมูท่ี  12  
5.  วัดเสาธง   หมูท่ี  5   ครอบคลุมพื้นท่ีใหบริการหมูท่ี  5 
6.  บานนายเพี้ยน   แกววิชิต  ครอบคลุมพื้นท่ีใหบริการหมูท่ี  6 

  7.  บานหัวไผ  หมูท่ี  10  ครอบคลุมพื้นท่ีใหบริการหมูท่ี  10  และศูนยราชการแหงท่ี  2 บางสวน   
  8.  บานโพนไร  หมูท่ี  11  ครอบคลุมพื้นท่ีใหบริการหมูท่ี  11   

9.  บานดาน หมูท่ี 4 ครอบคลุมพื้นท่ีบางสวนในการใหบริการหมูท่ี 4 และหมูท่ี 8 บางสวน 
  10.วัดรอเจริญ หมูท่ี 1 ครอบคลุมพื้นท่ีบางสวนในการใหบริการหมูท่ี 1  

/โทรศัพท... 
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  5.4 โทรศัพท  
 โทรศัพทสาธารณะ 2 แหง ปจจุบันใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี  เปนสวนมาก 
 
  5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
 ท่ีทําการไปรษณียท่ีใกลท่ีสุด ไดแก ไปรษณียอําเภอบางปลามา ต้ังอยู ตําบลโคกคราม 
อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี   

 

 6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร 
  - ทํานา  เปนหลัก 
  - ทําสวน   
  6.2 การประมง  

ตําบลบางปลามา มีการประมง ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 4 ตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัด
สุพรรณบุรี   
              6.3 การปศุสัตว 

ตําบลบางปลามา มีการปศุสัตว คือ การเล้ียงโค การเล้ียงสุกร  ในทุกหมูบานของตําบล
บางปลามา อําเภอ บางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี  และมีการเล้ียงแพะ ในหมูท่ี 4 
  6.4 การบริการ  

รานเสริมสวย  จํานวน  ๔ แหง  
 

  6.5 การทองเท่ียว   
(๑) วัดสวนหงส  
(2) วัดรอเจริญ 
(๓) หมูบานโพธิ์ศรี (โรงเรียนชาวนา, หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง และ บานโฮมสเตย) 
รวมถึง สงเสริมการใหเกิดการทองเท่ียวในชุมชน เชน จัดงานประเพณีตางๆ  

  6.6 อุตสาหกรรม  
โรงเหล็ก ต้ังอยูหมูท่ี 6 ตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/6.7 การพาณิชย… 
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  6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
โรงงานเหล็ก  จํานวน ๑   แหง (ต้ังอยูท่ี หมูท่ี ๖) 
โรงงานพลาสติก จํานวน ๑   แหง (ต้ังอยูท่ี  หมูท่ี ๙) 
โรงสีขนาดใหญ จํานวน ๑   แหง (ต้ังอยูท่ี  หมูท่ี ๔)  

   - โรงสีขนาดเล็ก จํานวน  ๕  แหง  
รานขายปลีกของเบ็ดเตล็ด จํานวน ๔๒  แหง  
กลุมจักรสาน  จํานวน   ๑  แหง (ต้ังอยูท่ี หมูท่ี ๑๒) 

   - รานเสริมสวย  จํานวน ๔   แหง  
   - รานตัดผมชาย จํานวน ๗   แหง 
   - ตลาดนัดชุมชน จํานวน ๑   แหง (หมูท่ี ๑๑) 
   - ปมน้ํามันหมุน(ปมหลอด) จํานวน ๑๐  แหง 
   - รานอาหาร  จํานวน ๒๔  แหง  

    - รานขายเส้ือผา จํานวน  ๒  แหง  

   - รานซอมรถยนต จํานวน  ๓  แหง  
   - รานซอมรถจักรยานยนต จํานวน  ๗  แหง  
   - รานดอกไมสด,แหง จํานวน  ๒  แหง 
   - ปพาทยมอญ  จํานวน  ๔  แหง 
   - แตรวง  จํานวน  ๔  แหง 
   - วิสาหกิจชุมชน จํานวน  ๒  แหง (บ.ไทยชินวัฒน หมูท่ี ๘, กลุมจักรสาน หมูท่ี ๓) 

 
 6.8 แรงงาน  

      -  ราษฎรสวนใหญประมาณรอย 80 ประกอบอาชีพทําการเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 7. เศรษฐกิจพอเพียง… 
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  7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
 

 

 

 
/3. ขอมูลดาน... 
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  7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน 
 
    

หมูท่ี ช่ือบาน 
จํานวนประชากร จํานวน

ครัวเรือน 
ช่ือผูนํา 

ชาย หญิง รวม 

๑ บานยอด 581 551 1,132 232 นายพิเชษฐ  แถลงกิจ 

๓ บานโพธิ์ศรี 274 286 560 175 3นายจํารัส  พิมพมีลาย 
๔ บานดาน 481 454 935 324 3นายหวล  พิมพใจใส 
๕ บานเสาธง 518 544 1,062 303 3นายนิธิภาส  ดิษฐวุฒิ 
๖ บานดอนมะเกลือ 359 368 727 201 3นายบรรเจิด  แกววิชิต 
๘ บานสวนหงส 288 256 544 136 3นายไพโรจน  ถ่ินฐาน 
๙ บานขนมจีน 237 232 469 151 3นางสาวนิภากร  กําเสียงใส 

๑๐ บานหัวไผ 176 213 389 107 3นายทองสุข  รัตนะบูชา 
๑๑ บานโพนไร 140 142 282 104 3นายชูศักด์ิ  สวนคง 
๑๒ บานโพธิ์ศรี 362 347 709 196 3นายชอบ  ทองแยม 

รวม 3,416 3,393 6,809 1,929  
 

(ขอมูล ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 สํานักบริหารการทะเบียน อําเภอบางปลามา) 
  7.2 ขอมูลดานการเกษตร 

 ประชาชนสวนใหญประมาณรอย 80 ประกอบอาชีพทําการเกษตร 
 

  7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 
       -   บอน้ําบาดาล  จํานวน 8 บอ 
     -   บอน้ําต้ืน จํานวน ๓ บอ (หมูท่ี ๕ จํานวน 1 บอ, หมูท่ี ๓  จํานวน ๑ บอและหมูท่ี ๑๐ 

จํานวน ๑ บอ) 
     -   คลองชลประทาน จํานวน 3 สาย (เริ่มต้ังแตประตูน้ําทับตีเหล็ก – เขตติดตอเทศบาล

ตําบลบานแหลม 2 ซาย 1 ขวา, เริ่มต้ังแตประตูน้ําหมูท่ี ๑๑ บานพักชลประทาน – 
เขตติดตอพื้นท่ี ต.วัดดาว และ เริ่มต้ังแตบริเวณสะพานปูน หมู ท่ี ๔ – วัดสันดอน 
คลอง 1 ซาย 2 ขวา) 

     -   แมน้ําทาจีน  จํานวน ๑ สาย     
     -   ลําคลองธรรมชาติ  จํานวน 5  สาย (หมูท่ี 1 = 2 สาย คลองตาแกว คลองขอม,  
      หมูท่ี 4 = 2 สาย คลองเรือ คลองตลาดแกว และหมูท่ี 8 คลองอาวหมัน) 
 

 
 
 
 
 
 

/7.4  ขอมูลดานแหลงน้ํากิน... 
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   7.4  ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพือ่การอุปโภค บริโภค)  
 มีการประปาหมูบาน  จํานวน   10   แหง   
1. บานขนมจีน  หมูท่ี  9  ครอบคลุมพื้นท่ีใหบริการหมูท่ี  9  และหมูท่ี  1  
2. บานนายสมัคร  หงษสุวรรณ  ครอบคลุมพื้นท่ีใหบริการหมูท่ี  8  
3. วัดโพธิ์ศรี  ครอบคลุมพื้นท่ีใหบริการหมูท่ี  3  และหมูท่ี  12 
4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ครอบคลุมพื้นท่ีบางสวนในการใหบริการหมูท่ี  12  
5. วัดเสาธง   หมูท่ี  5   ครอบคลุมพื้นท่ีใหบริการหมูท่ี  5 
6. บานนายเพี้ยน   แกววิชิต  ครอบคลุมพื้นท่ีใหบริการหมูท่ี  6 
7. บานหัวไผ  หมูท่ี  10  ครอบคลุมพื้นท่ีใหบริการหมูท่ี  10   

และศูนยราชการแหงท่ี  2  บางสวน   
8. บานโพนไร  หมูท่ี  11  ครอบคลุมพื้นท่ีใหบริการหมูท่ี  11   
9. บานดาน หมูท่ี 4 ครอบคลุมพื้นท่ีบางสวนในการใหบริการหมูท่ี 4  

และหมูท่ี 8 บางสวน 
10.วัดรอเจริญ หมูท่ี 1 ครอบคลุมพื้นท่ีบางสวนในการใหบริการหมูท่ี 1  

    

 8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  8.1  การนับถือศาสนา  
    ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 
     วัด  จํานวน  ๘  แหง  ไดแก 

ช่ือวัด/ท่ีอยู เจาอาวาส 
อาย ุ
(ป) 

อายุพรรษา 
(ป) 

ดํารงตําแหนง 
(ป) 

วัดรอเจริญ 
(หมูท่ี ๑) 

พระอธิการปพนสรรค  ก นตธ มโม ๓7 ๘ ๔ 

วัดโพธิ์ศรี 
(หมูท่ี ๓) 

พระสมุทสมจิตร   โชติป ญโญ ๗2 ๔๖ ๙ 

วัดบานดาน 
(หมูท่ี ๔) 

พระนพดลจิรสีโล 
 

๔5 ๒๐ ๔ 

วัดทุงอุทุมพร
(หมูท่ี ๔) 

พระครูใบฎีกาวิรัช ๗4 ๓๖ ๑๙ 

วัดขุนไกร 
(หมูท่ี ๔) 

พระครูวิมลปริยัติกิจ 
(เจาคณะ ต.บางปลามา เขต ๒) 

๕3 ๒๙ ๑๘ 

วัดเสาธง 
(หมูท่ี ๕) 

พระสมหวัง  อานนโท 4๔ 2๓ ๓ 

วัดโพธิ์ลังกา 
(หมูท่ี ๖) 

พระวิสูตร กิตติวุฒิโฒ 5๕ 10 ไดรับการแตงต้ัง 
รักษาการ เมื่อ

วันท่ี 19 พ.ย.59 
วัดสวนหงส 
(หมูท่ี ๘) 

พระครูโกศลธรรมานุสิฐ 
(เจาคณะตําบลโคกคราม เขต ๒) 

๕๒ 3๑ ๑๕ 

 

/8.2 ประเพณี.. 
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  8.2  ประเพณีและงานประจําป  
  - ประเพณีกําฟา หมูท่ี 12  ประมาณเดือน   สามไทย (กุมพาพันธ) 

-  ประเพณีวันข้ึนปใหม   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน   กรกฎาคม พฤศจิกายน 

 
  8.3  ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน  
    ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีโดดเดน คือ 
    -  กลุมจักรสานตะกราบานโพธิ์ศรี 
    ภาษาถ่ิน  คือ 

-  ภาษาไทยพวน 
-  ภาษาไทยกลาง  มีลักษณะโดดเดนของสําเนียงพูดท่ีเรียกวา “พูดเหนอ” 

 
  8.4  สินคาพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
    ตะกรา 
 
 9. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  9.1  น้ํา 
       -   บอน้ําบาดาล  จํานวน 8 บอ 
     -   บอน้ําต้ืน จํานวน ๓ บอ (หมูท่ี ๕ จํานวน 1 บอ, หมูท่ี ๓  จํานวน ๑ บอและหมูท่ี ๑๐ 

จํานวน ๑ บอ) 
     -   คลองชลประทาน จํานวน 3 สาย (เริ่มต้ังแตประตูน้ําทับตีเหล็ก – เขตติดตอเทศบาล

ตําบลบานแหลม 2 ซาย 1 ขวา, เริ่มต้ังแตประตูน้ําหมูท่ี ๑๑ บานพักชลประทาน – 
เขตติดตอพื้นท่ี ต.วัดดาว และ เริ่มต้ังแตบริเวณสะพานปูน หมู ท่ี ๔ – วัดสันดอน 
คลอง 1 ซาย 2 ขวา) 

     -   แมน้ําทาจีน  จํานวน ๑ สาย     
     -   ลําคลองธรรมชาติ  จํานวน 5  สาย (หมูท่ี 1 = 2 สาย คลองตาแกว คลองขอม,  
      หมูท่ี 4 = 2 สาย คลองเรือ คลองตลาดแกว และหมูท่ี 8 คลองอาวหมัน) 
 

 
  9.2  ปาไม  
      ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไมมีปาไม 
 
  9.3  ภูเขา  
      ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไมมีภูเขา 
 

/9.4 คุณภาพ... 
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  9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
    ในพื้นท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา สวนมากเปนพื้นท่ีสําหรับเพาะปลูก      
ท่ีอยูอาศัย  รานคา สถานประกอบการ ตามลําดับ และมีพื้น ท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพื้น ท่ีสาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติ  ในพื้นท่ี  ก็ไดแก  ดิน  น้ํา  ตนไม  มีการนําน้ําจากใตดินมาใชในการเกษตร และน้ําฝน      
ท่ีใชในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน  มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอในฤดูแลง สวนฤดูฝนถามีปริมาณน้ํามาก 
น้ําก็จะทวมพื้นท่ีการเกษตรและท่ีอยูอาศัย   
 
 10. อื่นๆ (ไมมี) 
     ********************** 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี ๒ 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิน่  

(พ.ศ.๒๕๕๗-2560) 
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สวนที่  2 
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.255๗-2560) 

 

๑. สรุปผลการดําเนนิงานตามงบประมาณที่ไดรบั และการเบิกจายงบประมาณ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

***************************** 
 ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการ
ดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลตอ สภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนทราบโดยท่ัวไปอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

          ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ 30(5) องคการบริหารสวนตําบลบางปลามาจึงขอรายงานผล
การดําเนินงาน การจัดทํางบประมาณการใชจายและผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2559 

 
1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  ไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนา (พ.ศ. 
2556 – 2560)  และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2557 – 2561) ข้ึนมา เพื่อใชเปนกรอบ  ในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 – 2559) (พ.ศ. 2558 – 2560) (พ.ศ.2559 – 2561)และ(พ.ศ.
2560 – 2562) อันมีลักษณะเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแผนท่ี
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาท่ี
จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดย
มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป  โดยองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  ไดใชแผนพัฒนาสามป
เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  การจายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการท่ี
ขอใหหนวยงานอื่นมาดําเนินงานให  รวมท้ังวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ี
กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป  

รวมถึงหลักและแนวความคิดในการวางแผนพัฒนา   โดยยึดคนเปนศูนยกลาง  ปญหาตางๆ  ท่ีเกิดข้ึน
จากคนในชุมชน  หากคนในชุมชนไมมีปญหาใดๆ  ความเขมแข็งของคนในชุมชน  ครอบครัว  หมูบานและ
ตําบล    ก็จะตามมาโดยเนนกระบวนการการปองกันการเกิดปญหาในชุมชน    เสริมสรางความเขมแข็งและ 
การมีสวนรวมกันทํา  รวมกันคิด  รวมกันตัดสินใจ  รวมกันปองกัน  และแกไขปญหาภายในชุมชน  โดยใชหลัก 

/และแนวความคิด... 
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และแนวความคิดของการพัฒนาตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) คานิยมพื้นฐานของ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 แผนพัฒนาจังหวัด   
และแผนพัฒนาอําเภอ  รวมท้ัง แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
12 แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  และนโยบายการพัฒนาของนายก อบต.บางปลามา         
เขาประกอบ  เพื่อใหสอดคลอง  และเปนแนวทางเดียวกัน 

ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาท่ีผานมา  มีการวางแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนและมีการผสมผสานงานท่ี
เกี่ยวเนื่อง  เช่ือมโยง และประชาชนสวนใหญ  เริ่มปรับเปล่ียนจิตสํานึก  แนวความคิดในการอยูรวมกัน  ใน
ความรวมมือท่ีตองทําเพื่อประโยชนของหมูบาน  และตําบล  รวมถึงประเทศชาติ  เนื่องจากผลการพัฒนาท่ี
ผานมาประชาชนยังคิดวาทุกเรื่องของปญหา  ตองใหหนวยงานราชการคอยชวย และทําใหประชาชนเริ่มไดรับ
ความดูแล  ชวยเหลืออยางท่ัวถึงในทุกเรื่อง 

ดานรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

รายการ 
รายได (บาท) 

ป 2557 ป 2558  ป 2559 
รายไดจากภาษีอากร 214,240.74 222,730.24 271,409.47 
รายไดท่ีไมใชภาษีอากร 16,398,613.10 17,396,249.64 18,629,384.93 
เงินอุดหนุนท่ัวไป 7,887,043.00 7,369,438.00 6,497,128.00 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุ
วัตถุประสงค 

13,618,680.00 14,510,599.00 15,738,260.00 

รับเงินสะสม 1,254,729.95 - - 
รวม 39,373,306.79 39,499,016.88 41,136,182.40 

ดานรายจายขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

รายการ 
รายจาย (บาท) 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 
งบกลาง 390,054.00 498,821.00 465,654.00 
เงินเดือน (ฝายประจํา) 5,823,086.29 6,364,585.69 7,272,642.00 
เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,571,120.00 2,571,120.00 2,571,120.00 
คาตอบแทน 1,583,821.00 131,389.00 75,024.00 
คาใชสอย 1,777,978.34 1,753,174.83 2,433,095.88 
คาวัสดุ 2,081,441.48 1,927,702.49 2,075,179.96 
คาสาธารณูปโภค 322,696.92 345,372.24 330,720.46 
งบเงินอุดหนุน 1,586,000.00 1,737,100.00 2,174,010.79 
คาครุภัณฑ 166,780.00 624,994.40 1,426,026.00 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 2,412,500.00 4,834,120.00 4,838,300.00 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ 
ระบุวัตถปุระสงค 

13,618,680.00 14,510,599.00 15,738,260.00 

รายจายอื่น 977598.11 68,804.00 - 
จายเงินสะสม 1,254,729.95 - - 

รวม 34,566,486.09 35,367,782.65 39,400,033.09 
/1.2 การประเมิน... 
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1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 1.2.1 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  มีเงินงบประมาณคอนขางจํากัดทําใหแกไขปญหา  
ความเดือนรอนตางๆ ไมดีเทาท่ีควร จึงทําใหการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไมคอยเปนไป
ตามแผนพัฒนาในปท่ีผานมา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 – 2559) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป               

(พ.ศ.2557-2559)  ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพื้นท่ี กอนนํามาจัดทํา
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป  (พ.ศ.2557-2559)                         
เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน  2556 โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2557-2559) 
รวม 214 โครงการ งบประมาณ 137,090,470 บาท จําแนกตามยุทธศาสตรได ดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

(ลานบาท) 

1. ดานการพัฒนาการเกษตร  และผลผลิตทางการเกษตร 3 130,000 
2. ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม 5 3,280,000 

3. ดานการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 16 1,560,000 
4. ดานการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการกีฬา     44 9,655,500 
5. ดานการบริหารและการปกครอง 39 21,070,000 
6. ดานสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม 14 4,983,770 
7. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 93 96,411,200 

รวม 214 137,090,470 

ซึ่งในปพ.ศ.2557กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการรวม 108 โครงการงบประมาณ 
45,254,000บาท  จําแนกตามยุทธศาสตรได ดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

(ลานบาท) 

1. ดานการพัฒนาการเกษตร  และผลผลิตทางการเกษตร 3 130,000 
2. ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม 5 3,280,000 
3. ดานการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 15 1,460,000 
4. ดานการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการกีฬา     26 5,107,000 
5. ดานการบริหารและการปกครอง 24 9,420,000 
6. ดานสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม 8 2,545,000 
7. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 30 23,312,000 

รวม 108 45,254,000 

 
/ผูบริหาร... 
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ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ         
เมื่อวันท่ี  17 มิถุนายน 2556 โดยมีโครงการบรรจุอยู ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559)          
เฉพาะป 2557  จํานวน 45 โครงการ งบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณจํานวนเงิน 5,705,100 บาท                
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

1. ดานการพัฒนาการเกษตร  และผลผลิตทางการเกษตร 1 18,600.00 
2. ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม 1 20,000.00 
3. ดานการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 7 332,421.00 
4. ดานการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการกีฬา     15 2,975,767.20 
5. ดานการบริหารและการปกครอง 2 75,991.00 
6. ดานสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม 2 32,935.00 
7. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 17 2,570490.00 

รวม 45 6,006,204.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนพัฒนา… 
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องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป               

(พ.ศ.2558-2560) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพื้นท่ี กอนนํามาจัดทํา
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป  (พ.ศ.2558-2560)                          
เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2557 โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2558-2560) 
รวม 300 โครงการ งบประมาณ 283,418,720 บาท จําแนกตามยุทธศาสตรได ดังนี้ 

ยุทธศาสตร 
จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. 0การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพ่ือการบริโภคและจําหนาย 12 284,000 

02. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ0และสิ่งแวดลอม 5 260,000 

3. การยกระดับคุณภาพชีวิตละความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 36 7,243,770 

4. 0การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 105 11,625,400 

5. 0การสงเสริมกีฬา เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ 4 350,000 

6. 0การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 46 20,560,500 

7. 0การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดี ไดมาตรฐาน 92 203,095,050 

รวม 300 283,418,720 

ซึ่งในป พ.ศ.2558 กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการรวม 265 โครงการงบประมาณ 
204,421,044 บาท  จําแนกตามยุทธศาสตรได ดังนี้ 

ยุทธศาสตร 
จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. 0พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพ่ือการบริโภคและจําหนาย 12 284,000 

02. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ0และสิ่งแวดลอม 5 260,000 

3. การยกระดับคุณภาพชีวิตละความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 36 7,243,770 

4. 0การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 105 11,625,400 

5. 0การสงเสริมกีฬา เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ 4 350,000 

6. 0การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 46 20,560,500 

7. 0การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดี ไดมาตรฐาน 57 164,447,374 

รวม 265 204,421,044 

 

 

 

/ผูบริหาร... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบางปลามาไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ           
เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 โดยมีโครงการบรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เฉพาะป 2558 
จํานวน 111 โครงการ งบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณจํานวนเงิน 12,793,800 บาท สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร 
จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

1. 0การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพ่ือการบริโภคและจําหนาย 3 ๒0,000 
02. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ0และสิ่งแวดลอม 3 14,000 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตละความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 13 1,263,000 
4. 0การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 48 3,163,300 
5. 0การสงเสริมกีฬา เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ ๑ ๑0,000 

6. 0การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 31 2,264,400 

7. 0การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดี ไดมาตรฐาน ๑๒ 5,247,100 

รวม 111 12,793,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนพัฒนา… 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป               

(พ.ศ. .2559-2561)   ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2549 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพื้นท่ี กอนนํามาจัดทํา
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป  (พ.ศ.2559-2561)                         
เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน  2558  โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2559-2561) 
รวม 360 โครงการ งบประมาณ 399,970,935 บาท จําแนกตามยุทธศาสตรได ดังนี้ 

ยุทธศาสตร 
จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. 0การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพ่ือการบริโภคและจําหนาย 14 339,000 

02. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ0และสิ่งแวดลอม 5 260,000 

3. การยกระดับคุณภาพชีวิตละความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 53 8,940,100 

4. 0การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 133 22,822,900 

5. 0การสงเสริมกีฬา เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ 7 800,000 

6. 0การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 52 25,040,500 

7. 0การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดี ไดมาตรฐาน 96 341,633,435 

รวม 360 399,970,935 

ซึ่งในป พ.ศ.2559 กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการรวม 316 โครงการ งบประมาณ 
166,176,935 บาท  จําแนกตามยุทธศาสตรได ดังนี้ 

ยุทธศาสตร 
จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. 0การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพ่ือการบริโภคและจําหนาย 12 284,000 

02. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ0และสิ่งแวดลอม 5 260,000 

3. การยกระดับคุณภาพชีวิตละความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 49 8,860,100 

4. 0การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 133 22,822,900 

5. 0การสงเสริมกีฬา เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ 7 800,000 

6. 0การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 52 25,040,500 

7. 0การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดี ไดมาตรฐาน 58 107,974,435 

รวม 316 166,176,935 

 

 

 

 

/ผูบริหาร... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบางปลามาไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ           
เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 โดยมีโครงการบรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) เฉพาะป 2559 
จํานวน 168 โครงการ งบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณจํานวนเงิน 26,000,000 บาท สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร 
จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

1. 0การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพ่ือการบริโภคและจําหนาย 1 ๒0,000 
02. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ0และสิ่งแวดลอม 1 10,000 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตละความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 16 1,125,216 
4. 0การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 57 7,100,142.82 
5. 0การสงเสริมกีฬา เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ ๑ 295,000 

6. 0การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 79 13,690,371.18 

7. 0การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดี ไดมาตรฐาน 13 3,983,800 

รวม 168 26,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/แผนพัฒนา… 
 



- 46 - 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 – 2562) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป               

(พ.ศ. .2560-2562)   ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2549 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพื้นท่ี กอนนํามาจัดทํา
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป  (พ.ศ. .2560-2562)                     
เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2559 โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. .2560-2562)   
รวม 492 โครงการ งบประมาณ 488,254,500 บาท จําแนกตามยุทธศาสตรได ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร 
จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. 0การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพ่ือการบริโภคและจําหนาย 10 425,000 

02. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ0และสิ่งแวดลอม 14 3,040,000 

3. การยกระดับคุณภาพชีวิตละความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 87 33,660,000 

4. 0การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 155 30,321,000 

5. 0การสงเสริมกีฬา เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ ๑๖ ๑๑,๓๐0,000 

6. 0การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 94 51,853,๐00 

7. 0การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดี ไดมาตรฐาน 114 366,205,500 

รวม 492 488,254,500 

ซึ่งในป พ.ศ.2560 กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการรวม 400 โครงการ งบประมาณ         
๒๖8,106,500 บาท  จําแนกตามยุทธศาสตรได ดังนี้ 

ยุทธศาสตร 
จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. 0การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพ่ือการบริโภคและจําหนาย 11 375,000 

02. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ0และสิ่งแวดลอม 9 1,140,000 

3. การยกระดับคุณภาพชีวิตละความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 69 29,900,000 

4. 0การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 155 30,321,000 

5. 0การสงเสริมกีฬา เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ ๗ ๙๕0,000 

6. 0การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน ๙3 ๔9,853,000 

7. 0การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดี ไดมาตรฐาน 56 155,567,500 

รวม 400 ๒๖8,106,500 

 

 

 
/1.2.2 การประเมินผล... 
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 1.2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  มีเงินงบประมาณคอนขางจํากัดทําใหแกไขปญหา  
ความเดือนรอนตางๆ  ไมดีเทาท่ีควร   จึงทําใหการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามาไมคอย
เปนไปตามแผนพัฒนาในปท่ีผานมา 

จากการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559)  
(พ.ศ.2558-2560) (พ.ศ.2559-2561) และ (พ.ศ.2560-2562) องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
สามารถประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ ไดดังตอไปนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี  1 0  การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและ

จําหนาย  
    เกษตรกรไดรับสงเสริมใหความรูเกษตรกรในภาคการผลิตอยางมีคุณภาพ สงเสริมและ
สนับสนุนการลดตนทุนการผลิตทางดานการเกษตร ทําใหเกษตรกรสามารถนําความรูท่ีไดไปพัฒนาการเกษตร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําความรูท่ีไดไปพัฒนาการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีผลผลิตและรายได
เพิ่มข้ึน 
 
ยุทธศาสตรท่ี  2 0  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ0และส่ิงแวดลอม 
    อบต.บางปลามานาอยู  มีแนวทางการพัฒนาโดยการบํารุงรักษา  ปรับปรุง  ฟนฟู  ดูแล 
แมน้ํา  ลําคลอง ถนน ท่ีวางเปลา ท่ีสาธารณะประโยชนสภาพแวดลอมในพื้นท่ี แมน้ํา ลําคลอง มีความสะอาด 
เนื่องจากมีการกําจัดผักตบชวา ขุดลอกคูคลอง รองน้ําตางๆ อยางตอเนื่อง ทําใหเกษตรกรมีน้ําท่ีเพียงพอตอ
การเกษตร ลดปญหาน้ําทวมในพื้นท่ีการเกษตรไดมากข้ึนในฤดูฝน ประชาชนมีน้ําอุปโภค-บริโภคอยางเพียงพอ
มีรถขยะบริการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  มีการติดต้ังปายเตือน หามท้ิงขยะ ในท่ีสาธารณะประโยชนและริม
ถนน เพื่อแจงเตือนไมใหท้ิงขยะในเขตและท่ีสาธารณประโยชนทุกแหงและถนนทุกสาย ทําใหถนนและท่ี
สาธารณประโยชนสะอาดมากข้ึน ส่ิงแวดลอมในเขต อบต.บางปลามา มีสภาวะท่ีดีข้ึน 
 
ยุทธศาสตรท่ี  3 0  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
    ประชาชนในเขต อบต.บางปลามา ไดรับการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีและแกไขปญหา
ความยากจน สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การสงเสริม สนับสนุน การปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด และสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครตางๆ  เสริมสรางระบบสาธารณสุขมูลฐาน และปองกันโรคติดตอ
และโรคระบาด  รวมถึงเสริมสรางระบบการดูแลสุขภาพของประชาชน ทําใหประชาชนในเขต อบต.บางปลามา
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากข้ึน 
 
ยุทธศาสตรท่ี  4 0  การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
    มีการขยายสถานท่ีการศึกษา พรอมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ บุคลากร ใหเพียงพอกับความ
ตองการ สงเสริมใหประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง และเทาเทียม  สงเสริมและ
สนับสนุนวัฒนธรรมและประเพณี  ทําใหเด็กและเยาวชน ไดรับการพัฒนาดานรางกาย อารมณ สังคม จิตใจ 
และสติปญญา เจริญเติบโตสมวัย มีการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมจากรุนสูรุน รวมถึง มีความจงรักภักดีใน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  
 

/ยุทธศาสตร... 
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ยุทธศาสตรท่ี  5 0  การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ีมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ 
    มีการสงเสริมพัฒนาการกีฬาเพื่อกาวสูความเปนเลิศและสงเสริมการเลนกีฬาเพื่อการออก
กําลังกายของประชาชน  ทําใหเด็ก เยาวชน และประชาชนไดเลนกีฬา สุขภาพรางกายแข็งแรง รูจักใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน รูรักสามัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัย และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 
 
ยุทธศาสตรท่ี  6 0  การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 0  
    มีพัฒนาการบริการประชาชนดวยความรวดเร็วและโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของ อบต.บางปลามา มากข้ึน ทําให อบต. แกปญหาไดตอบสนองความตองการของประชาชน 
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง รวมถึงมีประสิทธิภาพและมีความ
พรอมในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน ชุมชน และสังคม ไดตามอํานาจหนาท่ี 
 
ยุทธศาสตรท่ี  7 0  การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
    0มีการพัฒนา 0กอสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหเปนไปตามมาตรฐานพรอมท้ัง
ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหมีมาตรฐานครอบคลุมท้ังพื้นท่ี ทําใหสามารถดําเนินการกอสราง
เสนทางคมนาคมและปรับปรุงซอมแซมเสนทางคมนาคม เชน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอสราง
ยกระดับถนน ปรับปรุงถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกล่ีย โดยประชาชนมีความพึงพอใจ และไดรับความสะดวก
ในการสัญจรและขนสงสินคาเกษตรไดเปนอยางดี รวมถึงเปนการยกระดับคุณภาพของถนนใหมีคุณภาพท่ีดี
และไดมาตรฐาน ประชาชนในเขต อบต.บางปลามา สามารถใชในการลําเรียงพืชผลและเครื่องมือทางการ
เกษตร ทําใหเกิดความปลอดภัยในทรัพยสินและชีวิตของผูใชถนน ตลอดจน มีการเตรียมการปองกันน้ําทวมเขา
พื้นท่ีการเกษตรและท่ีอยูอาศัยและปองกันตล่ิงพังในฤดูแลงไดตามอํานาจหนาท่ี  
 
2. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
 2.1 ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสําคัญ 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไดดําเนินงานตางๆ ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๐  เพื่อแกไขปญหาใหกับประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อใหความเปนอยู
ของประชาชนดีข้ึน  ซึ่งผลจากการดําเนินงานของ อบต.นั้น  ผลท่ีไดรับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ําประปาใช 
๒.  ประชาชนมีไฟฟาใช 
๓.  ประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาไดสะดวก 
๔.  ไมมีการเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ี   
5.  เด็กและเยาวชน ไดรับการศึกษา 
6.  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  ไดรับเงินชวยเหลือเบ้ียยังชีพ 
7. ประชาชนไดรับความชวยเหลือในเรื่องท่ีอยูอาศัยท่ีประสพภัย 
8. ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธารณภัย 
9. ลดการเกิดอาชญากรรมการในพื้นท่ี 
10. มีการปองกัน/แกปญหาโรคไขเลือดออกและโรคติดตอตางๆ  
๑1. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการท่ีถูกตอง 
๑2. ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

/๑3. ประชาชน… 



- 49 - 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

๑3. ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกันภัย 
๑4. ประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ของ อบต. 
15. ประชาชนไดรับบริการจากงานบริการตางๆ ของ อบต.ดวยความสะดวก 

ฯลฯ 
 
 2.2 ผลกระทบ 

การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  
สามารถดําเนินการไดตามท่ีประชาชนตองการ ซึ่งการดําเนินงานนั้นก็สามารถสงผลผลกระทบตอหมูบานในเขต
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ดังนี้ 

1. ถนนในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา มีการชํารุด เส่ือมสภาพไปตามอายุ      
การใชงาน และปญหาจากอุทกภัย  

 2. การพัฒนาเจริญข้ึนทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนไปดวย  สงผลใหชุมชน/
หมูบาน ตองออกไปประกอบอาชีพ ขาดการปองกันดานสาธารณสุขกอใหเกิดโรคระบาด เชน  ไขเลือดออก  
และโรคตางๆ 

 3. ประชาชนขาดน้ํา ในชวงฤดูแลง เนื่องจากมีน้ําไมเพียงพอในการอุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

4. การจัดทําโครงการโครงสรางพื้นฐาน มีปญหาอุปสรรคในเรื่องของดิน ฟา อากาศ ทําให
งานไมสามารถดําเนินการไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดได  

5. การอบรมฝกอาชีพใหกับประชาชนในเขต อบต.บางปลามา ท่ีสนใจฝกอาชีพ ไมสามารถ
เขารับการฝกอาชีพได เนื่องจากมีอาชีพรับจาง 

ฯลฯ 
 
3. สรุปปญหาอุปสรรคดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

ปญหา 
1. องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไดรับการจัดสรรงบประมาณและเงินอุดหนุนท่ัวไปจาก

รัฐบาลไมเพียงพอกับความตองการตามแผนพัฒนาฯ  และท่ีต้ังงบประมาณการรายรับและรายจาย
ประจําป 2557-2560 ทําใหไมสามารถดําเนินการโครงการท้ังหมดได  

2. ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปลามามีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูจํานวนมาก 
3. มีขอจํากัดท่ีทําให อบต.บางปลามา ไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาและความตองการ         

ของประชาชนได 
4. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูในการปฏิบัติงาน 

 
อุปสรรค 

1. อํานาจหนาท่ีมีขอจํากัดทําใหไมสามารถดําเนินการได  
2. ประชาชนไมใหความสนใจ และใหความสําคัญในกระบวนการมีสวนรวม เนื่องจากประชาชน    

สวนใหญประกอบอาชีพรับจาง และทําการเกษตร 
3. บุคลากรและประชาชนขาดการใหความสําคัญ ความสนใจ ในการใฝหาความรูเพิ่มเติม  

 
/แนวทาง... 
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แนวทางการแกไข   
1. การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

1)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  มาเปนกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   

2)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการคลัง  ในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามป  

3)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในขอบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ
ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   

4)  องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ควรพิจารณาต้ังงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับ
กับภารกิจแตละดานท่ีจะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจายรายการใหม 

5) สงบุคลากรและประชาชน เขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู ตามอํานาจหนาท่ี 
 

2. การบริการประชาชน 
1)  แกไขปญหาขยะ 
2)  ควรปรับสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอี้เพียงพอ  

สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี   
3)  องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ควรจัดประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ผานทางหอกระจาย

ขาวมากกวานี้และประชาสัมพันธขาวมากข้ึน เพื่อสรางความเขาใจใหกับประชาชน  
4)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็ว

และถูกตอง  ในการบริการขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 3 
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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สวนที่ สวนที่ ๓๓  
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป   
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา มีความสัมพันธกับแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  โดยมุงเนนเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของประเทศไทยกําลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอท่ีประชุมคณะกรรม
กรรจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติท่ีประชุมคณะ
กรรมกรรจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ  โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปยอได  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๑. ความเปนมา... 
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๑. ความเปนมา 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 

มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพื่อใชในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสูความม่ันคง มั่ง
ค่ัง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อใชเปนกรอบใน
การดําเนินงานในระยะท่ี ๒ ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะท่ี ๓ (ป ๒๕๖๐ เปนตนไป) 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร
และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทํารางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต
ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 
ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
ท่ีมาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกรางยุทธศาสตรชาติดวย และได
นําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการ
ดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 

ในการดําเนินการข้ันตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนท่ีจะนําเสนอตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกาหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - 
กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเปนแผนระยะ ๕ ป มา
ถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหวางท่ีกลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
๒. สาระสาคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดลอม 

ในชวงทศวรรษท่ีผานมา กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสาคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม 
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปล่ียนแปลงในดานตางๆ ก็มีปจจัยเส่ียงและภัย
คุกคามท่ีตองบริหารจัดการดวยความยากลาบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปล่ียนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกได
สงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสรางเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ตองปรับตัว
และเปล่ียนไปเปนระบบเศรษฐกิจท่ี “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการ
ผลิตอื่นๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากข้ึนตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและ
ความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปญหาความเหล่ือมลํ้าทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางข้ึน และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุม
เกษตรกรรายยอยและในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคม
ท่ีมีคุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยูในพื้นท่ีหางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะท่ีการใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศท่ีใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเองภายในประเทศ  

/ตองนําเขา… 
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ตองนําเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการเปนจุดแข็งในการแขงขัน
และขับเคล่ือนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการเปล่ียนแปลงภูมิทัศนของโลกและแรงขับเคล่ือนของ
เทคโนโลยีสมัยใหมรวมท้ังความเช่ือมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทาใหเกิดภัยคุกคามและความเส่ียงดานอื่นๆ ท่ี
ซับซอนข้ึนอาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ และการกอการราย อาชญากรรมขามชาติใน
รูปแบบตางๆ ขณะท่ีการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงข้ึน ซึ่งลวนแลวเปนความเส่ียงในการดารงชีวิต
ของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผนดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัฒนไดทําใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปล่ียนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะท่ีโอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพิ่มข้ึน แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางข้ึนรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไมสามารถลดลงก็จะยิ่งทําให
ความเหล่ือมลํ้าทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากข้ึน ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ป
ขางหนาสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสาคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกท่ี
สาคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนท่ีเขมขนข้ึนอยางตอเนื่องและมีความเส่ียงและทา
ทายตอการปรับตัวมากข้ึนจากการเคล่ือนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสารองคความรูและ
เทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความเช่ือมโยงทุกระบบในขณะท่ี
ศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคล่ือนยายมาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชวงระยะ ๑๐ ป
ขางหนาจะยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยสาคัญหลายประการท้ังปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวง
ป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนท่ีทาใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพิ่มสูงข้ึนและ
กลายเปนความเส่ียงตอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะท่ีจะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงิน
ขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนความเส่ียงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเมื่อเศรษฐกิจฟนตัวเต็มท่ี รวมท้ังอาจจะมี
ความผันผวนของการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอิ่มตัว
มากข้ึน ขณะท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมท่ีจะชวยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มข้ึนขนานใหญและเปนวงกวาง เชน
ท่ีเคยเกิดข้ึนในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการกอตัวท่ีชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหมๆ ท่ีจะเปนโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซึ่งภายใตเงื่อนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลกในชวง 
๑๐ ปขางหนามีแนวโนมท่ีจะขยายตัวตากวาเฉล่ียรอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) 
สถานการณท่ีตลาดโลกขยายตัวชา แตประเทศตางๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันใน
ตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป ขางหนานี้ จะทําใหขนาด
ของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เงื่อนไขดังกลาวเปนความเส่ียงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหาก
ประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพื่อแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล 

ในดานความมั่นคงของโลกก็กาลังกาวเขาสูชวงเปล่ียนผานท่ีสําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ 
เพื่อพยายามคงบทบาทผูนําโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพิ่มมากข้ึนในเอเชียและยุโรปนั้น 
นาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความมั่นคงของโลกในชวงป ๒๕๖๐ – ป ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันท้ังความรวมมือ
และความขัดแยง โดยข้ึนอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปนองคประกอบสําคัญในการ
กําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สาหรับการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเงื่อนไขสาคัญ
สําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเปนอัจฉริยะจะกระทบการ
ดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมท้ังเกิดการเช่ือมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนา
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซึ่งประเทศไทยจะตองลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหมได เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานท่ีกดดันใหประเทศไทยตอง 

/ปรับเปล่ียน… 
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ปรับเปล่ียนไปสูสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสําคัญ และชวยแกปญหาการลดลง
ของทรัพยากรตางๆ รวมท้ังน้ํามัน ซึ่งแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมท้ังพืชพลังงานท่ีอาจจะสงผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเส่ียงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปล่ียนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ท้ังนี้โครงสรางประชากรโลกท่ีเขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลใหเกิดโอกาสทางธุรกิจ
ใหมๆ แตมีความเส่ียงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมท้ังมีแรงกดดันตอการใชจายงบประมาณดานสวัสดิการ
และสาธารณสุขเพิ่มข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเปนความเส่ียงดานการ คลังท่ีสําคัญ สําหรับ ภาวะโลกรอนและการ
เปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันใหตองมีการปรับเปล่ียน
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากข้ึน ในขณะท่ีความพยายาม
ในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความท่ัวถึงมากข้ึน ประกอบกับจํานวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนจะสงผลใหความ
เปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชพื้นท่ี 
และความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ภายใตเงื่อนไขการเปล่ียนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีท้ังใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากข้ึน 

สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน
ทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมาต้ังแตป 
๒๕๓๑ และไดขยับสูงข้ึนมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางต้ังแตป ๒๕๕๓ และลาสุดในป ๒๕๕๗ 
รายไดประชาชาติตอหัวเพิ่มข้ึนเปน ๕,๗๓๙๒ ดอลลารสหรัฐ ตอปฐานการผลิตและบริการหลากหลายข้ึน ฐานการสงออก
สินคาอุตสาหกรรมใหญข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขันและมีสวนแบงในตลาดโลกสูงข้ึนและสราง
รายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคา
เกษตร การทองเท่ียว และบริการดานสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญข้ึนสงผลใหการจางงานเพิ่มข้ึนเปน ๓๘.๑ ลานคนจาก
ประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ลานคน อัตราการวางงานเฉล่ียไมถึงรอยละ ๑ ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอย
ละ ๒๐.๐ ในป ๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพื้นฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากร
ตางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากข้ึน ความ
รวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมท้ังกรอบความรวมมือท่ีชวยทําใหประเทศ
ไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากข้ึน 

นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ไดสงผลใหภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเส่ียงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีข้ึนตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดีอันไดแก การ
ดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีข้ึน มีการกากับดูแลวินัยทางการเงิน
การคลังท่ีกําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติท่ีดีข้ึนและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากข้ึน และ
ฐานะเงินสารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ใหมีการดําเนินการอยาง
เปนระบบมากข้ึน มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ สามารถคุมครองผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัด
เอาเปรียบไดดีข้ึน ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด และสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความ
สะดวกคลองตัวมากข้ึน 

 
 

/แตประเทศไทย… 
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แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดออน
สําคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลําดับ แตคุณภาพคนโดยเฉล่ียยังตํ่าและการออมไม
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉล่ียยัง
ตํ่า ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมตํ่า ตองอาศัยการเพิ่มปริมาณเปนแรงขับเคล่ือนหลัก ขณะท่ีโครงสราง
เศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความ
ออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตตํ่า โดยท่ีการใชองค
ความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคายังมีนอย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยท่ี 
ดําเนินการไปแลวไมถูกนามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สําหรับ
การดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงส้ินเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพื่อการ
พัฒนามักขาดความตอเนื่องประสิทธิภาพตํ่า ขาดความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีปญหาคอรรัปช่ันมีเปนวง
กวาง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสรวมท้ังการบริหารจัดการนายังไมเปนระบบโครงขายท่ีสมบูรณและ
ลาชา การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการเปล่ียนแปลง คนไทยยังมี
ปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอื่นและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญขณะท่ีความเหล่ือมลํ้าและ
ความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาท่ีทาทายมาก รวมท้ังปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีเผชิญ
กับภาวะขยะลนเมืองและส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรมลงในทุกดาน 

ท้ังนี้ ปจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศท่ีจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีสําคัญ ไดแก การ
เปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะมีนัยยะท่ีสําคัญยิ่งตอ
การพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วยอมสงผลตอศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคม
และคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจากัดดานทรัพยากร ท้ังดานแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของประชาชนนอกจากนั้นปญหาความ
เหล่ือมลํ้าในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคี สมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย 
ความจําเปนในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสรางพื้นฐานท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และการปฏิรูป
กฎระเบียบและกฎหมายท่ีทาใหเกิดความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้า และท่ีสําคัญเงื่อนไขจาเปนท่ีตองปรับตัวคือ 
การแกปญหาความออนแอของการบริหารราชการแผนดิน ท่ีทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให
เกิดการบริหารราชการท่ีดี 

โครงสรางท่ีเปนจุดออนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว จะสงผลให
ประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเส่ียงมากข้ึนภายใตสถานการณท่ีกระแสโลกาภิวัตนเขมขนข้ึน เปนโลกไร
พรมแดนอยางแทจริง โดยท่ีการเคล่ือนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องคความรูเทคโนโลยี ขอมูลและขาวสาร
ตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยท่ีประเทศตางๆ เรงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการแขงขัน ขณะเดียวกันความเส่ียงและขอจากัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดา
เนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตของผูคนก็เพิ่มข้ึน กฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากข้ึนท้ังใน
เรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เปนตนเงื่อนไขตางๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันให
ประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเส่ียงอยางชาญฉลาดมากข้ึน โดยท่ีการปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึง
การเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสรางเพื่อแกจุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชน
สูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ ซึ่งหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ ๔ - ๕ ป 
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ตอจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉล่ียของประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดีข้ึน
ได คุณภาพคนโดยเฉล่ียจะยังตํ่า และปญหาความเหล่ือมลํ้าจะรุนแรงข้ึน รวมท้ังทรัพยากรจะรอยหรอเส่ือมโทรมลงไปอีก 
และในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว 

ท้ังนี้ เงื่อนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปล่ียนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศท้ังท่ีเปนจุด
แข็งและเปนจุดออนท่ีจะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิดท้ังโอกาสและความเส่ียงในหลากหลาย
มิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหลานี้ไดนั้น จําเปน
จะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปล่ียนแปลงในอนาคตอยางรอบดานขณะเดียวกันตองวิเคราะหศักยภาพ
ภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปล่ียนแปลงเหลานั้น โดยท่ีประเทศไทยตองปฏิรูปและ
ปรับเปล่ียนอยางเปนระบบขนานใหญเพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของ
โลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเส่ียงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปล่ียนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การ
ลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการ
ทางาน และการเรียนรู ซึ่งจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดาเนินการรวมกันอยางเปน
เอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบงหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจนของผูท่ีเกี่ยวของกับประเด็นปญหานั้นๆ ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวจะตองกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคสวนตางๆ เพื่อใหขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว 

ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมเพื่อแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอื้อตอการ
พัฒนาประเทศ เพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะใหประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมั่งค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน ท้ังนี้การวิเคราะหให
ไดขอสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจากัดรวมท้ังความเส่ียงของประเทศ จะนําไปสูการกําหนดตําแหนงเชิง
ยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันในสังคมไทยท่ีจะสงผลใหเกิดการผนึกกาลัง
และระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนการพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคลองกัน การดําเนินการมีบูรณา
การและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเปนภาพเดียวกัน 

อยางไรก็ตามในชวงท่ีผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและยุทธศาสตร
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปล่ียนรัฐบาลก็ทาใหการดาเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง ถือเปนการสูญเสียโอกาสและ
ส้ินเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยใหมี
เปาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อเปนการกําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบท่ีจะตองขับเคล่ือนประเทศไปสู
เปาหมายท่ีเปนท่ียอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจาเปนจะตองมี “ยุทธศาสตรชาติ” ซึ่งภายใตยุทธศาสตร
ชาติ ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปล่ียนอยางเปนระบบขนานใหญ เพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเส่ียงและภัยคุกคามแบบใหมได 
และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปล่ียนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมีการกําหนด
วิสัยทัศน เปาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคล่ือนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปล่ียนแปลงและความ
ทาทายตางๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 
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การกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพื่อเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรใหสามารถนาไปสูการ
ปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนาพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ท้ังปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหล่ือมลํ้า ปญหาการทุจริต
คอรรัปช่ัน และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเส่ียงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปล่ียนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการเปล่ียนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกไดซึ่งจะทําให
ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเปนชาติท่ีมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากันสาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซึ่งคณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติกาลังดําเนินการยกรางอยูในขณะนี้นั้นจะประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติท่ีคนไทยทุก
คนตองการบรรลุรวมกันรวมท้ังนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการท่ีทุกองคกรและ
คนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพื่อใหบรรลุซึ่งส่ิงท่ีคนไทยทุกคนตองการ คือ
ประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ตางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศนดังกลาวจะตอง
สนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยาง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู
รวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความ
เปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติ
ภายใตการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดาน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักด์ิศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอยกวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/วิสัยทัศน... 
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/วิสัยทัศน... 
 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

/คนไทยในอนาคต... 
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๒.๓ ยุทธศาสตรชาติ 
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมีการ

วางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคล่ือนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  เพื่อถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติ
ในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไว
ซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจนประจาชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีด
ความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคง
เสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะ
ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก  

(๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง  
(๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
(๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
(๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
(๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม    
(๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

โดยมีสาระสําคัญของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้ 
๒.๓.๑ ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลด

และปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเช่ือมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย                 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข       /(๒) การปฏิรูป… 
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(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปช่ัน 
สรางความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวของจากแนวด่ิงสูแนวระนาบมากข้ึน 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู

การเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความมั่นคงและปลอดภัยดาน
อาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้
ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความ
เช่ือมั่น การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสูความเปนชาติการคาเพื่อใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซ
มูลคามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตร
ตอส่ิงแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุงสู
ความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบ
การดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและ
รวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพิ่ม
มูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอื่นๆ เปนตน 

 
/(๓) การพัฒนา… 
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(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการส่ิงแวดลอมเมือง และ
โครงสรางพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองคกรระหวาง
ประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐาน
ท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวท่ีมั่นคง กรอบแนวทางท่ีตองให
ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อเรงกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหท่ัวถึง ลดความเหล่ือมลํ้าไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางท่ี
ตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหล่ือมลํ้าทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการส่ือสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเรงอนุรักษ
ฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานน้ํา รวมท้ังมีความสามารถในการปองกัน
ผลกระทบและปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว 
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 
/(๔) การพัฒนา… 
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(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดลอม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหหนวยงาน
ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู
ทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ ใช

เปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดับพื้นท่ี ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตอง
อาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร
ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพื่อท่ีสวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคล่ือน
การพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกําหนดเปาหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอดเปาหมาย
ของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการกําหนด
ตัวช้ีวัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพื่อใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมายดานการ
จัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคล่ือนการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ 
และกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดใหการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมท้ังมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลองต้ังแตระดับการจัดทายุทธศาสตร การ
นําไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนดแผนงาน
โครงการใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 

 
/๑.๒ แผนพัฒนา... 
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 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การสรางความเปนธรรมและลดความเหลือมลํ้าในสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4  การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5  การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรท่ี 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 9  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 10ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปของ อบต. มีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ        
แตท้ังนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดส้ินสุดลงและการจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  อยูระหวางการเสนอรางแผนซึ่งไดกําหนดยุทธศาสตรเอาไวแลว   

ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ขององคการบริหารสวนตําบล    
บางปลามา  มีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ อบต.จึงไดจัดทําแผนฯ      
ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  7 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี  1 0  การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและ
จําหนาย  

ยุทธศาสตรท่ี  2 0  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ0และส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  3 0  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี  4 0  การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
ยุทธศาสตรท่ี  5 0  การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ีมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ 
ยุทธศาสตรท่ี  6 0  การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 0  
ยุทธศาสตรท่ี  7 0  การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๑. กรอบแนวคิด... 
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๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง

ประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเส่ียงท้ังจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ
ประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหล่ือมลํ้าทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจําเปนตองยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  

(๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ดานเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เร่ิมแสดงใหเห็นถึงขอจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัว
ไดดีเฉล่ียประมาณรอยละ ๕ ตอป จนทาใหรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ในป ๒๕๕๗ มาอยูท่ีประมาณ 
๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป ซึ่งทาใหประเทศไทยไดขยับฐานะข้ึนมาเปนประเทศ
รายไดปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แตในระยะ ๘ ปท่ีผานมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัว
ลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉล่ียเพียงรอยละ ๓.๒ ชะลอจากรอยละ ๕.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ ซึ่งตํ่ากวา
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและตํ่ากวาระดับท่ีจะทําใหประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายไดปานกลางในระยะเวลา
อันควร โดยสาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก สัดสวน
การลงทุนรวมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากรอยละ ๔๑.๓ ในชวงป 
๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เปนรอยละ ๒๕.๕ ในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะ
พบวาอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉล่ียในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยูท่ีประมาณรอยละ ๔.๙ ตํ่ากวา
สิงคโปรและมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาท่ีสูงกวาไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง แตความสามารถในการแขงขัน
เร่ิมลดลง โครงสรางการผลิตของไทยไดเปล่ียนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน (สัดสวนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในป ๒๕๕๓ ท่ีระดับรอยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เปนรอยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ 
๖๔.๓ ในป ๒๕๕๗ ตามลาดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมีการส่ังสมองคความรูและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ทาใหมีการ
พัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใตการบริหารจัดการของเงินทุนตางชาติมาเปนอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting 
Industry) และอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูงข้ึนภายใตเครือขายของบริษัทแมในตางชาติและของนักลงทุนไทยท่ีมีสัดสวน
สูงข้ึน จนประเทศไทยกลายเปนประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคล่ือนยายแรงงานจากภาคเกษตรไป
ยังภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวา ทําใหผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผานมายังเพิ่มในระดับท่ี
นาพอใจแตการชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเปนไปอยางลาชา ประกอบกับ 

 
/ภาพการผลิต... 
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ภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ท่ีลดลงทาใหความสามารถในการแขงขัน
ระหวางประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะทอนมาท่ีปริมาณการสงออกรวมขยายตัวชาลงจากรอยละ ๙.๗ ตอปในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เปนเฉล่ียรอยละ ๑.๑ ในชวง ๓ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑           
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับตํ่าทําใหขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซึ่งตองอาศัยการผลิตท่ีมี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเปนของตนเองมากข้ึน แมวาการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในชวงกอน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ จะอยูในระดับท่ีนาพอใจก็ตาม แตมีแนวโนมลดลงในระยะ ๘ ป ท่ีผานมา และยังมีความลาชา
เมื่อเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเขาสูการเปน
ประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ท้ังนี้การขยายตัวของภาพการผลิตรวม ลดลงจากรอยละ ๓.๓๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๙ เปนรอยละ ๒.๐๕ ในชวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ทาใหประเทศไทยจาเปนตองใหความสําคัญกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรง
ขับเคล่ือนจากผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการแกไข
ปญหาเชิงโครงสราง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในป ๒๕๒๔ และ 
๒๕๔๐ แตการใหความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทาใหเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยูในเกณฑท่ี
แข็งแกรง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียงกันอยางไรก็ตาม เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออํานวยตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยางตอเนื่องเริ่มมีสัญญาณท่ีจะ
เปนขอจากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มข้ึนจากเฉล่ียรอยละ ๓๗.๙ 
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ เปนรอยละ ๔๒.๒ ในชวง ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ช้ีใหเห็นวาแมจะอยู
ภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะส้ันในระยะท่ี
ผานมาและจะเปนขอจากัดตอการใชมาตรการทางการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะตอไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีข้ึนไมมากนัก เนื่องจากตางประเทศมี
พลังการขับเคล่ือนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันท่ีอยูตรงกลางระหวางประเทศท่ีมีความ
ไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิต และประเทศท่ีมีความกาวหนาและความสามารถในการแขงขันทางนวัตกรรม
และความคิดสรางสรรค โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ไดจัดอันดับความสามารถในการ
แขงขันของประเทศไทยเปนอันดับท่ี ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในป พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for 
Management Development) ไดจัดอันดับไวท่ี ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศช้ันนํา ในขณะท่ีผลการวิจัยประเทศท่ีมีความ
สะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจประจาป ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งดําเนินการโดย
ธนาคารโลกนั้นประเทศไทยไดรับการจัดใหอยูในอันดับท่ี ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

 
 

 
 
 

/๒.๑.๖ สถานการณ... 
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๒.๑.๖ สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไดรับการ
ยกระดับดีข้ึนจากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเช่ือมโยงใหเกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศท่ีมีรายไดสูง โดยในป ๒๕๕๗ 
อันดับความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรอยูท่ี ๔๗ และดานเทคโนโลยีท่ี ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัด
อันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับท่ี ๓๗ และ ๔๓ ตามลําดับในป ๒๕๕๑ และตลอดชวงระยะเวลา ๑๔ ปท่ีผานมา 
(๒๕๔๓-๒๕๕๖) คาเฉล่ียการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ยังคงอยูในระดับรอยละ ๐.๑๗ ตอ GDP โดยในป 
๒๕๕๖ (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึนเปนรอยละ ๐.๔๘ ตอ GDP โดยเปนการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณรอยละ ๔๗ ขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนา
แลว เชน เกาหลีใต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคาใชจายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยูท่ีรอยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, 
๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ตอ GDP ในป ๒๕๕๕ ตามลําดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไมเพียงพอตอการสงเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป ๒๕๕๖ บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนามี
จานวน ๑๑ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยูท่ีระดับ ๒๐-๓๐ คน
ตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณดานโครงสรางพื้นฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ ดาน ประกอบดวยรูปแบบการ
ขนสงยังไมสามารถปรับเปล่ียนจากทางถนนเปนทางนาและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการนาประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลงนาดิบไมเพียงพอ การใหบริการ ICT ยังไมท่ัวถึงกระจุกตัวอยูในเมือง และมีราคาคอนขาง
สูง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญกับความเส่ียงดานความมั่นคงท้ังใน
ระยะส้ันและระยะยาว นอกจากนั้น การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ 
ICT อยูในระดับตํ่าและมีขอจํากัด ยังไมสามารถ 
พัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้ ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมท้ังกฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัย และขอจํากัดตอการทําธุรกิจใหมและการประกอบกิจการใน
ตางประเทศ ตลอดจนบุคลากรดานโลจิสติกสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานท่ีตรงตอความตองการของอุตสาหกรรม 
เชน ความรูดานภาษา ความรูดานเทคโนโลยี และความรูในการดําเนินธุรกิจตางประเทศ เปนตน 

๒.๒ ดานสังคม 
๒.๒.๑ โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาท้ังในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมสมวัยและการ

ต้ังครรภในกลุมวัยรุนท่ีมีแนวโนมเพิ่มข้ึน อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในชวงป ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เปน 
๑.๖๒ คน ในชวงป ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดวาในป ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ ๓๐ เปนประชากรกลุมเจเนอ
เรช่ัน Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มข้ึนชา ซ่ึงจะเปนขอจากัดตอการพัฒนาในระยะตอไป กําลังแรงงาน
ของไทยมีจานวน ๓๘.๙ ลานคนในชวงป ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงรอยละ ๐.๑ ในป ๒๕๕๖ และรอยละ ๐.๒ ในป 
๒๕๕๗ ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานเฉล่ียเพิ่มข้ึนรอยละ ๒.๒ ตอปในชวง ๑๐ ปท่ีผานมา (ป ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แตยังตํ่ากวา
ประเทศเพื่อนบาน เชน มาเลเซีย ๑ เทาตัว และสิงคโปร ๕ เทาตัว และกําลังแรงงานกวารอยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับ 

/มัธยมตน... 
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มัธยมตนและตํ่ากวา นอกจากนี ้กําลังแรงงานกลุมเจเนอเรช่ันวาย ซึ่งมีจํานวนรอยละ ๒๗ ของประชากรในป ๒๕๕๓     
มีลักษณะความเปนปจเจกสูง ไมใหความสําคัญกับการมีครอบครัว สงผลตอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการ
เจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต 

 (๓) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน สะทอนถึงภาระคาใชจายดาน
สุขภาพท่ีเพิ่มมากข้ึน ขณะท่ีผูสูงอายุจานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ ผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจาก 
๑๐.๓ ลานคน (รอยละ ๑๖.๒) ในป ๒๕๕๘ เปน ๒๐.๕ ลานคน (รอยละ ๓๒.๑) ในป ๒๕๘๓ การเพิ่มข้ึนของผูสูงอายุวัย
กลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลท่ีเพิ่มสูงข้ึน แมผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงานเพิ่มข้ึน แตมี
รายไดไมเพียงพอกับ 
คาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย และแหลงรายไดหลักรอยละ ๗๘.๕ ของรายไดท้ังหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากข้ึน อัตราการเจริญพันธุท่ีลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ียลดจาก ๓.๖ คน ในป ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน 
ในป ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุน และครัวเรือนแหวงกลางมีการขยายตัวมากท่ีสุดในชวงป ๒๕๔๓-๒๕๕๖ 
สงผลใหความสัมพันธทางสังคมและครอบครัวเปล่ียนแปลงไปทําใหครอบครัวเส่ียงตอการลมสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพท้ังดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทย
มีอายุคาดเฉล่ียสูงข้ึน อายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิดของคนไทย ป ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ป เพศหญิง ๗๘.๒ ป แตเสียชีวิต
กอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุ อยางไรก็ตาม คนไทยไดรับโอกาสทาง
การศึกษาสูงข้ึน จานวนปการศึกษาเฉล่ียของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ป เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง โดยชวงป 
๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉล่ีย ๘.๙ ป ขณะท่ีคุณภาพการศึกษาอยูในระดับตํ่า สะทอนไดจากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนข้ันพื้นฐาน (O-NET) ในป ๒๕๕๖ มีคาเฉล่ียตํ่ากวารอยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญมี
ปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจตางๆ พบวาปญหาสําคัญท่ีสุด คือ ความซื่อสัตยสุจริต และ
การทุจริตคอรรัปชัน โดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน 

๒.๒.๔ สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได 
สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ ๔๒ ในป ๒๕๔๓ เหลือรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ แตความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะท่ีความเหล่ือมลาดานรายไดมีแนวโนมดีข้ึนเล็กนอย คา
สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในป ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในป ๒๕๕๖ 
อยางไรก็ตามความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยท่ีสุดกับกลุมคนจนท่ีสุดแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖ 
โดยกลุมคนรวยท่ีสุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ ๓๖.๘ ของรายไดท้ังหมด ขณะท่ีกลุมคนจนท่ีสุดรอยละ ๑๐ 
ถือครองรายไดเพียงรอยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานท่ีสําคัญจากโครงสรางเศรษฐกิจท่ีไมสมดุล สงผลใหการกระจายประโยชน
ของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคมไมท่ัวถึง* ประชากรท่ีเกิดชวงป ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ําดานสินทรัพยท้ังดานการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยูใน

กลุมคนเพียงสวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ ๒๐ มีการถือครองท่ีดินมาก
ท่ีสุด  มีสัดสวนการถือครองท่ีดินสูงกวากลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ ๒๐ ท่ีมีการถือครองท่ีดินนอยท่ีสุด ๓๒๕.๗ เทา 
เนื่องจากปญหากรรมสิทธิ์ท่ีดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดินวางเปลาของภาครัฐ 

 
 
 

/(๒) เด็กยากจน… 
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(๒) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน ขณะท่ีโอกาสในการเขาถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมือง-ชนบทและระหวางภูมิภาค มี
ปจจัยหลักมาจากปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุมประชากรรอยละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความเปนอยูดี
ท่ีสุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอยละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความเปนอยูดอยท่ีสุด
ประมาณ ๑๙.๑ เทา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เทา 

(๓) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ํากันระหวางภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในป ๒๕๕๖ พบวา 
อัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง ๓.๖ เทา 

 (๔) ความเหลื่อมล้ําการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเขาถึงการ
คุมครองมากข้ึน จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ท่ีเพิ่มข้ึนจาก ๑.๒๙ ลานคน ในป ๒๕๕๕ เปน ๒.๔๗๑ 
ลานคน ในป ๒๕๕๗ ทําใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพิ่มข้ึนเปนรอยละ ๔๒.๔ ในป ๒๕๕๗ อยางไรก็ตาม แรงงานใน
ระบบไดรับคาจางเฉล่ียสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เทา ในป ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ําดานกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมเขาใจกฎหมาย เขาไมถึง
กระบวนการยุติธรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน นอกจากนี้ ผูมีรายไดนอย
มักไมไดรับความเปนธรรม ไมสามารถตอสูคดีจากการท่ีไมสามารถรับภาระคาใชจายในกระบวนการยุติธรรมและตองใช
ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึน จากการท่ีคนไทยกวารอยละ ๙๙.๙ ไดรับความคุมครอง
ทางดานสุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมรอยละ  ๑๖.๗ และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ ๗.๑ ขณะท่ี กลุมผูดอยโอกาสมีหลักประกันทางรายไดม่ันคงข้ึน
และมีความครอบคลุมมากข้ึน โดยในป ๒๕๕๘ ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพเพิ่มข้ึนเปนแบบข้ันบันไดตามชวง
อายุ ๘.๓ ลานคน จากผูสูงอายุท้ังประเทศ ๑๐.๔ ลานคน สวนผูพิการไดรับเบ้ียยังชีพเพิ่มข้ึนเปน ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู
พิการรอยละ ๘๙.๕ และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสท่ีอยูในครอบครัวยากจนใหไดรับการเล้ียงดูท่ีมีคุณภาพภายใต
โครงการอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดอยางไรก็ตาม สวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยยังไมครอบคุลมกลุมผูมีรายไดนอยและ
ผูยากไร แมวารัฐจัดสวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยภายใตโครงการตางๆ แตปจจุบันกลุมผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลางยัง
ไมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอาศัยถึง ๔,๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อยางไรก็ตาม รัฐเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ีอยูอาศัยแก
ผูสูงอายุโดยเฉพาะผูท่ีมีรายไดนอยและผูยากไร 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเร่ิมเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรม
มากข้ึน อาทิ การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกตัว ไมรูจักเสียสละ
ไมเอื้อเฟอเผ่ือแผ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเขามาของ
แรงงานตางชาติท่ีกอใหเกิดการนาเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

๒.๒.๘ ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมท่ีดีข้ึน ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบความ
ตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีข้ึน โดยมีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี และบูรณาการเปนแผน
ตําบลเพื่อเช่ือมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อใหไดรับการ
สนับสนุนท้ังในดานองคความรูและงบประมาณในกิจกรรมท่ีเกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุมทํากิจกรรมท้ัง
ดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอมและเช่ือมโยงเปนเครือขายเพิ่มข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แหงในป ๒๕๕๕ เปน ๑๕๒,๓๗๗ 
แหง ในป ๒๕๕๖ สวนใหญเปนกลุมธุรกิจชุมชนและอาชีพ รอยละ ๓๒.๕๑ ขององคกรท้ังหมด และองคกรการเงิน รอย
ละ ๒๖.๗๗  

/๒.๒.๙ ความไมยอมรับ... 
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๒.๒.๙ ความไมยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม ในชวง
ระยะเวลากวา ๑๐ ปท่ีผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆ ท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน 
นําไปสูความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางออม 

๒.๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนาไปใชในการพัฒนาจํานวนมาก กอใหเกิดความเสื่อมโทรม

อยางตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
(๑) พื้นท่ีปาไมลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึน ทําใหความตองการใชท่ีดินเพื่อ

การผลิตทางการเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพิ่มมากข้ึนตามไปดวย พื้นท่ีปาไมจึงถูกบุกรุก
ทําลายมากข้ึน โดยพื้นท่ีปาไมลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ลานไร หรือรอยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นท่ีท้ังหมดของประเทศในป ๒๕๐๔ 
เปน ๑๐๒ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๓๑.๖ ในป ๒๕๕๖ 

 (๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน
และท่ีดินมีปญหาความเส่ือมโทรมของดินจากการใชประโยชนท่ีไมถูกตองตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเส่ือมคุณภาพ 
การชะลางพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาพื้นท่ีสูงชันหรือพื้นท่ีภูเขา ซึ่งมีขอจํากัดในการนําไปใชประโยชน การใช
ทรัพยากรท่ีดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การบริหารจัดการท่ีดินมี
ปญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองท่ีดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยูภายใตภาวะถูก
คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปาไมอยางตอเนื่องเปนเวลานาน 

(๓) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทําลาย และมีการเปล่ียนสภาพไปใชประโยชนอื่นๆ 
จํานวนมาก เชน การเพาะเล้ียงชายฝง โดยเฉพาะการทํานากุง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทําใหพื้นท่ีปาชาย
เลนลดลงจากป ๒๕๐๔ ท่ีมีพื้นท่ีปาชายเลนกวา ๒.๓ ลานไร เหลือเพียง ๑.๕ ลานไร ในป ๒๕๕๒ คิดเปนการลดลงรอย
ละ ๓๔.๘ ทําใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจัง โดยไมอนุญาตการตอสัมปทานบัตรท้ังหมดต้ังแตป 
๒๕๓๔ และหามการใชประโยชนอื่นๆ อยางไรก็ตาม ในระหวางป ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบวา ปาชายเลนมีสภาพดีข้ึน ในป 
๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ลานตัน ลดลงจากป ๒๕๔๙ ท่ีมีปริมาณ ๒.๔๒ ลานตัน ในขณะท่ีพื้นท่ี
เพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงของประเทศไทยยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณความตองการสัตวน้ําท่ีเพิ่มมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ แตประสิทธิภาพการใช
พลังงานดีข้ึน ความตองการใชพลังงานของประเทศเพิ่มข้ึนตลอด ๓๐ ปท่ีผานมาแตการผลิตพลังงานเชิงพาณิชยเพื่อการ
บริโภคภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทาใหตองนําเขาจากตางประเทศเพิ่มข้ึนโดยในป ๒๕๕๕ ตองนําเขา
เพิ่มข้ึนรอยละ ๖ อยูท่ีระดับ ๑.๐๘ ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน คิดเปนรอยละ ๕๔ ของความตองการใชในป 
๒๕๕๕ และคิดเปนรอยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการนําเขาสูงท่ีสุดคิดเปนรอยละ ๗๖ ของการนําเขาพลังงาน
ท้ังหมด ขณะท่ีการใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตนในป ๒๕๕๕ เพิ่มข้ึนรอยละ ๖.๘ อยูท่ีระดับ ๑.๙๘๑ พันบารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบตอวัน ท้ังนี้ ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมีแนวโนมดีข้ึน โดยมีอัตราการเพิ่มข้ึนของการใช
พลังงานตํ่ากวาอัตราขยายตัวของ GDP โดยในป ๒๕๕๕ การเพิ่มข้ึนของ GDP รอยละ ๑ ขณะท่ีมีการใชพลังงานเพิ่มข้ึน
เพียงรอยละ ๐.๖  

 
 
 
 
 

/(๕) ทรัพยากรน้ํา… 
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(๕) ทรัพยากรน้ํายังมีสวนท่ีไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทย
ประกอบดวย ๒๕ ลุมน้ําหลัก น้ําทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ลานลูกบาศกเมตร ขณะท่ีการพัฒนาแหลง
เก็บกักน้ําในประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ ๒๘ ของปริมาณน้ําทําธรรมชาติ มีแองน้ําบาดาลท้ังหมด ๒๗ แองน้ําบาดาล 
มีปริมาณการกักเก็บในช้ัน้ําบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ลานลานลูกบาศกเมตร มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาข้ึนมาใชได โดยไม
กระทบตอปริมาณน้ําบาดาลท่ีมีอยูไดรวมปละ ๖๘,๒๐๐ ลานลูกบาศกเมตรอยางไรก็ตาม การพัฒนานาบาดาลข้ึนมาใช มี
ขอจํากัดในเรื่องขงความคุมทุนเนื่องจากมีคาใชจายในการสูบน้ํา และการดําเนินการสํารวจสูง ขณะท่ีภาพรวมความ
ตองการใชน้ําในประเทศ ในป ๒๕๕๗ มีจํานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ลานลูกบาศกเมตร โดยท่ีศักยภาพของการเขาถึง
แหลงน้ําของภาคสวนตางๆ มีจํานวน ๑๐๒,๑๔๐ ลานลูกบาศกเมตร และยังไมสามารถจัดสรรน้ําตามความตองการไดอีก
ประมาณ ๔๙,๖๑๐ ลานลูกบาศกเมตร 

๒.๓.๒ ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ แนวโนมอัตราการเกิดขยะ

มูลฝอยเฉล่ียตอคนตอวันเพิ่มสูงข้ึนจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๓ เปน ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๗ 
สถานท่ีกําจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอยกลับไปใชประโยชนเพียงรอยละ 
๑๘ ทําใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพิ่มสูงข้ึนถึง  ๑๙.๙ ลานตัน ในป ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในป ๒๕๕๗ มีประมาณ 
๒.๖๙ ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพิ่มข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบปญหาการกําจัดซากของเสียเหลานี้ หากภาครัฐไมมีมาตรการ
หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร ขณะท่ีการจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ
จัดการไดประมาณรอยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนาของเสียอันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากข้ึน แตยังพบ
การลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นท่ีอยางตอเนื่อง เนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง 

 (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมดีข้ึน ในป ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินคามาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศ และท่ีเปนปญหาสําคัญไดแกฝุนละออง กาซโอโซน และ
สารอินทรียระเหยงาย (VOCs) โดยมีพื้นท่ีวิกฤติในเขตพื้นท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง ท่ียังคงประสบปญหาสารอินทรีย
ระเหยงาย ในขณะท่ีพื้นท่ีอื่น เชน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม ขอนแกน พบสารเบนซินเกินคามาตรฐาน แตสวนใหญมี
ปริมาณลดลงจากปท่ีผานมา ซึ่งไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานนามันเช้ือเพลิงเมื่อตนป ๒๕๕๗ ท้ังนี้ ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร การท่ีปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง สวนหนึ่งเปนผลการปรับปรุงมาตรฐานนามัน
เช้ือเพลิงจาก EURO ๓ เปน EURO ๔ ต้ังแตป ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะและทางจักรยาน การ
เขมงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อยางไรก็ตาม ปญหามลพิษทางอากาศในพื้นท่ีมาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต
จํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน พบวาสถานการณดีข้ึนเปนลาดับ โดยความรวมมือ
และการทํางานระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) และประชาชนดีข้ึน 

(๓) คุณภาพน้ําท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ําในชวง ๑๐ ปท่ีผานมา 
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโนมเส่ือมโทรมลง โดยแหลงน้ําท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวนแหลงน้ําท่ีอยูในเกณฑ
พอใชและเส่ือมโทรมมีแนวโนมเพิ่มข้ึน สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินท่ีมีปุยตกคางจากการเกษตรและการปศุสัตว 
และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน มีจํานวนไมเพียงพอตอการบําบัดน้ําเสียท่ีเพิ่มข้ึนตาม
การขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจุบัน มีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ลานลูกบาศกเมตรตอวัน 
ขณะท่ีระบบบาบัดนาเสียรองรับนาเสียท่ีเกิดข้ึนไดเพียงรอยละ ๓๑ 

 
 

/(๔) ประเทศไทย… 
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(๔) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มข้ึน แตอัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการใชพลังงานท่ีเพิ่มข้ึนตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหงชาติฉบับท่ี ๒ การจัดทาบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุ
วาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก ในป ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา และ
เพิ่มเปน ๒๖๕.๙ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนม
เพิ่มข้ึนรอยละ ๓.๓ ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชวง ๕ ปท่ีผานมา ท้ังนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซ
เรือนกระจกตางๆ ท่ีมีการดําเนินงานเพิ่มมากข้ึนในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการ
ใชประโยชนท่ีดินมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนรอยละ ๑.๑ จึงสงผลใหภาคดังกลาวเปนภาคท่ีมีความสําคัญมากในการเพิ่มการดูด
กลับและชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยเกิดข้ึนบอยคร้ังและมีความรุนแรงมากข้ึน 
สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ท้ังอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดินถลม สรางความ
เสียหายนับเปนมูลคากวาหมื่นลานบาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยมีแนวโนมและความถ่ีมากข้ึน ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคน
ไทยเปนประจําทุกปในมิติของจานวนประชากรเส่ียงภัยจะพบวาภัยแลงเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผลกระทบตอประชากรเปน
จํานวนมากกวาภัยประเภทอื่นๆ ในขณะท่ีน้ําทวมเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผลใหประเทศไทยถูกจัดอยูในลําดับประเทศท่ีมี
ความเส่ียงตนๆ ของโลก 

๒.๔ ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ดานธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเร่ืองธรรมาภิบาลอยางเรงดวนจากการประเมิน
ผานดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ช้ีวา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยูในระดับปาน
กลางในป ๒๕๕๖ แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยูในระดับท่ีตองเรงแกไข สถานการณ
ดังกลาว ถือเปนความจาเปนของประเทศไทยท่ีจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวน เนื่องจาก
สถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอยางนอย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม 
(๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปรงใส (๔) หลักความมีสวนรวม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุมคา ขณะนี้ 
ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน ไดแก ภาคการเมืองท้ังระดับชาติและระดับทองถ่ินท่ีมีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มี
การทุจริตเพื่อใหไดรับการเลือกต้ัง มีผลประโยชนสวนตนทับซอนกับผลประโยชนรัฐหนวยงานภาครัฐ มีระบบการ
บริหารงานท่ีไมเปนธรรมาภิบาล มีการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ หาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ภาคธุรกิจ
บางสวนมีการรวมมือกับนักการเมืองและขาราชการ กระทําการทุจริตเพื่อใหไดงานจากภาครัฐ ปดงานอยางรวดเร็ว 
ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเล่ียงภาษี ขาดความรับผิดชอบตอผูบริโภค ภาคประชาชนมีแนวโนมยอมรับการทุจริตตางๆ ท่ี
ตนเองไดรับประโยชนมากข้ึน สถาบันทางศาสนาบางสวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปญหาการบริหาร
จัดการทรัพยสินของสวนรวม ขาดความโปรงใส ปลอยใหคนบางกลุมใชศาสนาเปนเครื่องมือแสวงหาประโยชน ส่ือมวลชน
หลายสํานักวางตัวไมเปนกลาง ไมแสดงบทบาทในการตอตานการทุจริตหรือปกปดขอเท็จจริง รับผลประโยชนจากกลุม
นายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไมสามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได 
 
 
 

/(๒) ภาคเอกชน… 



- 73 - 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ต้ังแตป ๒๕๔๔ โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง พบวา บริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี ๗๒% ในป 
๒๕๕๗ ถือวาอยูในระดับดีเมื่อเทียบกับป ๒๕๔๕ ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี ๕๒% และมีคะแนนเฉล่ียลดลงเมื่อเทียบกับป 
๒๕๕๔ ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี ๗๗% แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียนไทย ใหความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืนและสรางความเช่ือมั่นแกผูลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศสูการยอมรับ
ในระดับสากล 

๒.๔.๒ ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน ๓ สวนไดแก บริหารราชการ
สวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค และบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีใชหลักการกระจายอํานาจท่ีสวนกลางไดมอบ
อํานาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถ่ินไปดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดยท่ีไมขัดตอกฎหมายของประเทศ ท้ัง
สามสวนนี้อยูในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบบริหารราชการแผนดิน รวมไปถึงการ
กําหนดนโยบายเพื่อใหขาราชการนําไปปฏิบัติ ท้ังนี้การปฏิรูประบบราชการท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนใน
โครงสรางของหนวยราชการเกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกําหนดสวน
ราชการไวเปน ๒๐ กระทรวง และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายดานแตยังมีปญหาท่ีตองแกไขการกระจายอํานาจ
ใหแก อปท. ในระยะท่ีผานมาไดดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ 
และตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินฉบับท่ี ๑ และฉบับท่ี ๒ นอกจากนั้น มีการใชงบประมาณเปนตัวกระตุนใหเกิดการถาย
โอนภารกิจ หนาท่ีและเพิ่มรายไดในการดําเนินงานของ อปท. โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดสวนของรายไดของ
ทองถ่ินตอรายไดรัฐบาลคิดเปนรอยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มข้ึนเปนรอยละ ๒๕.๑๗ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ และรอยละ ๒๘.๒๑ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถายโอนภารกิจไปแลวตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก 
อปท. ฉบับท่ี ๑ จํานวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจท่ีจะตองถายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ 
ฉบับท่ี ๒ จํานวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถายโอนบุคลากรจากสวนกลางใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จํานวน ๙.๘๕๐ คน แบงเปนขาราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ขาราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจําอยูท่ีสถานีอนามัย จํานวน ๗๙ คน และลูกจางประจํา ๓,๐๙๘ คน อยางไรก็ตามยังมีปญหาท่ี
ตองการการแกไข เชน การทับซอนของอํานาจหนาท่ีและเขตพื้นท่ีระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลหรื
องคการบริหารสวนตําบล ทาใหการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความสมดุล ปญหาการซื้อเสียง ทําใหการ
เลือกต้ังระดับทองถ่ินขาดความชอบธรรม และปญหาการขาดแคลนรายไดของ อปท. ซึ่งรายไดท่ีทองถ่ินจัดเก็บเองใน
ภาพรวมมีสัดสวนเพียงรอยละ ๙.๙๐ ของรายไดรัฐบาลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเปนรอยละ ๑๐.๖๕ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทองถ่ินจําเปนตองพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเปนรอยละ ๓๘.๕๒ และรอยละ ๓๙.๔๖ 
ตามลําดับ สงผลให อปท. ในพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน การเปนแหลงท่ีต้ังของอุตสาหกรรม การคา 
การบริการ การเปนพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับ
การเติบโตของเมืองและการเพิ่มข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานตางดาวไดอยางมีขอบเขตจากัด 

 
/๒.๔.๓ ดานการ... 
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๒.๔.๓ ดานการทุจริตคอรรัปช่ัน 
ไทยกําลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอรรัปช่ันในสังคมไทยเปล่ียนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจาง รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได เนื่องจากมีความซับซอนไมมากเทากับการทุจริตคอรรัปช่ันในปจจุบันท่ี
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอรรัปช่ันขนาดใหญท่ีสูงเปนแสนลานบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชนทับซอนซึ่งเปนรูปแบบใหมท่ีเกิดมากข้ึนในชวงท่ีรัฐเขามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม มีความซับซอนเพิ่มข้ึนและในปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตางๆ ท่ีออกมา รวมท้ัง
กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองคกรตางๆ ยังไมสามารถท่ีจะเขาไปแกไขปญหาเหลานี้ได ดังปรากฏ
ตามดัชนีภาพลักษณคอรรัปช่ัน (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององคกรเพื่อความโปรงใส
นานาชาติ พบวาประเทศไทยได ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยูอันดับท่ี ๘๕ จากการจัดอันดับท้ังหมด 
๑๗๕ ประเทศท่ัวโลก จะเห็นไดวาประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึนเล็กนอยเทียบกับป ๒๕๕๖ ท่ีได ๓๕ คะแนน อยูอันดับ 
๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียนพบวา ประเทศไทยมีคะแนนเทากับประเทศฟลิปปนส สวนประเทศ
สิงคโปรสูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอรรัปชันนอย) 
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใตสมมติฐาน (๑) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉล่ียรอยละ ๓.๘ ในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และรอยละ ๔.๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉล่ียรอยละ ๔ 
(๓) ราคานามันเฉล่ีย ๗๐-๙๐ ดอลลารสหรัฐ ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และเฉล่ีย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร
สหรัฐ ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวรอยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิต
ภาคเกษตรหดตัวตอเนื่องเฉล่ียรอยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉล่ียรอยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉล่ีย
รอยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉล่ียรอยละ ๕ และ (๖) กําลังแรงงานลดลงเฉล่ียรอยละ ๐.๒ และรอยละ 
๐.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับภายใตสมมุติฐานเหลานี้ เศรษฐกิจไทยในชวง ๑๐ ปขางหนามี
แนวโนมท่ีจะขยายตัวเฉล่ียรอยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีคากลางของการประมาณการรอยละ ๓.๘ ซึ่งทําใหเศรษฐกิจไทยจะ
สามารถขยับฐานะข้ึนเปนประเทศ รายไดสูงในชวงป ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียรอยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ใน
กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียรอยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเส่ียงท่ีจะตกอยู
ภายใตกับดักประเทศรายไดปานกลางอยางถาวรมากข้ึน เมื่อคํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
กําลังแรงงานท่ีจะหดตัวเรงข้ึนเปนเฉล่ียรอยละ ๑.๐ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๔ ซึ่งจะเปนปจจัยถวงตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจมากข้ึน (๒) ขีดความสามารถดานการคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปนส่ิงจําเปนในการยกระดับฐานะ
ประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงจะลดลงตามการเพิ่มข้ึนของสัดสวนของประชากรผูสูงอายุ (๓) จํานวนประชากร
รวมจะเริ่มลดลงในป ๒๕๗๐ ซึ่งสงผลใหอุปสงคและการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการในประเทศขยายตัวชาลง (๔) 
การเพิ่มข้ึนของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ท่ีการปรับตัวเขาสูสังคมผูสูงอายุชากวาไทย (๕) ภาระ
การใชจายเพื่อดูแลผูสูงอายุเพิ่มข้ึนทาใหการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนา
ประเทศมีขอจากัดมากข้ึน (๖) เกณฑรายไดข้ันตํ่าสําหรับการเปนประเทศรายไดข้ันสูงปรับตัวเพิ่มข้ึนเฉล่ียประมาณ 
๑๐๐-๒๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกา  ตอคนตอป  ตามการเพิ่มข้ึนของรายไดและมาตรฐานการครองชีพของประเทศ
สําคัญๆ เงื่อนไขดังกลาวทําใหประเทศไทยมีความสุมเส่ียงท่ีจะไมสามารถหารายไดท่ีเพียงพอในการท่ีจะทําใหคนไทย
ไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักด์ิศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

/๓.๑.๒ การเขา... 
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๓.๑.๒ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานตอง

แบกรับการดูแลผูสูงอายุเพิ่มสูงข้ึน โดยในป ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนท่ีมีศักยภาพแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณวาในป ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกําลังแรงงาน
ทําใหตองนําเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งสงผลกระทบตอตลาดแรงงานไทยในดานการยกระดับรายได
และทักษะฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มข้ึนชา ปญหาการคามนุษย และการขาดการคุมครองทาง
สังคมข้ันพื้นฐานท่ีจําเปน ซึ่งจะเปนปญหาตอเนื่องท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และ
ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยางไรก็ตาม นับเปนโอกาสในการพัฒนาสินคาและบริการ ธุรกิจบริการท่ี
เหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุท่ีเพิ่มข้ึนเปนตัวเลขเบ้ืองตน สศช. จะคํานวณใหมอีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานขอมูลใน
แบบจําลองเสร็จสมบูรณเกณฑข้ันตํ่าในป ๒๕๔๖ ซึ่งอยูท่ี ๑๒,๗๔๕ ดอลลารสหรัฐ ตอคนตอป 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ํา 
ความเหล่ือมลํ้าเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยท้ังความเหล่ือมลํ้าดานรายได โอกาสการเขาถึง

บริการภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศท่ี
ลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายไดและผลประโยชนของการพัฒนาไป
ยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพื้นท่ีและบางสาขาการผลิตไมท่ัวถึงเปนธรรมผลประโยชนสวนใหญตกอยูในกลุมท่ีมีโอกาส
และรายไดสูง ทําใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุมคนจนรอยละ ๑๐ ของประชากร 
มีความแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทาในป ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหล่ือมลํ้ายังสงผลใหเกิดปญหาตางๆ อาทิ ปญหาการทุจริต
คอรรัปช่ัน คนยากจนขาดโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม การแยงชิง
ทรัพยากร การรับรูขอมูลขาวสารปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเปนเมือง 
การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเพื่อลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพื้นท่ีนั้นๆ จึงจําเปนท่ีจะตองมีการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากรทองถ่ินท้ังปจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีจะชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ซึ่ง
จะสงผลตอการลดลงและความเส่ือมโทรมของทรัพยากรทองถ่ิน การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมท้ังปญหาการ
บริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ท้ังนี้ การเพิ่มข้ึนของประชากรและแรงงานในพื้นท่ีอาจสงผลตอการ
เปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน อยางไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญข้ึนเพื่อ
ตอบสนองความตองการคนในเมืองท่ีมากข้ึน จะสงผลใหเกิดการประหยัดจากขนาด การขนสงมีตนทุนตํ่าลง และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคามากข้ึน นอกจากนี้ ความตองการแรงงานท่ีมากข้ึนจะมีสวนเอื้อหรือทําให
จําเปนตองมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาในพื้นท่ีเพื่อตอบสนองความตองการของสถานประกอบการท่ีมีจํานวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 

/๓.๑.๕ การบริหาร… 
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๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบดานการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เอื้อตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสําคัญๆ ท่ีจะ
ชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หนวยงานของรัฐ 
องคการเอกชนหรือองคกรใดท่ีดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน มีหนาท่ีตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ
ดังกลาวตอสาธารณะเพื่อใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหง
รัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสรางโอกาสเพื่อลด
ความเหล่ือมลํ้าและสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหนาท่ี และขอบเขตความ
รับผิดชอบท่ีชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน รวมท้ังมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐตองดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง 
และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใชจายเงินแผนดิน อยางคุมคา จัด
ใหมีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรท่ีมีความเปนธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
และสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 (๒) ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางๆ นาเสนอผลการติดตาม วิเคราะห สังเคราะห เรื่องท่ีเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอรรัปช่ันท้ังการ
คอรรัปช่ันขนาดใหญและคอรรัปช่ันภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ เพื่อรายงานขอ
คนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะ เปนแรงกดดันใหผูมีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ 
และกลไกการทางานตางๆ ใหเหมาะสมมากข้ึน 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก 

องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) 
จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปข้ึนไปมากกวารอยละ ๑๐ ของประชากรรวมท่ัวโลก โดย
ประเทศท่ีพัฒนาแลวจะใชระยะเวลาท่ีคอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุเชน ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป ขณะท่ีกลุม
ประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาวคอนขางส้ันกวา สะทอนถึงระยะเวลาในการ
เตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุท่ีส้ันกวาประเทศพัฒนาแลวคอนขางมาก โดยการเปนสังคมผูสูงอายุจะสงผล
ใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคล่ือนยายแรงงานตางดาวมากข้ึน นอกจากนี้ มีความตองการสินคาและ
บริการท่ีเหมาะกับผูสูงอายุมากข้ึน นับเปนโอกาสอยางมากสําหรับประเทศไทยท่ีจะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดาน
การคาและบริการ ดานการทองเท่ียว ท่ีพักอาศัย การใหบริการสุขภาพในรูปแบบตางๆ รวมท้ังเปนโอกาสของแรงงานไทย
ในการไปทํางานในประเทศท่ีพัฒนาแลว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 
การปรับเปล่ียนท่ีรวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงในรูปแบบ

การผลิตและการคาท่ีมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลายมาเปน
รูปแบบการคาท่ีมีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหวาง 
Information Technology กับ Operational Technology หรือท่ีเรียกวา Internet of Things (เทคโนโลยี
อินเตอรเน็ตท่ีเช่ือมอุปกรณและ เครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือรถยนต ตูเย็น โทรทัศน และอื่นๆ เขาไวดวยกัน) เพื่อ
ผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหากภาคการผลิตท่ีปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะทาใหความสามารถในการแขงขันลดลง 

/๓.๒.๓ ความเชื่อมโยง… 
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๓.๒.๓ ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงข้ึน 
(๑) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจน
การปรับเปล่ียนกฎ ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุนท่ีมุงเนนใหความสําคัญกับเรื่องความโปรงใสและส่ิงแวดลอมมาก
ข้ึน 

(๒) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ จะนํามาซึ่งโอกาสท่ี
สําคัญๆ หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก ๑) การลดขอจํากัดในดานอุปสงค
ในประเทศ ๒) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานและ
วัตถุดิบเขมขนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาตนเองไปสูระดับการผลิตท่ีสูงข้ึนท้ังการผลิตใน
ประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบานและ ๓) โอกาสในการใชความไดเปรียบดานสถานท่ีต้ังและดาน
โครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสในการขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจใหเปนศูนยกลางทางดานการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปดเสรีทางการคากับประเทศท่ีพัฒนาแลว จะมีการนําประเด็นดานมาตรฐานของ
การคาและบริการมาเปนขอกีดกันทางการคาซึ่งผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมตองปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินคาท่ี
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปดเสรีทางการคาจะ
กอใหเกิดการเคล่ือนยายเงินทุน แนวโนมราคาสินคาเกษตรและสินคาข้ันปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มข้ึนของขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินคาเกษตร สินคากึ่งทุนและ
เทคโนโลยีเขมขน รวมท้ังแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐท่ียังไมท่ัวถึง ยังมีแนวโนมท่ีจะตอกย้ําปญหา
ความเหล่ือมลํ้าทางดานรายไดใหมีความรุนแรงมากข้ึนและเปนอุปสรรคตอการสรางการเติบโตของเศรษฐกิจแบบท่ัวถึง 
(Inclusive Growth) ซึ่งเปนปจจัยท่ีจําเปนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีตอเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนตลอดชวงแผนฯ ๑๒ 
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯ และแนวโนมการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปญหาการส่ังสมหนี้สาธารณะในประเทศ
สําคัญๆ ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเส่ียงจะพัฒนาไปสูวิกฤติและสรางผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลกไมประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความกาวหนาในการติดตอส่ือสาร การ
ขยายตัวของเครือขายทางสังคมออนไลน สงผลใหมีท้ังโอกาสและความเส่ียง ตอวิถีชีวิตทัศนคติ และความเช่ือในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

/๓.๒.๔ การเปล่ียนแปลง… 
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๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบซํ้าเติมตอ

สถานการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากข้ึนอุณหภูมิของโลกเพิ่มข้ึน 
ทําใหเกิดความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชวง และมีฤดูกาลเปล่ียนไป สงผลกระทบตอความอุดม
สมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเส่ือมโทรม แหลงนาขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว 
และอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยกรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม เกิดความเส่ียงตอการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศชายฝง พื้นท่ีชุมน้ํา เกิดการกัดเซาะชายฝง และการสูญเสียแนวปะการัง การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผลตอความมั่นคงดานอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโนมเกิด
บอยคร้ังข้ึนและมีความรุนแรงมากข้ึน ท้ังอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและดินโคลนถลม สงผลกระทบตอภาคการผลิต 
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมท้ังวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ 
ขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเขมขนและเปนแรงกดดันใหประเทศไทย
ตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตกระแสการแขงขันทางการคา 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดทาเปาหมายการ

พัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชวงเวลา ๑๕ ป โดย
สหประชาชาติใหการรับรองแลวเมื่อวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบดวยเปาประสงค (Goal) จํานวน ๑๗ ขอ และ
เปาหมาย (Target) จํานวน ๑๖๙ ขอ ซึ่งจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ท่ีตองเนนขจัด
ความยากจนใหหมดไป ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี  มีระบบการศึกษา มีความเทาเทียมกันทางเพศ สงเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสรางพื้นฐานท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน ลดความไมเทาเทียมกันท้ัง
ภายในประเทศและระหวางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพรอมในการรับมือการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลอยางยั่งยืน สงเสริมใหสังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสงเสริมความเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาในระดับโลก
รวมกัน 
๔. กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการกําหนด

วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบหลักการของการ
วางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม 
การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ตองใหความสําคัญกับการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปล่ียนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มี
ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
ของประเทศ 

 
 

/๔.๒ การกําหนด... 
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๔.๒ การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการกําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สศช. ไดจัดทําข้ึน 

ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสง
และโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคา
เกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

๔.๓ เปาหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไมตํ่ากวารอยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว 

(GNP Per Capita) ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ในป ๒๕๔๖ เพิ่มข้ึนเปน ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลารสหรัฐ) 
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลารสหรัฐ) ตอคนตอป 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไมตํ่ากวาเฉล่ียรอยละ ๒.๕ ตอป 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมตํ่ากวาเฉล่ียรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมตํ่า

กวารอยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมตํ่ากวาเฉล่ียรอยละ ๗.๕ ในขณะท่ีปริมาณการสงออก
ขยายตัวเฉล่ียไมตํ่ากวารอยละ ๔.๐ ตอป) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอื้อตอการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
(๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 

๔.๓.๔ การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน

อยางยั่งยืนและเปนธรรม 
(๒) ขับเคล่ือนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปช่ัน 
(๓) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 
 

/๕. แนวทางการพัฒนา... 
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๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

๕.๑.๑ การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ท้ังดานการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพื้นฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมท้ังสนับสนุนและ
ผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชน
อยางแทจริงท้ังเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานใหมีทักษะ

ความรูและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานท้ังระบบมีการเรียนรูข้ันพื้นฐานเพื่อสามารถแขงขันใน
ตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคล่ือนยายระหวางสาขาการผลิตและ
ระหวางพื้นท่ีการผลิต เพื่อใหแรงงานสามารถเคล่ือนยายไปสูสาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให
ผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานท่ี
เช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจ

ทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพิ่มสัดสวนความเปนเจาของของคนไทย
และสนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาตอยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสรางพื้นฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง
เพื่อเช่ือมโยงพื้นท่ี 

เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขายหลักใน
การเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 
ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือท่ีมีศักยภาพใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็ม
รูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีเกิด
จากลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตช้ินสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง 
เปนตน เพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสรางการผลิต 
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปล่ียนจาการผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐมเปน

สินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเช่ือมโยงทางดานวัตถุดิบกับประเทศ
เพื่อนบานและลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสูระดับท่ีจาเปนสําหรับการสราง
ความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพื้นท่ีและความตองการของตลาด
ต้ังแตตนนาถึงปลายนาท้ังดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคน
เดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และบริษัทเพื่อใหเกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุพืช
ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ีและแหลงน้ํา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปองกัน
ความเส่ียง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ 

/เกษตรกรรม… 
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เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเช่ือมโยงกันเปน
โครงขายท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพื่อรองรับการเติบโตของการทองเท่ียวทาง
ทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับ
การทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวของไทยสู
สากลและรองรับการพัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นท่ีใน
ลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเท่ียวของพื้นท่ีท่ีมีความเช่ือมโยงท้ังทางกายภาพ 
วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถ่ินและกิจกรรมการทองเท่ียว ตลอดจนสงเสริมการสรางความเช่ือมโยงดานการทองเท่ียวใน
ภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงขายคมนาคมขนสงเช่ือมโยงกันเพื่อใหเกิดการพัฒนา
แบบองครวมท้ังระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เช่ือมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายไดประเทศ และเปนกลไกการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและ
บริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน 
เชน โลจิสติกส และพลังงาน รวมท้ังปจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เชน ลดอุปสรรคการเคล่ือนยายเงินทุนระหวาง
ประเทศ เปนตน สงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชท้ังภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ
การเงิน และโลจิสติกส เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู มุงเนนการพัฒนาธุรกิจ
เชิงสรางสรรค การลงทุนท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การประหยัดพลังงานและการใชพลังงาน
ทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดต้ังสํานักงานใหญขามประเทศ บริษัทการคาระหวาง
ประเทศ รวมท้ังการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกร และกิจการเพื่อสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยชวงวัยเด็กต้ังแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการ
เรียนรู ทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝมือแรงงานเพื่อสรางผลิตภาพเพิ่มใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทํางานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพื่อปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพื่อ

สรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ต้ังแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดีคน

เกง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบการศึกษา

ต้ังแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาส่ือเพื่อการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลอง
กับการเปล่ียนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและส่ือเพื่อการเรียนรู 

 
 

/๕.๒.๓ การพัฒนา… 
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๕.๒.๓ การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย 
เพื่อรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลิตภัณฑสุขภาพและท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุยกระดับ

การบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและสรางความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพ
ในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายท่ีมีการใชทรัพยากร
รวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติท้ังในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ 
(Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ 
(Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพ
บริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ังสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in 
All Policies) เพื่อใหการขับเคล่ือนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีตอสุขภาพ
ของประชาชน 

๕.๒.๔ การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในรูปแบบท่ี
หลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยาง
ตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพื่อขยายผลไปสูชุมชนอื่น 
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสําหรับผูสูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมลาทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 

โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับโครงสรางคาจาง
แรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลองกับพื้นท่ี สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุน
ดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพื้นฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับ
ปจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาท่ีอยู
อาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเปนนโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู 
พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพื้นฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย (Customized Welfare) ท่ีคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีแตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให
เกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดินทากินและยากจนไดมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพื้นท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... และบูรณา
การแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมีสวนรวม รวมท้ังปรับโครงสรางภาษีท่ีเปน
ธรรม เชน ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีส่ิงแวดลอม เปนตน 

๕.๓.๔ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิข้ันพื้นฐาน และการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแกประชาชน รวมท้ังการ
ปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพื่อลดปญหาความเหล่ือมลํ้า เชน กฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดิน 
เปนตน           /๕.๔ การรองรับ… 
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๕.๔ การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพรอม

รองรับความเปนเมือง ท้ังดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสง 
ระบบบริหารจัดการส่ิงแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอตอความ
ตองการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพื่อนบาน สงเสริมและเรงรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศท้ังดานการคา การลงทุน 
และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซ
อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมท้ังปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความสะดวกทางการคา ขนสง และโล
จิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง 

๕.๔.๓ การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให
ความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพื่อนบาน รวมท้ังสงเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีชายแดนโดยใหความสําคัญกับการลงทุน
โครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการแรงงานตางดาว และการใหบริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพื่อชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

๕.๕ การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ โดยคํานึงถึง

ขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนําระบบสารสนเทศมาใช
เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพิ่มพื้นท่ีปาไมโดยสงเสริมการปลูกไมมีคา
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยาง
เปนธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษ จัดสรรท่ีดินใหแก
ผูยากไร กระจายการถือครองท่ีดิน จัดทําฐานขอมูลท่ีดินเพื่อการบริหารจัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินใน
อัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม และกําหนดมาตรการปองกันการถือครองท่ีดินของคนตางชาติ 
บริหารจัดการน้ําเพื่อใหเกิดความยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ํา จัดต้ัง
องคกรบริหารจัดการน้ําในระดับพื้นท่ี เชน คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูนํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การทองเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแรโดยกําหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน้ําแรมาใชประโยชน คํานึงถึงความจาเปนและมูลคาในอนาคต บังคับใช
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแรท่ีกอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลวท่ีมี
ประสิทธิภาพ ขับเคล่ือนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและคาธรรมเนียมเพื่อ
ส่ิงแวดลอม การศึกษาเพื่อส่ิงแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน 

๕.๕.๓ การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพือ่ยกระดับประเทศสูเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการใหสามารถปรับระบบสูหวงโซ
อุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Green Supply Chain/Green Value Chain) สงเสริมการทําการ
เกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย เพื่อใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาท
มากข้ึนในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

 
/๕.๕.4 การจัดการ… 
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๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทาง
อากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสรางคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน 
เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใชใหมใหมากท่ีสุด
เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดในพื้นท่ีวิกฤต สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ท่ีเหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการท่ียั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และ
การบังคับใชกฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแมบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคล่ือนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการปองกันนาทวม วางแผนปองกันเมืองและพื้นท่ีชายฝง พัฒนาเมืองท่ี
สามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การใหบริการของระบบ
นิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจ
ตอเนื่อง รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงใน
อนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุกภาคสวน

สามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจางโครงการ
ของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูลความกาวหนาตามกระบวนการ
ยุติธรรม เชน คดีท่ีไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัปชันและคดีท่ีประชาชนใหความสนใจในแตละยุค
สมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคล่ือนภารกิจภาครัฐ
รวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมีความคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปล่ียนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเช่ือมโยงภาคสวนตางๆ ในระดับพื้นท่ี
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สรางผลงานท่ีมีคุณภาพ 
รวดเร็วและนาเช่ือถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได โดยเฉพาะอยางย่ิง
การติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ท่ีมีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และเปนโครงการท่ีมีผลกระทบในวงกวาง 

๕.๖.๔ การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สรางผลงานท่ีมีคุณภาพ 
รวดเร็วและนาเช่ือถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ท่ีมีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และเปนโครงการท่ีมีผลกระทบ    
ในวงกวาง                  /๑.๓ แผนพัฒนาภาค… 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1.3.1 แผนพัฒนาภาคกลาง 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 จากการท่ีภาคกลางเปนภาคท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของประเทศ  แตมีความไมสมดุลและมีความเหล่ือมลํ้าระหวาง
พื้นท่ีสูง และสงผลกระทบตอสังคม ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และสภาวะแวดลอมคอนขางสูง อยางไรก็ตาม
ภาคกลางเปนศูนยกลางคมนาคม เปนศูนยกลางการศึกษา พื้นท่ีเกษตรมีระบบชลประทานจํานวนมาก จึงเปนแหลง
อาหารท่ีสําคัญของประเทศ จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
เปาประสงค  เพื่อรักษาเสถียรภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร การบริการ การลงทุนใหมีความ

มั่นคงและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 

 
 
 
 

/ยุทธศาสตรท่ี 2... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาศักยภาพคน สังคม และชุมชนใหมีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล 
เปาประสงค  เพื่อพรอมรับการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ใหดีข้ึน 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 อนุรักษฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความสมดุลตอระบบนิเวศ 

เปาประสงค  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ 

   /ยุทธศาสตรที 4..  



- 87 - 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาเมืองและพื้นท่ีชายแดนตามแนวเสนทางเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนท้ังแนวเหนือ-ใตและภาคตะวันออก-ตะวันตก 

เปาประสงค  เพื่อเปนประตูการคาเช่ือมโยงประเทศเพื่อนบานและนานาชาติโดยมีพื้นท่ีเปาหมายการ
พัฒนาการคาชายแดน ดังนี้ กาญจนบุรี-ทวาย (พมา) บางสะพาน-บกเปยน (พมา) 
สระแกว-ปอยเปต (กัมพูชา) ตราด-เกากง (กัมพูชา) 

 
ยุทธศาสตรท่ี 5  บริหารจัดการพัฒนาพื้นท่ีเมืองและชนบทอยางมีสวนรวมและเกื้อกูลกันกับประเทศเพื่อนท้ัง

แนวเหนือ-ใตและภาคตะวันออก-ตะวันตก 
เปาประสงค  เพื่อใหมีการจัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนไดสอดคลองกับการพัฒนา 

โครงสรางพื้นฐานและความตองการของชุมชน 

 /1.3.2 แผนพัฒนา… 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

1.3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
 

 
 
จากศักยภาพของพื้นท่ี ท่ีปจจุบันเปนแหลงปลูกขาว ปลูกผัก และปศุสัตวท่ีสําคัญของภาคกลาง มี

ลักษณะความหลากหลายทางกายภาพของพื้นท่ี ท้ังปาไมภูเขา ท่ีราบลุมแมน้ํา และมีทําเลท่ีต้ังอยูไมไกลจากกรุงเทพฯ   
จึงสามารถพัฒนาทางดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว และจากการท่ีมีการขยายการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ในพื้นท่ี จึงมีโอกาสพัฒนาเปนศูนยกลางการศึกษาข้ันอุดมศึกษา นอกจากนี้กลุมจังหวัด
ยังมีพื้นท่ีชายแดนติดกับสหภาพพมา ในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีจึงมีศักยภาพสูงในการพัฒนาความรวมมือการคา
การลงทุนกับสหภาพพมาลักษณะเขตเศรษฐกิจรวมไทย-พมา เพื่อเปดประตูการคาอันดามัน สูเอเชียใตตะวันออกกลาง
และยุโรป และยังมีทรัพยากรน้ําผิวดิน แมน้ําสายสําคัญๆ หลายสาย ไดแก แมน้ําแมกลองและเข่ือนกั้นน้ําท่ีสําคัญ คือ
เข่ือนวชิราลงกรณและเข่ือนศรีนครินทรและยังเปนแหลงพลังงานพื้นฐาน (Base load Plant) โดยมีโรงไฟฟาพลังความ
รอนท่ีนําเขาแกสธรรมชาติจากสหภาพพมา และมีแหลงผลิตไฟฟาพลังน้ําท่ีสําคัญของประเทศ ท่ีจะเสริมโอกาสในการ
พัฒนาพื้นท่ี จึงมีทิศทางการพัฒนา  ดังนี้       /1. พัฒนาฐาน... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

1. พัฒนาฐานการผลิตและสงออกสินคาเกษตรอุตสาหกรรมดวยระบบผลิตท่ีปลอดภัยตอส่ิงแวดลอม 
โดยกํากับควบคุมกระบวนการผลิตต้ังแตการปลูก การเก็บเกี่ยว การรวบรวมผลผลิต ขนสง และกระบวนการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรม 

2. จัด ต้ัง ศูนย เครือข ายการศึกษาข้ันอุ ดม ศึกษา และสนับสนุนสถาบันการศึกษาพัฒนา
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตสินคาเกษตรอุตสาหกรรมท่ีปลอดภัย  โดยเนนการตรวจสอบ
สารตกคาในพืชและสัตว 

3. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศน พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน พัฒนาการทองเท่ียวรูปแบบ
ใหม รวมท้ังพัฒนาการทองเท่ียวเช่ือมโยงกับสหภาพพมา อาทิ จัดกลุมแหลงทองเท่ียว ใหเช่ือมโยงกันภายในกลุม นอก
กลุม เพื่อขยายตลาดการทองเท่ียว 

4. รักษา ฟนฟูลุมแมน้ําแมกลอง ทาจีน เพชรบุรี แมน้ําอื่นๆ เพื่อใหเปนแหลงน้ําท่ีสนับสนุนการเกษตร 
และอุตสาหกรรมในพื้นท่ีอยางยั่งยืน 

5. สงเสริมการศึกษาเพื่อจัดต้ังอุตสาหกรรมและศูนยกระจายสินคาบริเวณชายแดน และพัฒนาเสนทาง
เช่ือมโยง กับสหภาพพมา กาญจนบุรี-ทวาย (พมา) เพื่อเปดประตูการคาสูฝงอันดามันและประโยชนในขนสง วัตถุดิบ 
อํานวยความสะดวกกับนักทองเท่ียว และการรวมทุนกับสหภาพพมา 

 
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคภาคกลางตอนลาง 1 (กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี) 

 

 
 

/1.3.3 แผนพัฒนา... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

วิสัยทัศน  จังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/กลยุทธ... 

“สุพรรณบุรีเปนจังหวัดช้ันนําในดานแหลงผลิตอาหาร   
และผลิตภัณฑคุณภาพมาตรฐานสูสากล  

เปนศูนยกลางการศึกษาและการทองเท่ียว โดยใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  
ชุมชนเขมแข็ง   คุณภาพชีวิตท่ีดี   ยึดการมีสวนรวม” 

 



- 91 - 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 
 

/ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2.. 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 
/ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.. 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 
/ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6.. 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.4ยุทธศาสตรในเขต.. 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 

 
กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 

ยุทธศาสตรท่ี 1 0   การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม      
การแปรรูปและผลิตภัณฑ  เพื่อการบริโภคและการสงออก  
1.1 พัฒนาระบบแปรรูปเพิ่มมูลคาเกษตร และผลิตภัณฑใหมีคุณภาพมาตร 
1.2 สนับสนุนและพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานการผลิตและดานการตลาดใหเกิดความกาวหนาและ

ทันกับเทคโนโลยีในปจจุบัน 
1.3 สนับสนุนการสรางเครือขาย องคกรตางๆ เพื่อสรางผลิตภัณฑใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
1.4 คุณภาพดานความปลอดภัยและความมั่นคงดานอาหาร 

ยุทธศาสตรท่ี  2  0การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม     ใหเกิดความสมดุล 
2.1 สงเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษและการทองเท่ียว 
2.2 สรางและพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเท่ียวของจังหวัด 
2.3 สงเสริมสินคาและผลิตภัณฑOTOP ท้ังทางดานการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพ 
2.4 ฟนฟูคุณภาพแมน้ําทาจีนและคลองสาขาใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 
2.5 พัฒนาบึงฉวากใหเปนแหลงทองเท่ียวระดับสากล 
2.6 พัฒนาแหลงน้ําและทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสมดุล     /ยุทธศาสตรท่ี 3.. 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ยุทธศาสตรท่ี  3 0  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
3.1 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) 
3.2 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนจังหวัด 
3.4 พัฒนาคนเปนพื้นฐานเพื่อการพฒันาสังคมเชน โครงการคนดีศรีสุพรรณ 
3.5 สงเสริมพัฒนาระบบขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 
3.6 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครตางๆ 
3.7 พัฒนาเครือขายตางๆท่ีชวยเหลือและสนับสนุนการแกไขปญหาความยากจน 
3.8 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน 
3.9 เสริมสรางหมูบานและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.10 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูติดเช้ือเอดส 

ยุทธศาสตรท่ี  40  การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของ 0ประชาชน 
4.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังสถาบันการศึกษาทุกระดับ  จัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็กระดับตําบล 

และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
4.2 ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 
4.3 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาในทุกระดับ 

ยุทธศาสตรท่ี  5  0การสงเสริมใหกีฬาอยูในหัวใจชาวสุพรรณบุรี และมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ 
5.1 สงเสริมพัฒนาการกีฬาเพื่อกาวสูความเปนเลิศ 
5.2 สงเสริมการเลนกีฬาเพื่อการออกกําลังกายของประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี   60  การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
6.1 บริการประชาชนดวยความรวดเร็วและโปรงใส 
6.2 สงเสริมการทํางานรวมกันในทุกภาคฝายท้ังภาคราชการและเอกชน 
6.3 สงเสริมองคกรตรวจสอบภาคประชาชน 
6.4 สงเสริมการมีสวนรวมและการบูรณาการแบบพหุภาคีและจริยธรรม คุณธรรม 
6.5 สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเทิดทูนสถาบันของชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี  7  0การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
7.1 กอสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหเปนไปตามมาตรฐาน 
7.2 ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหมีมาตรฐานครอบคลุมท้ังจังหวัด 
7.3 การจัดทําผังเมืองรวม ระบบการคมนาคมและการขนสง 
7.4 สงเสริมกิจกรรมประชาพิจารณ กอใหเกิดกระบวนการในการจัดทําโครงการกิจกรรมตางๆ 
7.5 สงเสริมการติดตามประเมินผลในรูปแบบงานวิจัย  ฯลฯ 

 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร.. 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช) 
ยึดถือเปนแนวทางในปจจุบนั  มีท้ังหมด  9  ดาน  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร  ความมั่นคงของอาหาร  และพนักงาน 
4. ยุทธศาสตรการปรับปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  
5. ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
7. ยุทธศาสตรในการปรับปรุง  เปล่ียนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชนกับประชาชน

ในการใชบริการอยางแทจริง 
8. ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม  เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต 

ใหทัดเทียมอาเซียน  และประชาคม 
9. ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามทุจริต  คอรรัปช่ันอยางยั่งยืน 

คานิยมพื้นฐานของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)   
ไดกําหนดข้ึนมาใหเจนข้ึน  เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง  ดังนี้ 

1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน 
2. ซื่อสัตย  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณในส่ิงท่ีดีงามเพื่อสวนรวม 
3. กตัญู  ตอพอแม  ผูปกครอง  ครูบาอาจารย 
4. ใฝหาความรู  หมั่นศึกษา  เลาเรียน  ทางตรงและทางออม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม  รักษาความสัตย  หวังดีตอผูอื่น  เผ่ือแผแบงปน 
7. เขาใจ  เรียนรู  การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง 
8. มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
9. มีสติ  รูตัว  รูคิด  รูทํา  รูปฏิบัติ  ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   รูจัก

อดออมไวใชเมื่อยามจําเปน  มีไวพอกินพอใช  ถาเหลือก็แจกจาย  จําหนาย  และขยายกิจการ  เมื่อมี ความ
พรอม  โดยมีภูมิคุมกันท่ีดี 

11. มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ  ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่า  หรือกิเลส  มีความละอาย  เกรงกลัวตอบาป  
ตามหลักของศาสนา 

12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติ  มากวาผลประโยชนของตน 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร.. 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอบางปลามา 
ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปการ บริการดานท่ีอยูอาศัย  ดานอุตสาหกรรมและ        

การทองเท่ียว  ประกอบดวยแนวทาง 
1. เพิ่มปริมาณและคุณภาพระบบโครงสรางพื้นฐาน 
2. จัดระเบียบการเจริญเติบโตของเมืองและชุมชน 
3. พัฒนาทักษะและโอกาสทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตกระบวนการเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินประกอบดวยแนวทาง 
1. การพัฒนาสุขภาพพลานามัยและการกีฬา 
2. เสริมสรางศักยภาพของคนใหมีความรูความสามารถ  มีคุณธรรมท้ังในระบบและนอกระบบ 

โรงเรียน 
3. เสริมสรางศักยภาพของผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมไมสามารถดํารงชีวิตในสังคม

ไดอยางเหมาะสม 
ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาสถาบันครอบครัวและชุมชนใหมีความมั่นคงและเขมแข็งประกอบดวยแนวทาง 

1. สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
2. การบริหารจัดการภาครัฐ 
3. เสริมสรางการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
4. เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรท่ี  4  การปลูกฝงแนวความคิดและหลักการพึ่งตนเอง ประกอบดวยแนวทาง 
1. เสริมสรางความมั่นใจในการชวยตนเอง 
2. เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาอาชีพและการรวมกลุม 
3. พัฒนาศักยภาพการผลิต 

ยุทธศาสตรท่ี  5  การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประกอบดวยแนวทาง 
1. การสรางจิตสํานึก 
2. การบริหารจัดการ 
3. การเฝาระวังและการฟนฟูสภาพแวดลอม 
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๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๒.๑ วิสัยทัศน 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณในอุดมคติ  
ซึ่งเปนจุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของทองถ่ิน
ในอนาคตอยางรอบดาน  ภายใตการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน  คาดหวังท่ีจะให
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
 

            
 
 ๒.2 ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

(1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงสี่ป  
ยุทธศาสตรท่ี  1 0  การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย  
ยุทธศาสตรท่ี  2 0  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ0และสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  3 0  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี  4 0  การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
ยุทธศาสตรท่ี  5 0  การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ีมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ 
ยุทธศาสตรท่ี  6 0  การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี  7  0การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 

(2)  แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี  1  สงเสริมใหความรูเกษตรกรในภาคการผลิตอยางมีคุณภาพ 
แนวทางท่ี  2  สงเสริมและสนับสนุนการลดตนทุนการผลิตทางดานการเกษตร 
แนวทางท่ี  3  บํารุงรักษา  ปรับปรุง  ฟนฟู  ดูแล แมน้ํา  ลําคลอง ถนน ท่ีวางเปลา ท่ีสาธารณะประโยชน 
แนวทางท่ี  4  เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีและแกไขปญหาความยากจน 
แนวทางท่ี  5  เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
แนวทางท่ี  6  เสริมสรางระบบสาธารณสุขมูลฐาน และปองกันโรคติดตอและโรคระบาด 
แนวทางท่ี  7  เสริมสรางระบบการดูแลสุขภาพของประชาชน 
แนวทางท่ี  8  ขยายสถานท่ีการศึกษา พรอมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ บุคลากร ใหเพียงพอกับความตองการ 
แนวทางท่ี  9  สงเสริมใหประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง และเทาเทียม 

แนวทางท่ี 10 สงเสริมพัฒนาการกีฬาเพื่อกาวสูความเปนเลิศ 
แนวทางท่ี 11 สงเสริมการเลนกีฬาเพื่อการออกกําลังกายของประชาชน 
แนวทางท่ี 12 การบริการประชาชนดวยความรวดเร็วและโปรงใส 
แนวทางท่ี 13 กอสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหเปนไปตามมากอสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหเปนไป   

 ตามมาตรฐานพรอมท้ังปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหมีมาตรฐานครอบคลุมท้ังพื้นท่ี 
 

/นโยบาย.. 

“ เกษตรกรรมกาวไกล การศึกษาเปนเลิศ ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนอยูดีมีสุข” 
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นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน 
คําแถลงนโยบายของนายไพบูลย  ยิ้มประเสริฐนายกองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

แถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 
วันท่ี 15  พฤศจิกายน พ.ศ.2555 

รายละเอียดของนโยบาย ดังนี้ 
(1)  นโยบายเรงดวน 

1.1  แกไขปญหาถนนชํารุดเปนหลุมเปนบอ ในเสนทางท่ีติดตอระหวางหมูบานและในเสนทางในพื้นท่ีทาง
การเกษตรของราษฎรภายในพื้นท่ี 

1.2  ดําเนินการติดต้ังโคมไฟฟาสาธารณะและซอมแซมโคมไฟฟาสาธารณะ ในพื้นท่ีทุกหมูบานเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

1.3  พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางปลามาใหเปนศูนยพัฒนาเด็กท่ีมี
คุณภาพ 

1.4 จัดสวัสดิการสังคมและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอาย  ุ  คนพิการและผูดอยโอกาสใน
สังคม  อยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

1.5  สงเสริมกิจกรรมดานเด็กและเยาวชน ในดานกีฬาและนันทนาการเพื่อใหหางไกลจากยาเสพติด 
 
1.6  ปรับระบบบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามาโดยใชหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี เพื่อใหการบริหารราชการบรรลุเปาหมาย  ดังตอไปนี ้
(1)  เกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
(2)  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
(3)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
(4)  ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
(5)  มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
(6)  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
(7)  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

1.7 เปดโอกาสใหประชาชนผูนําชุมชนเขาถึงและมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อใชเปนขอมูลใน
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามาใหมีความเจริญกาวหนา ตอไปในอนาคต 

1.8 ปรับปรุงการใหบริการ เกี่ยวกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาตของผูมาติดตอราชการประเภทตาง ๆ ให
มีความสะดวก รวดเร็ว ลดข้ันตอนการดําเนินงานเพื่อใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ 

(2)  นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 
2.1 ดําเนินการกอสรางและปรับปรุงถนนสายหลักและถนนสายรองใหเปนถนนท่ีไดมาตรฐานประชาชน

สามารถใชประโยชนไดตลอดป 
2.2 ดําเนินการกอสราง พัฒนา ปรับปรุง ซอมแซมระบบน้ําประปาบํารุงรักษาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การ

อุปโภคบริโภค 
2.3 จัดใหมีการขุดลอกคู คลอง ท่ีต้ืนเขิน 
 

/(3)  นโยบาย… 
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(3)  นโยบายดานเศรษฐกิจ 

3.1 สนับสนุน สงเสริมการเกษตรแบบผสมผสานเกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรียรวมท้ังสงเสริม

กระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร 

3.2 สงเสริมอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน และเพิม่รายไดใหกับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

3.3 สงเสริมใหประชาชนไดนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนเพื่อเพิ่มรายไดใหแกทองถ่ิน 

3.4 สงเสริมใหมีการรวมกลุม/จัดต้ังกลุมอาชีพตาง ๆ แตละกลุมในเขตตําบลรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพื่อศึกษาถึงปญหาและแนวทางแกไขตลอดจนกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินกาอยางเปนระบบและสามารถสราง

เครือขายรวมกับตําบลอื่นไดตอไป 

3.5 สงเสริมการทําอาชีพเสริม โดยสนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ ท้ังในดานเงินทุนหมุนเวียน และวิชาการ 

3.6 สงเสริมใหเกษตรกรลดตนทุนการผลิต เพื่อพัฒนาสินคาเกษตรใหมีคุณภาพดี  เชน  โครงการนาโยน

กลา และโครงการปุยส่ังตัด เปนตน  

(4)  นโยบายดานสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมสาธารณสุขและกีฬา 

4.1 พัฒนาและปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปลามาใหมีสภาพแวดลอม

ท่ีดี มีคุณภาพเพื่อเตรียมความพรอมของเด็ก กอนเขาสูระบบโรงเรียน 

4.2 สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ ส่ือการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาใหแกประชาชนในเขตพื้นท่ี 

4.2 จัดใหมีสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดสใหท่ัวถึงทุกหมูบาน 

4.3 จัดใหมีการอนุรักษสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ เชน งานประเพณี

วันสงกรานต  วันลอยกระทง และวันสําคัญทางศาสนา 

4.4 เฝาระวัง ติดตาม สถานการณโรคระบาดท่ีอาจเกิดข้ึนในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

4.6 สงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชน ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

4.7 สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการปองกันยาเสพติดโดยจัดใหมีการแขงขันกีฬาระดับหมูบานและระดับ

ตําบลเพื่อเยาวชนและประชาชนหางไกลจากยาเสพติด 

(5)  นโยบายดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

5.1 รณรงคใหประชาชนเห็นคุณคา หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนสรางจิตสํานึกตอสวนรวมในการ

รักษาส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะทรัพยากรแหลงน้ํา 

5.2 สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศนและทรัพยากรธรรมชาติใหคงสภาพท่ีสวยงาม             

5.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยสงเสริมใหมีการปลูกตนไมตามริมถนน 

5.4 ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน 

 

 

 

/6. นโยบาย... 
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(6)  นโยบายดานการเมืองการบริหาร 

6.1 จัดบรรยากาศท่ีวาการองคการบริหารสวนตําบลใหเปนบรรยากาศแหงการตอนรับประชาชนดวยการ

ยิ้มแยม แจมใส เต็มใจบริการโดยยึดหลัก "การบริการคืองานของเรา" 

6.2 เพิ่มทักษะความสามารถของพนักงานและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพในการ

บริการประชาชนใหรวดเร็ว เสมอภาค และเปนธรรม 

6.3 ปรับปรุง และพัฒนารายไดในดานการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหท่ัวถึงและเปนธรรม 

6.4 เนนการบริหารราชการโดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการมากข้ึน โดย

การเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นรวมถึงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

6.5 เนนการบริหารราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี (ธรรมาภิบาล)  ประกอบดวย      

หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวมสํานึกรับผิดชอบหลักความคุมคา  

 

 ๒.3 เปาประสงค 

เปาประสงคท่ี 1  เกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มข้ึนและมีคุณภาพ  ลดตนทุนการผลิตทางดานการเกษตร 

เปาประสงคท่ี 2 แมน้ํา ลําคลอง สะอาดปราศจากวัชพืชและส่ิงปฏิกูล ถนน ท่ีวางเปลา ท่ีสาธารณะประโยชน 

สะอาด ปราศจากส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย และมีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มข้ึน 

เปาประสงคท่ี 3 เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีความปลอดภัยในทรัพยสิน 

เปาประสงคท่ี 4 เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ีใน อบต.บางปลามา มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณแข็งแรง และเด็ก

กอนวัยเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม รวมถึงเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพ

การศึกษาใหไดมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 

เปาประสงคท่ี 5 พัฒนากีฬาข้ันพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน 

เปาประสงคท่ี 6 ยกระดับคุณภาพการบริหารและบริการดวยความโปรงใส และบูรณาการการบริหารตามหลัก

ธรรมาภิบาล รวมถึงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

เปาประสงคท่ี 7 มีโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคท่ีดีข้ึนและกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนอยางสูงสุด 

และ สงเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม กําหนดเขตพื้นท่ีในการกอสรางตางๆ 

 
 

 

 

 

 

 

/๒.4 ตัวช้ีวัด... 
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 ๒.4 ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตรท่ี  1   0การลดตนทุนและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 0อยางมีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑในเชิงปริมาณ  

1.ประชาชนท่ีเปนเกษตรกรสามารถลดตนทุนในการผลิตได รอยละ 80 
2.ประชาชนท่ีเปนเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได รอยละ 30 

เกณฑในคุณภาพ 
      1.ประชาชนท่ีเปนเกษตรกรสามารถผลิตสินคาทางการเกษตรปลอดภัยและไดรับคุณภาพมาตรฐานของ GMP 
     2.ประชาชนท่ีเปนเกษตรกรมีสุขภาพท่ีดีข้ึนเนื่องจากลดและหลีกเล่ียงการใชสารเคมี 

 
ยุทธศาสตรท่ี  2   0การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ0และส่ิงแวดลอม 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑในเชิงปริมาณ  

1.แมน้ํา  ลําคลอง ในพื้นท่ีทุกสาย 
     2.ถนน หนทาง พื้นท่ีวางเปลา พื้นท่ีสาธารณะ ทุกแหง 
เกณฑในคุณภาพ 
    1.แมน้ํา  ลําคลอง ในพื้นท่ี  สะอาด สามารถใชในการอุปโภค และบริโภคไดอยางสะอาด  ปลอดภัย 
      2. ถนน หนทาง พื้นท่ีวางเปลา พื้นท่ีสาธารณะ สะอาด ปลอดภัย ส่ิงแวดลอมดี 

 
ยุทธศาสตรท่ี  3   0การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

ตัวช้ีวัด 
เกณฑในเชิงปริมาณ  

1.ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา ทุกคน 
      2.ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามาทุกคน และทุกหมูบาน 
เกณฑในคุณภาพ 
      1.ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีทุกคน 
      2. ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชุมชนเข็มแข็งทุกคน และทุก
หมูบาน 

 
ยุทธศาสตรท่ี  4  0การขยายฐานโอกาส และคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี  

ตัวช้ีวัด 
เกณฑในเชิงปริมาณ  

1.ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา ทุกคน 
      2.ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามาทุกคน และทุกหมูบาน 
เกณฑในคุณภาพ 
      1.ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา ไดรับการศึกษาทุกคน 
      2.ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา ทุกหมูบาน มีวัสดุ อุปกรณในการศึกษาท่ีเพียงพอ 

/ยุทธศาสตรท่ี 5... 
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ยุทธศาสตรท่ี  5    0การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ีมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ  
ตัวช้ีวัด 
เกณฑในเชิงปริมาณ  

1.ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา ทุกคน 
     2.ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามาทุกคน และทุกหมูบาน 
เกณฑในคุณภาพ 
      1.ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา มีอุปกรณกีฬาท่ีทันสมัย 
      2.ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา ทุกหมูบาน มีอุปกรณกีฬาไวใชในการออกกําลังกาย 

 
ยุทธศาสตรท่ี  6  0การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑในเชิงปริมาณ  

1.ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา ทุกคน 
      2.ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามาทุกคน และทุกหมูบาน 
เกณฑในคุณภาพ 
      1.ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา ไดรับความชวยเหลือและการดูแลอยางเปนธรรมทุกคน 
     2.ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา ทุกหมูบาน ไดรับความเปนธรรมตามระบบประชาธิปไตย 

 
ยุทธศาสตรท่ี  7  0การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑในเชิงปริมาณ  

1.ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา ทุกคน 
      2.ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามาทุกคน และทุกหมูบาน 
เกณฑในคุณภาพ 
      1.ถนน ทางน้ํา ไฟฟา ประปา ในพื้นท่ี อบต.บางปลามา มีคุณภาพท่ีดีและไดมาตรฐาน 
     2.ถนน ทางน้ํา ไฟฟา ในพื้นท่ี อบต.บางปลามา มีคุณภาพดีทุกแหง 
 
 ๒.5 คาเปาหมาย 

ยุทธศาสตรท่ี  1   0การลดตนทุนและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร0อยางมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี  2   0การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ0และส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  3   0การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
ยุทธศาสตรท่ี  4  0การขยายฐานโอกาส และคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี  
ยุทธศาสตรท่ี  5    0การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ีมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ  
ยุทธศาสตรท่ี  6  0การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี  7  0การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 

 
 

/๒.6 กลยุทธ… 
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 ๒.6 กลยุทธ 
ยุทธศาสตรท่ี  1   0การลดตนทุนและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 0อยางมีคุณภาพ 

-กลยุทธ 
 1. สงเสริมใหความรูเกษตรกรในภาคการผลิตอยางมีคุณภาพ 

2. สงเสริมและสนับสนุนการลดตนทุนการผลิตทางดานการเกษตร 
ยุทธศาสตรท่ี  2   0การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ0และส่ิงแวดลอม 

-กลยุทธ 
1. บํารุงรักษา  ปรับปรุง  ฟนฟู  ดูแล แมน้ํา  ลําคลอง ถนน ท่ีวางเปลา ท่ีสาธารณะประโยชน 
ยุทธศาสตรท่ี  3   0การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

-กลยุทธ 
1. เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีและแกไขปญหาความยากจน 
2. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
3. เสริมสรางระบบสาธารณสุขมูลฐาน และปองกันโรคติดตอและโรคระบาด 
4. เสริมสรางระบบการดูแลสุขภาพของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี  4  0การขยายฐานโอกาส และคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี  

-กลยุทธ 
 1. ขยายสถานท่ีการศึกษา พรอมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ บุคลากร ใหเพียงพอกับความตองการ 
 2. สงเสริมใหประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง และเทาเทียม 
 3. สงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมและประเพณี 

ยุทธศาสตรท่ี  5    0การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ีมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ  
-กลยุทธ 

1. สงเสริมพัฒนาการกีฬาเพื่อกาวสูความเปนเลิศ 
2. สงเสริมการเลนกีฬาเพื่อการออกกําลังกายของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี  6  0การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

-กลยุทธ 
1. การบริการประชาชนดวยความรวดเร็วและโปรงใส 
ยุทธศาสตรท่ี  7  0การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 

-กลยุทธ 
1. กอสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหเปนไปตามมาตรฐานพรอมท้ังปรับปรุงสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการใหมีมาตรฐานครอบคลุมท้ังพื้นท่ี 
 
 
 

 

 

/๒.7 จุดยืน… 
 
 



- 106 - 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ๒.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี  1   0การลดตนทุนและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 0อยางมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี  2   0การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ0และส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  3   0การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
ยุทธศาสตรท่ี  4  0การขยายฐานโอกาส และคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี  
ยุทธศาสตรท่ี  5    0การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ีมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ  
ยุทธศาสตรท่ี  6  0การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี  7  0การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/๒.8 ความเช่ือมโยง… 
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 ๒.8 ความเช่ือมโยงทางยุทธศาสตรในภาพรวม 
ยุทธศาสตรท่ี  1   0การลดตนทุนและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 0อยางมีคุณภาพ 

01. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาผลผลิตการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  
การแปรรูปผลผลิต  เพื่อการบริโภคและการสงออก  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย 

ยุทธศาสตรท่ี  2   0การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ0และส่ิงแวดลอม 
01. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการทองเท่ียวสูสากลคูการอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน  
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 2 การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  3   0การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

01. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี 0ยุทธศาสตรท่ี 3 0การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 3 0การยกระดับคุณภาพชีวิต 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรท่ี  4  0การขยายฐานโอกาส และคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี  
01.  ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี 0ยุทธศาสตรท่ี 4 0การขยายฐานโอกาส และคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  ใหตรง

0กับ0ความตองการของประชาชน  
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ยุทธศาสตรท่ี  4  0การขยายฐานโอกาส และ

คุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
ยุทธศาสตรท่ี  5    0การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ีมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ  

01.  ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี 0ยุทธศาสตรท่ี 5 0การสงเสริมกีฬาใหอยูในหัวใจของชาวสุพรรณบุรี และมี
ความสามารถดานกีฬา สูความเปนเลิศในระดับชาติ 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 5 0การสงเสริมกีฬา เพื่อให
ประชาชนในพื้นท่ีมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ 

ยุทธศาสตรท่ี  6  0การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
1. 0ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี 0ยุทธศาสตรท่ี   6  0การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อ

ประโยชนของประชาชน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 6 0การนําการเปล่ียนแปลงดาน

การบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี  7  0การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 7 0การพัฒนา0

โครงสราง 0พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ยุทธศาสตรท่ี   7  0การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
 

/3. การวิเคราะห... 
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3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(การใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand AnalysisX2Global Demand และ Trend 
ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพ 
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม) 

 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 
1.ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  ดานคมนาคม 
1.1.1 การเดินทางถนนถนนบางสายไมสะดวก เนื่องจากเปนถนนลูกรัง ถนนดิน   
1.1.2 ไมมีถนนและสะพานเพื่อเขาออกหมูบานและเพื่อขนถายผลผลิตทางการ 
 เกษตรเนื่องจากสถานท่ีเปนพื้นท่ีสวนบุคคล ทางองคการบริหารสวนตําบล 

บางปลามาไมสามารถเขาไปดําเนินการได 
1.1.3 สภาพถนนในพื้นท่ีชํารุดเสียหาย เนื่องจากน้ําทวมเปนประจําทุกป และถนน

บางเสนใชงานมาเปนเวลานาน 
1.2 ดานสาธารณูปโภค 

1.2.1  ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ 
1.2.2  ไมมีทางระบายน้ําและแหลงเก็บกักน้ําธรรมชาติ 
1.2.3  คู คลอง ขาดการปรับปรุงดูแล 

2. ปญหาดานเศรษฐกิจ 
   2.1 การประกอบอาชีพ 

2.1.1 ประชาชนไมมีอาชีพเสริม 
2.1.2 ไมมีระบบประกนัราคาสินคา 
2.1.3 ประชาชนขาดท่ีทํากินในการเกษตร 
2.1.4 ประชาชนขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

     2.1.5 ประชาชนไมมีการปลูกพืชผักสวนครัวไวกินเอง 
     2.1.6 ประชาชนไมมีการรวมกลุม 
     2.1.7 ประชาชนขาดการนอมนาํหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต 
     2.1.8 ประชาชนขาดความรู ความเขาใจในการประกอบอาชีพ 

2.2  แหลงน้ําเพือ่การเกษตร 
2.2.1  ไมสามารถใชประโยชนจากแหลงน้ําท่ีมีอยูอยางเต็มท่ี 
2.2.2  แหลงน้ําธรรมชาติต้ืนเขิน 
2.2.3  แหลงน้ํามีไมเพียงพอ 

     2.2.4  คู คลองมีวัชพืชหนาแนน 
 
 
 
 

/3. ปญหา… 
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3. ปญหาดานสังคม 
   3.1  ดานครอบครัวและชุมชน 
    3.1.1  คนในชุมชนขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมสวนรวม 
    3.1.2  ปญหาการเลนพนัน 
    3.1.3  ไมมีแหลงเรียนรูชุมชน 
    3.1.4  ไมมีระบบการเรียนรูและการรวมกลุมอยางถาวร 
   3.2  ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
    3.3.1  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินยังไมเพียงพอ 

   3.4  ดานยาเสพติด 
    3.4.1  ยาเสพติดแพรระบาดในชุมชน 
    3.4.2  การใหความรูแกชุมชนในเรื่องเกี่ยวกับปญหายาเสพติดไมท่ัวถึง 

3.5  ปญหาดานสาธารณสุข 
        3.5.1. การแพรระบาดของโรค 

3.5.2. สถานีบริการดานสาธารณสุขและการอนามัยไมเพียงพอ 
3.5.3 ขาดอุปกรณทางการแพทยท่ีทันสมัย 

3.6.  ปญหาดานการศึกษา   
3.6.1 การสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาไมเพียงพอ 
3.6.2 ขาดเงินทุนและโอกาสในการศึกษาตอ 
3.6.3 สถานศึกษาไมไดมาตรฐานเมื่อเทียบกับสถานศึกษาในชุมชนเมือง 
3.6.4 อาคารเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังไมไดมาตรฐาน  

3.7  ดานกีฬาและนันทนาการ 
    3.7.1  เด็ก  เยาวชน  ประชาชนใหความสําคัญกับการกีฬานอย 
    3.7.2  ขาดผูนําดานการกีฬาในชุมชน กิจกรรมไมตอเนื่อง 

3.7.3  ชุมชนมีสถานท่ีออกกําลังกายและท่ีพักผอนไมเพียงพอ 
       3.8  ดานศาสนาและวัฒนธรรม 
    3.8.1 ประชาชนขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมประเพณี  วัฒนธรรม 

3.8.2  ขาดการรณรงคฟนฟูและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี 
3.8.3   เยาวชนขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมของหมูบาน และดานศาสนาวัฒนธรรม 

3.9  ปญหาดานการเมืองการบริหาร 
         3.9.1 ดานการเมือง  การปกครอง 

3.9.1.1 ประชาชนขาดกระบวนการเรียนรูทางการเมือง 
3.9.1.2 ประชาชนไมเขาใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกตอง 

    3.9.2  ดานการเมือง – การบริหาร 
3.9.2.1 ประชาชนไมใหความสําคัญในการบริหารราชการเทาท่ีควร 
3.9.2.2 ประชาชนขาดการมีสวนรวมในระบบราชการ 
 

/4. ปญหา... 
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4. ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.1 ขาดการมีสวนรวมในการปลูกตนไมตามริมถนน ริมแมน้ําลําคลอง ตลอดจนการ

ดูแลสถานท่ีสาธารณะ 
4.2 ดินไมสามารถเพาะปลูกตนไมดอกและไมผลบางชนิดได 
4.3 น้ําในแมน้ําลําคลองเนาเสีย 
 

จุดแข็ง (S : strength) จุดออน (W : Weakness) 

1.  ระบบการบริหาร 
     –  มีการจัดโครงสรางภายในท่ีเหมาะสมสอดคลอง
กับภารกิจ 
    –  ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน      
    –  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล 
    –  มีการแบงงาน / มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ 
    –  มีวัสดุอุปการณ เครื่องมือเครื่องใช ท่ีครบถวน
และทันสมัย  
2.  ระบบขอมูล 
    –  มีการจัดเก็บขอมูลในการดําเนินการ 
 
3.  อัตรากําลัง  (พนักงานสวนตําบล/ลูกจาง) 
    –  ไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 
    – มีการกําหนดแผนอัตรากําลังตามโครงสราง 
 
4.  การเงิน/งบประมาณ 
    –  การบริหารงบประมาณเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ     
 
5.  ศักยภาพของชุมชน 
    –  มีกลุมตาง ๆ ในหมูบาน  เชนกลุมออมทรัพย  
กลุมอาชีพ 
 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    – มีแหลงน้ําธรรมชาติสามารถใชประโยชน 
ในการเกษตร 
  

1.  ระบบการบริหาร 
    –  กฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ มีการปรับปรุงแกไข
ตลอดเวลา  ทําใหศึกษาไมทัน  ขาดความชัดเจนใน
การดําเนินงาน 
    -  ประชาชนบางสวนยังขาดการมีสวนรวม 
 
 
 
2.  ระบบขอมูล 
    –ไมมีความรูความชํานาญในการจัดเก็บขอมูล 
 
3.  อัตรากําลัง  (พนักงาน/ลูกจาง) 
    –  มีบุคลากรขาดประสบการณและทักษะในการ
ทํางาน 
    
4.  การเงิน/งบประมาณ 
     –  งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนาและการ
บริการสาธารณะ  
 
5.  ศักยภาพของชุมชน 
 -  ไมมีการรวมกลุมทุกหมูบาน บางหมูบานมีสมาชิก
นอย 
 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    –  ขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบรวมกัน  ในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 

/โอกาสในการ... 
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โอกาส (O : Opportunity) อุปสรรค (T : Threat) 

1. พระราชบัญญัติกําหนดและข้ันตอนกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี
ในการจัดทําระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินโดยมีหนวยงานราชการกลางและ
สวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจ
ใหแกองคการบริหารสวนตําบล 
2. นโยบายรัฐบาลในการทํางานในรูปแบบประชารัฐ 
3. การเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน (ASEN 
Community) และการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEN Economic Community : AEC) 
สงผลดีตอการขยายการคา การลงทุน และความ
รวมมือในดานตางๆ  
4. นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด  ท่ีสนับสนุนสงเสริม
ดานการเกษตร อุตสาหกรรม  สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรตําบล 
5. การสรางความเขมแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 
6. การแกไขปญหาความยากจน  ปญหายาเสพติด  
ตามนโยบายของรัฐบาล 

1. กฎหมายระเบียบ  ขอบังคับ  มีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา 
2. การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจายไม
เหมาะสมกับเวลาดําเนินการ 
3. ภารหนาท่ีเพิ่มมากข้ึน  ตามภารกิจท่ีไดรับถายโอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.2 การประเมิน... 
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3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปของเทศบาลนั้น  ไดทําการประเมินสถานการณสภาพแวดลอม
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ดาน สถานการณภาพ
แวดลอม 

ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พื้นท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1. 0พัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตทาง
การเกษตร             
การแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ          
เพื่อการบริโภค 
และจําหนาย 

๑) ประชาชนไมมีการ
วางแผนในการ
ดําเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชน
สามารถวาง
แผนการดําเนินงาน
ไดเอง 

 ๒) ขาดแหลงเงินลงทุน
ในการทํากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีแหลงเงินทุนใน
การทํากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

 ๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จําหนายสินคา 
 

- การพาณิชยกรรม - รานคาแผงลอย - รานคาแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จําหนายสินคา 

 ๔) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกตํ่า
ระยะทางในการขนสง
ผลผลิตไกลจากแหลงรับ
ซื้อ  

 - เกษตรกรในพื้นท่ี - ผลผลิตมีราคา
สูงข้ึน 

 ๕) คาแรงตํ่าคาครองชีพ
สูงขาดแคลนการจางงาน 

 - ผูประกอบอาชีพ
รับจาง 

- คาแรงสูงข้ึน
เหมาะสมกับคา
ครองชีพ มีการจาง
งานมากข้ึน 

 ๖) ครัวเรือนมีรายได
เฉล่ียตอป ตํ่ากวาเกณฑ
มาตรฐาน    

 - ประชาชนท่ีมี
รายไดตํ่ากวาเกณฑ
มาตรฐาน 

- ไมมีครัวท่ีตก
เกณฑมาตรฐาน
รายได 

 ๗) ในเขต อบต. ไมมี
แหลงทองเท่ียวและ
กิจกรรมการทองเท่ียว 

- การทองเท่ียว - ในเขต อบต. - มีแหลงทองเท่ียว
ในเขต อบต. และ
สงเสริมกิจกรรม
การทองเท่ียวเพิ่ม
มากข้ึน 

/ดาน... 
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ดาน สถานการณภาพ
แวดลอม 

ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พื้นท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

2.  0การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
0และสิ่งแวดลอม 
 

1) น้ําไมเพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค และทํา
การเกษตรไดในฤดูแลง 

- น้ํา - พื้นท่ีในเขต อบต. - มีการจัดหาแหลง
น้ําและท่ีเก็บกักน้ํา
ไวใชในฤดูแลง   

 2) ปญหาเรื่องผักตบชวา - ส่ิงแวดลอม - แมน้ํา ลําคลอง 
ในเขตพื้นท่ี อบต. 

- ผักตบชวา         
มีปริมาณลดลง 

 3) มีปญหาเรื่องขยะ 
เพิ่มมากข้ึน 

 - ประชาชนในเขต
พื้นท่ี อบต. 

- ขยะมีปริมาณ
ลดลง 

3. การยกระดับ
คุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

๑) มีการระบาดของโรค
ใหม โรคระบาด 
โรคติดตอ 

- ดานสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพื้นท่ีไมมีการ
ระบาดของโรคใหม  
โรคระบาด  
โรคติดตอ 

๒) ประชาชนในพื้นท่ี
ปวยเปนโรคเรื้อรัง
แนวโนมท่ีเพิ่มข้ึน เชน 
เบาหวาน ความดัน ฯลฯ 

- ประชาชนกลุม
เส่ียงและผูปวย 

- ประชาชนมีการ
ดูแลสุขภาพมากข้ึน 

 3) ประชาชนบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัย 

 - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัยไดถูกตอง 

 4) ประชาชนบาง
ครัวเรือนบริโภค-บริโภค
น้ําท่ียังไมสะอาดและมี
ส่ิงเจือปน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนบริโภค
น้ําท่ีสะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 5) ไฟฟาสองสวางทาง
และท่ีสาธารณะยังไม
สามารถดําเนินการ
ครอบคลุมพื้นท่ีได
ท้ังหมด 

- ไฟฟา - ทางและท่ี
สาธารณะในเขต 
อบต. 

- ทางและท่ี
สาธารณะมีแสง
สวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ปองกันการเกิด
อาชญากรรมได 

 

/ดาน... 
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ดาน สถานการณภาพ
แวดลอม 

ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พื้นท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

3. การยกระดับ
คุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
(ตอ) 

6) ชุมชนขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ํา ยังไม
เพียงพอ เกิดการอุดตัน 
สงกล่ินเหม็นกอความ
รําคาญ 

- ราง/ทอระบายน้ํา - พื้นท่ีในเขต อบต. - มีรางระบายน้ํา
สามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก ไมอุดตัน 
ไมสงกล่ินเหม็นกอ
ความรําคาญ 

 7) ประชาชนตองการ
เสนทางในการสัญจรไป
มาเพิ่มมากข้ึนและ อบต. 
ไมสามารถดําเนินการได
เนื่องจากพื้นท่ียังไมเปนท่ี
สาธารณะ จะดําเนินการ
ไดก็ตอเมื่อตองเปนท่ี
สาธารณะ   

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคม
ท่ีเปนสาธารณะ
และประชาชนมี
ความตองการให
ดําเนินการ 

- มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
 

 8) เด็กและผูสูงอายุ   
บางครอบครัว ผูสูงอายุ
อยูตามลําพัง และ
รับภาระในการดูแลเด็ก 

- สังคมในชุมชน 
 
 

- ผูสูงอายุและเด็ก
ในเขต อบต. 

- ผูสูงอายุและเด็ก
ไดรับการดูแลท่ีดี 

9) ผูพิการไมไดรับความ
ชวยเหลือในดํารงชีวิต 

 - ผูพิการในเขต 
อบต. 

- ผูพิการไดรับ
ความชวยเหลือใน
การดํารงชีวิตและ
ท่ัวถึง 

10) เยาวชนและวัยรุน
ติดเกมส ส่ิงลามก  บุหรี่ 
เหลา สาเสพติด และทอง
กอนวัยอันสมควร     

 - เยาวชนและ
วัยรุนในเขต อบต. 

- เยาวชนและ
วัยรุนมีอนาคตท่ีดี 

11) ประชาชนกรอายุ
ต้ังแต ๓๕ ข้ึนไป ไมได
ตรวจสุขภาพประจําป
   

 - ประชาชนในเขต 
อบต. ท่ีอายุ ๓๕  
ข้ึนไป 

- ประชาชนท่ีอายุ 
๓๕ ข้ึนไปไดรับการ
ตรวจสุขภาพทุกคน  

 

 

 

 

/ดาน... 
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ดาน สถานการณภาพ
แวดลอม 

ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พื้นท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

4. การขยายโอกาส
และคุณภาพใน
การศึกษา และ
สงเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณี 

๑) การศึกษาส่ือการ
เรียนการสอนยังไม
พอเพียง เด็กนักเรียน
ไมไดรับการศึกษาตอใน
ระดับท่ีสูงกวาข้ันพื้นฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัว
ยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขต อบต. 

- มีส่ือการเรียน  
การสอนท่ีพอเพียง  
เด็กนักเรียนไดรับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึน 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเลาเรียน 

 2) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปญหาทองถ่ินถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปญหาทองถ่ิน ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกยอง เชิดชูคน
ดีหรือปราชญ
ชาวบานในโอกาส
ตางๆ เพื่อเปน
ตัวอยางแกเยาวชน
และประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพรีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ไมถูกลืมและคงอยู
สืบไป 

05. การสงเสริมกีฬา 
เพื่อใหประชาชนใน
พื้นท่ีมี
ความสามารถดาน
กีฬาสูความเปนเลิศ 

1) การแขงขันกีฬา/
สงเสริมกิจกรรมการ
เรียนรูและการกีฬา 

- นันทนาการ - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีการแขงขันกีฬา
ตําบลของเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

 ๒) จัดซื้อวัสดุกีฬา  - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีการวัสดุ ในการ
เลนกีฬา 

 3) จัดซื้อเครื่องออก
กําลังกาย 

 - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีการเครื่องออก
กําลังกายในทุก
หมูบาน 

 
 
 
 
 

/ดาน... 
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ดาน สถานการณภาพ
แวดลอม 

ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พื้นท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

06. การนําการ
เปลี่ยนแปลง    
ดานการบริหาร
และบริการ      
เพื่อประโยชน   
ของประชาชน 

1) จัดประชุมประชาคม
หมูบาน/ตําบล หรือ
จัดทําแผนชุมชน หรือ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

- การมีสวนรวมในการ
บริหารงาน  

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดทําแผนชุมชน 
อบต.แกปญหาไดตาม
ความตองการของ
ประชาชน 

 2) จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ 
ตางๆ 

- มีวัสดุ ครุภัณฑตางๆ 
ไวใชในการทํางานและ
บริการประชาชน 

- ท่ีทําการ อบต. - เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานและบริการ
ประชาชน 

 3) บํารุงรักษาและ
ซอมแซม 

- บํารุงรักษาและ
ซอมแซม  

- ทรัพยสินของ 
อบต. 

- เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ 

7. การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภคให
อยูในเกณฑท่ีดีได
มาตรฐาน 

๑) ขาดแคลนแหลงน้ําใน
การเกษตรและ
น้ําประปาสําหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม
พอเพียงและยังไมได
มาตรฐาน 

- แหลงน้ําและ
น้ําประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขต อบต. 
 

- ประชาชนมีแหลงน้ํา
และมีน้ําประปาใช
อยางพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากข้ึน 

๒) ถนนมีไฟฟาสองสวาง
และท่ีสาธารณะยังไม
สามารถดําเนินการ
ครอบคลุมพื้นท่ีได
ท้ังหมด 

- ไฟฟา - ถนนและท่ี
สาธารณะในเขต 
อบต. 

- ถนนและท่ีสาธารณะ
มีแสงสวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและปองกันการเกิด
อาชญากรรมได 

๓) ชุมชนขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ํายังไม
เพียงพอ เกิดการอุดตัน 
สงกล่ินเหม็น 

- ราง/ทอระบายน้ํา - พื้นท่ีในเขต อบต. - มีรางระบายน้ํา
สามารถระบายน้ําได
สะดวก ไมอุดตัน ไมสง
กล่ินเหม็น 

๔) ประชาชนตองการ
เสนทางในการสัญจรไป
มาเพิ่มมากข้ึน  

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคม
ท่ีเปนสาธารณะ
และประชาชนมี
ความตองการให
ดําเนินการ 

- มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

 
/๓.๓ ความเช่ือมโยง... 
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3.3 ความเช่ือมโยยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินส่ีป พ.ศ.2561-2564 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร... 

แบบ ยท.01 
 

ยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป 
(มี ๖ ยธ.) 

 
ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๑ 

 

 

 
ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๒ 

 
 

 
ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๓ 

 
 

 
ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๔ 

 

 

 
ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๕ 

 
 

 

ยธ.๑ 
 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

(มี ๑๐ ยธ.) 

 

  
 

   
 
 

 

  
 

 
   

 
 

 
ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๖ 

 

 

 

ยธ.๒ 
 
 

 

ยธ.3 
 

 

 

ยธ.4 
 
 

 

ยธ.5 
 
 

 

ยธ.6 

 

 

ยธ.7 
 
 

 

ยธ.8 
 
 

 

ยธ.10 
 
 

 

ยธ.9 
 
 

ยุทธศาสตร 
กลุมจังหวัด 

(มี 5 ยธ.) 

 

ยธ.๑ 
 
 

 

ยธ.๒ 
 
 

 

ยธ.3 
 

 

 

ยธ.4 
 
 

 

ยธ.5 
 
 

 

ยธ.๑ 
 
 

 

ยธ.๒ 
 
 

 

ยธ.3 
 

 

 

ยธ.4 
 
 

 

ยธ.5 
 
 

ยุทธศาสตร 
จังหวัด 

(มี 6 ยธ.) 
 

 

ยธ.6 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

(ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร... 

 

ยธ.๑ 
 
 

 

ยธ.๒ 
 
 

 

ยธ.3 
 

 

 

ยธ.4 
 
 

 

ยธ.5 
 
 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

อปท. 
(มี 7 ยธ.) 

 

ยธ.6 
 
 

 

ยธ.7 
 
 

 

ยธ.๑ 
 
 

 

ยธ.๒ 
 
 

 

ยธ.3 
 

 

 

ยธ.4 
 
 

 

ยธ.5 
 
 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

(มี 7 ยธ.) 
 

 

ยธ.6 
 
 

 

ยธ.๑ 
 
 

 

ยธ.๒ 
 
 

 

ยธ.3 
 

 

 

ยธ.4 
 
 

 

ยธ.5 
 
 

ยุทธศาสตร 
จังหวัด 

(มี 6 ยธ.) 
 

 

ยธ.6 
 
 

 

ยธ.7 
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(ตอ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

/3.4 แผนผัง... 

 

ยธ.๑ 
 
 

 

ยธ.๒ 
 
 

 

ยธ.3 
 

 

 

ยธ.4 
 
 

 

ยธ.5 
 
 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

อปท. 
(มี 7 ยธ.) 

 

ยธ.6 
 
 

 

ยธ.7 
 
 

กลยุทธที่ ๑ 
 
 

 

เปาประสงคที่ 1 

 
 

 

เปาประสงคที่ 2 

 
 

 

เปาประสงคที่ 3 

 
 

 

เปาประสงคที่ 4 

 
 

 

เปาประสงคที่ 5 

 
 

 

เปาประสงคที่ 6 

 
 

 

เปาประสงคที่ 7 

 
 

กลยุทธที่ 2 
 
 

กลยุทธที่ 3 
 
 

กลยุทธที่ 4 
 

กลยุทธที่ ๑2 
 
 

กลยุทธที่ ๑3 
 
 

กลยุทธที่ ๑4 
 
 

กลยุทธที่ 5 
 
 

กลยุทธที่ 6 
 
 

กลยุทธที่ 7 
 
 

กลยุทธที่ 8 
 
 

กลยุทธที่ 9 
 
 

กลยุทธที่ ๑0 
 
 

กลยุทธที่ ๑1 
 
 

แผนงานท่ี 1 
บริหารงาน

ท่ัวไป 
 

แผนงานท่ี 2 
รักษาความ
สงบภายใน 

 

แผนงานท่ี 3 
การศึกษา 

 

แผนงานท่ี 4 
สาธารณสุข 

 

แผนงานท่ี 5 
เคหะและ
ชุมชน 

 

แผนงานท่ี 6 
สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานท่ี 7 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

 

แผนงานท่ี 8 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

แผนงานท่ี 10 

งบกลาง 
 

แผนงานท่ี 9 

การเกษตร 
 

แผนงาน 

(มี 10 แผนงาน) 

364  
โครงการ 

29 
โครงการ 

 

697  
โครงการ 

 

350  
โครงการ 

 

156  
โครงการ 

 

100  
โครงการ 

 

205  
โครงการ 

 

304  
โครงการ 

 

20  
โครงการ 

 

68  
โครงการ 

 

ผลผลิต/โครงการ 
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/เปาประสงค... 

แบบ ยท.02 
 

1. การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตร 

การแปรรูปและ
ผลิตภัณฑเพ่ือการบริโภค

และจําหนาย 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา อปท. 

(มี 7 ยธ.) 

3.4 แผนผังยุทธศาสตร  
(Startegic map) 

 

 

“ เกษตรกรรมกาวไกล การศึกษาเปนเลิศ ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนอยูดีมีสุข” วิสัยทัศน 

2. การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

3. การยกระดับ
คุณภาพชีวิต และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

4. การขยายฐานโอกาส
และคุณภาพในการศึกษา 
และการสงเสริมวัฒนธรรม

ประเพณ ี

5. การสงเสรมิกีฬา 
เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
มีความสามารถดานกีฬา

สูความเปนเลิศ 

6. การนําการเปลี่ยนแปลง
ดานการบริหารและบริการ

เพื่อประโยชนของ
ประชาชน 

7. การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคให

อยูในเกณฑที่ดีได
 

เปาประสงคที่ 1 
1. เกษตรกรมี

ผลผลิตทาง

การเกษตรเพิ่มขึ้น

และมีคุณภาพ   

2. ลดตนทุนการ

ผลิตทางดาน

การเกษตร 

เปาประสงคที่ 2 

1. แมนํ้า         

ลําคลอง สะอาด

ปราศจากวัชพืช

และสิ่งปฏิกูล 

2. ถนน ที่วาง

เปลา ที่สาธารณะ

ประโยชน สะอาด 

ปราศจากสิ่ง

ปฏิกูลและขยะมูล

ฝอย และมีพื้นที่สี

เขียวเพิ่มขึ้น 

 

เปาประสงคที่ 3 
1. เพื่อให
ประชาชนในพื้นที่ 
อบต.บางปลามา 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ประชาชน 
มีความปลอดภัย
ในทรัพยสิน 
ชุมชนเขมแข็ง 

 
 

เปาประสงคที่ 4 
1. เพื่อใหเด็กกอน
วัยเรียนไดรับ
โอกาสทาง
การศึกษาอยาง
ทั่วถึงและเทาเทียม 
2. เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและ
ยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาใหได
มาตรฐานการศึกษา
แหงชาต ิ

 
 

เปาประสงคที่ 5 
1. พัฒนากีฬาขั้น
พื้นฐานและกีฬา  
เพื่อมวลชน 

 

เปาประสงคที่ 6 
1. ยกระดับ
คุณภาพการ
บริหารและ
บริการดวยความ
โปรงใส  
2. บูรณาการการ
บริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล  
3. การเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

เปาประสงคที่ 7 
1. มีโครงสราง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคที่ดี
ขึ้นและกอใหเกิด
ประโยชนแก
ประชาชนอยาง
สูงสุด  
2. สงเสริมการ
จัดระบบผังเมือง
รวม กําหนดเขต
พื้นที่ในการ
กอสรางตางๆ 

 

เปาประสงค 
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(ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
/คาเปาหมาย... 

เกษตรกรมี

ผลผลิตทาง

การเกษตร

เพิ่มขึ้นและมี

คุณภาพ  ลด

ตนทุนการผลิต

ทางดาน

การเกษตร 

แมนํ้า ลําคลอง 

สะอาดปราศจาก

วัชพืชและสิ่ง

ปฏิกูล ถนน ที่

วางเปลา ที่

สาธารณะ

ประโยชน 

สะอาด 

ปราศจากสิ่ง

ปฏิกูลและขยะ

มูลฝอย และมี

พื้นที่สีเขียว

เพิ่มขึ้น 

 

เพื่อใหประชาชน
ในพื้นที่ อบต.
บางปลามา มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
และมีความ
ปลอดภัยใน
ทรัพยสิน 

 
 

เพื่อใหประชาชน
ในพื้นที่ใน อบต.
บางปลามา มี
สุขภาพพลานามัย
ที่สมบูรณแข็งแรง 
และเด็กกอนวัย
เรียนไดรับโอกาส
ทางการศึกษา
อยางทั่วถึงและเทา
เทียม รวมถึงเพิ่ม
โอกาสทาง
การศึกษาและ
ยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาใหได
มาตรฐาน
การศึกษาแหงชาติ 

 
 

พัฒนากีฬาขั้น
พื้นฐานและกีฬา  
เพื่อมวลชน 

 

ยกระดับคุณภาพ
การบริหารและ
บริการดวยความ
โปรงใส และ
บูรณาการการ
บริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
รวมถึงการ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 

มีโครงสราง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคที่
ดีขึ้นและ
กอใหเกิด
ประโยชนแก
ประชาชนอยาง
สูงสุด และ 
สงเสริมการ
จัดระบบผังเมือง
รวม กําหนดเขต
พื้นที่ในการ
กอสรางตางๆ 

 

คาเปาหมาย 

เปาประสงคที่ 1 
1. เกษตรกรมี

ผลผลิตทาง

การเกษตรเพิ่มขึ้น

และมีคุณภาพ   

2. ลดตนทุนการ

ผลิตทางดาน

การเกษตร 

เปาประสงคที่ 2 

1. แมนํ้า         

ลําคลอง สะอาด

ปราศจากวัชพืช

และสิ่งปฏิกูล 

2. ถนน ที่วาง

เปลา ที่สาธารณะ

ประโยชน สะอาด 

ปราศจากสิ่ง

ปฏิกูลและขยะมูล

ฝอย และมีพื้นที่สี

เขียวเพิ่มขึ้น 

 

เปาประสงคที่ 3 
1. เพื่อให
ประชาชนในพื้นที่ 
อบต.บางปลามา 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ประชาชน 
มีความปลอดภัย
ในทรัพยสิน 
ชุมชนเขมแข็ง 

 
 

เปาประสงคที่ 4 
1. เพื่อใหเด็กกอน
วัยเรียนไดรับ
โอกาสทาง
การศึกษาอยาง
ทั่วถึงและเทาเทียม 
2. เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและ
ยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาใหได
มาตรฐานการศึกษา
แหงชาต ิ

 

เปาประสงคที่ 5 
1. พัฒนากีฬาขั้น
พื้นฐานและกีฬา  
เพื่อมวลชน 

 

เปาประสงคที่ 6 
1. ยกระดับ
คุณภาพการ
บริหารและ
บริการดวยความ
โปรงใส  
2. บูรณาการการ
บริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล  
3. การเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

เปาประสงคที่ 7 
1. มีโครงสราง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคที่ดี
ขึ้นและกอใหเกิด
ประโยชนแก
ประชาชนอยาง
สูงสุด  
2. สงเสริมการ
จัดระบบผังเมือง
รวม กําหนดเขต
พื้นที่ในการ
กอสรางตางๆ 

 

เปาประสงค 
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(ตอ) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

/3.5 รายละเอียด... 

กลยุทธที่ ๑ 
 
 

กลยุทธที่ 2 
 
 

กลยุทธที่ 3 
 
 

กลยุทธที่ 4 
 

กลยุทธที่ ๑2 
 
 

กลยุทธที่ ๑3 
 
 

กลยุทธที่ ๑4 
 
 

กลยุทธที่ 5 
 
 

กลยุทธที่ 6 
 
 

กลยุทธที่ 7 
 
 

กลยุทธที่ 8 
 
 

กลยุทธที่ 9 
 
 

กลยุทธที่ ๑0 
 
 

กลยุทธที่ ๑1 
 
 

เกษตรกรมี

ผลผลิตทาง

การเกษตร

เพิ่มขึ้นและมี

คุณภาพ  ลด

ตนทุนการผลิต

ทางดาน

การเกษตร 

แมนํ้า ลําคลอง 

สะอาดปราศจาก

วัชพืชและสิ่ง

ปฏิกูล ถนน ที่

วางเปลา ที่

สาธารณะ

ประโยชน 

สะอาด 

ปราศจากสิ่ง

ปฏิกูลและขยะ

มูลฝอย และมี

พื้นที่สีเขียว

เพิ่มขึ้น 

 

เพื่อใหประชาชน
ในพื้นที่ อบต.
บางปลามา มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
และมีความ
ปลอดภัยใน
ทรัพยสิน 

 
 

เพื่อใหประชาชน
ในพื้นที่ใน อบต.
บางปลามา มี
สุขภาพพลานามัย
ที่สมบูรณแข็งแรง 
และเด็กกอนวัย
เรียนไดรับโอกาส
ทางการศึกษา
อยางทั่วถึงและเทา
เทียม รวมถึงเพิ่ม
โอกาสทาง
การศึกษาและ
ยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาใหได
มาตรฐาน
การศึกษาแหงชาติ 

 
 

พัฒนากีฬาขั้น
พื้นฐานและกีฬา  
เพื่อมวลชน 

 

ยกระดับคุณภาพ
การบริหารและ
บริการดวยความ
โปรงใส และ
บูรณาการการ
บริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
รวมถึงการ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 

มีโครงสราง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคที่
ดีขึ้นและ
กอใหเกิด
ประโยชนแก
ประชาชนอยาง
สูงสุด และ 
สงเสริมการ
จัดระบบผังเมือง
รวม กําหนดเขต
พื้นที่ในการ
กอสรางตางๆ 

 

คาเปาหมาย 

แผนงานท่ี 1 
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานท่ี 2 
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงานท่ี 3 
การศึกษา 

 

แผนงานท่ี 4 
สาธารณสุข 

 

แผนงานท่ี 5 
เคหะและ
ชุมชน 

 

แผนงานท่ี 6 
สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานท่ี 7 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

 

แผนงานท่ี 8 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

แผนงานท่ี 10 
งบกลาง 

 

แผนงานท่ี 9 
การเกษตร 

 

แผนงาน 

(มี 10 แผนงาน) 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร                                    แบบ ยท.03 

 
ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/
โครงการ 

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 1 
0การเพ่ิมขีด
ความสามารถ
ดานเกษตร
เชื่อมโยงสู
เกษตร
อุตสาหกรรม 
และพาณิชยก
รรม  เพ่ือการ
บริโภคและการ
สงออก 

ยุทธศาสตรที่ 1 
0การพัฒนา
คุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตร 
อุตสาหกรรม 
เกษตร
อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม
การแปรรูปและ
ผลิตภัณฑเพ่ือ
การบริโภคและ
การสงออก 

ยุทธศาสตรที่1 
0การพัฒนา
คุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตร  
0การแปรรูป 
0และผลิตภัณฑ
เพ่ือการบริโภค
และจําหนาย 

เปาประสงคท่ี 1 

1. เกษตรกรมี

ผลผลิตทาง

การเกษตร

เพิ่มขึ้นและมี

คุณภาพ   

 

 

2. ลดตนทุน

การผลิต

ทางดาน

การเกษตร 

1.ประชาชนที่
เปนเกษตรกร
สามารถลด
ตนทุนในการ
ผลิตได รอยละ 
80 

 
 

 
2.ประชาชนที่
เปนเกษตรกร
สามารถเพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตรได 
รอยละ 30 

 
 
 

30% 
 
 
 
 

 
30% 

40% 
 
 
 

 
 

40% 

50% 
 
 
 
 

 
50% 

60% 
 
 
 

 
 

60% 

เพ่ิมข้ึนปละ 10% 
 
 
 
 
 
 

 

เพ่ิมข้ึนปละ 10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สงเสริมให
ความรู
เกษตรกรใน
ภาคการผลิต
อยางมี
คุณภาพ 

 
2. สงเสริม
และสนับสนุน
การลดตนทุน
การผลิต
ทางดาน
การเกษตร 
 

โครงการ
ฝกอบรมให
ความรูแก
เกษตรกร 
ในการลด
ตนทุน และ
เพ่ิมผลผลิต 
 

โครงการ
ฝกอบรม
ใหความรู
แก
เกษตรกร 
ในการลด
ตนทุน 
และเพิ่ม
ผลผลิต 
 
 
 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักปลัด 

กองคลงั 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลงั 

/ความเช่ือมโยง... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

คาเปาหมาย 
ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 2 
0การพัฒนา 
0ดานการ
ทองเท่ียว 
0สูสากล 
 
ยุทธศาสตรที่ 3 
0การสงเสริม
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม
ควบคูกับการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
0ธรรมชาติ 
0สูความย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 
0การเสริมสราง 
0และพัฒนา 
0การทองเท่ียว 
0โดยการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
0ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
0ใหเกิดความ
สมดุล 

ยุทธศาสตรที่ 2 
0การอนุรักษ
ทรัพยากร 
0ธรรมชาติ0และ
สิ่งแวดลอม 

1.แมนํ้า  ลํา
คลอง 
สะอาด 
ปราศจาก
วัชพืชและ
สิ่งปฏิกูล 
 
 
 
 
2.ถนน 
หนทาง 
พ้ืนท่ีวาง
เปลา พ้ืนท่ี
สาธารณะ 
สะอาด
ปราศจากสิง่
ปฏิกูลและ
มูลฝอย และ
มีพ้ืนท่ีสี   
เขียวเพ่ิมข้ึน 

1.แมนํ้า  
ลําคลอง  
ในเขตพ้ืนท่ี 
อบต. 
บางปลามา 
สะอาด 
ปราศจาก
วัชพืช 
 
 
2.ถนน 
หนทาง 
พ้ืนท่ีวาง
เปลา พ้ืนท่ี
สาธารณะ 
สะอาด
ปราศจาก 
สิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย 
และมีพ้ืนท่ีสี
เขียวเพ่ิมข้ึน 

4 
สาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

60% 

4 
สาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

70% 

4 
สาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

80% 

4 
สาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

90% 

1. บํารุงรักษา  
ปรับปรุง  ฟนฟู  
ดูแล แมนํ้า   
ลําคลอง 
 
 
 
 
 
 

1. บํารุงรักษา  
ปรับปรุง  ฟนฟู  

ดูแลถนน หนทาง 
พ้ืนท่ีวางเปลา 
พ้ืนท่ีสาธารณะ 

แมนํ้า  
ลําคลอง 
สะอาด
ปราศจาก
วัชพืช ปละ 4 
สาย 
 
 
 
 
ถนน หนทาง 
พ้ืนท่ีวางเปลา 
พ้ืนท่ี
สาธารณะ 
ทุกแหง 
 

โครงการ
กําจัด
ผักตบชวา
และวัชพืช
ในแหลงนํ้า
สาธารณะ 
 
 
 
 
โครงการ
บํารุงรักษา  
ปรับปรุง  
ฟนฟู  ดูแล
ถนน 
หนทาง 
พ้ืนท่ีวาง
เปลา พ้ืนท่ี
สาธารณะ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 

 
 

กองชาง 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
กอง

สาธารณสุขฯ 

/ความเช่ือมโยง... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ความเช่ือมโยง 
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

คาเปาหมาย 
ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 4 
0การยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 
0การยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรที่ 3 
0การยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

1.ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
2. 
ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
ชุมชนเข็ม
แข็ง 
 

1.ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
2. 
ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
ชุมชนเข็ม
แข็ง 
 

40% 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

60% 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

70% 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

เพ่ิมข้ึนปละ 
10% 

 
 
 
 
 
 
 

ทุกหมูบาน 

1. เสริมสราง
คุณภาพชีวิตที่ดี
และแกไขปญหา
ความยากจน 
 
 
 
 
 
 

 
2. เสริมสรางความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
 
3. เสริมสรางระบบ
สาธารณสุขมูลฐาน 
และปองกัน
โรคติดตอและโรค
ระบาด 
 
4. เสริมสรางระบบ
การดูแลสุขภาพ
ของประชาชน 
 

โครงการแกไข
ปญหาการวางงน
และสงเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนและ
โครงการฝกอบรม
ใหความรูอาชีพ
ตางๆ ในพื้นที่ 
อบต. 

 
โครงการ “เยาวชน
รุนใหม...รวมใจ
ตานภัยยาเสพติด” 
 
 
 
โครงการอบรม
ฟนฟูความรูเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) 
 
โครงการคัดกรอง
สุขภาพเชิงรุกใน
ชุมชน 
 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 

 
กอง

สาธารณสุขฯ 

 
 

 
กอง

สาธารณสุขฯ 

 

กองคลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลงั 
 
 
 

 
กองคลงั 

 
 
 
 

กองคลงั 
 

 

/ความเช่ือมโยง... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

คาเปาหมาย 
ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 5 
0การสงเสริม 
0การศึกษา  
0การกีฬา 
0มุงความเปนเลิศ 
0ในระดับสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การขยายฐาน 
โอกาสและ 
คุณภาพ 
ในการศึกษา 
ทุกระดับ 
ใหตรงกับ 
ความตองการ 
ประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
0การขยายฐาน 
0โอกาสและ 
0คุณภาพ 
0ในการศึกษา 
0และการสงเสริม 
0วัฒนธรรม 
0ประเพณี 

1. เพ่ือใหเด็ก
กอนวัยเรียน
ไดรับโอกาส
ทาง
การศึกษา
อยางทั่วถึง
และเทาเทียม 
 
 
 
 

2. เพ่ิม
โอกาสทาง
การศึกษา
และยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาให
ไดมาตรฐาน
การศึกษา
แหงชาติ 
 

3. การ
เทิดทูน
สถาบัน 
พระมหา 
กษัตริย 

1. ขยาย
สถานที่
การศึกษา 
พรอมจัดหา
วัสดุ ครุภัณฑ 
บุคลากร ให
เพียงพอกับ
ความ
ตองการ 
 
 

2. สงเสริมให
ประชาชนใน
พ้ืนที่ อบต.
บางปลามา 
ไดรับ
การศึกษา
อยางทั่วถึง 
และเปน
ธรรม 
 

2.ประชาชนใน
พื้นที่ อบต. 
บางปลามา  
ทุกหมูบาน  
ไดรวมกิจกรรม
การเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

เพ่ิมข้ึนปละ 10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหมูบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหมูบาน 

1. ขยาย
สถานท่ี
การศึกษา 
พรอมจัดหา
วัสดุ ครุภัณฑ 
บุคลากร ให
เพียงพอกับ
ความตองการ 
 
 

2. สงเสริมให
ประชาชนใน
พ้ืนที่ อบต. 
บางปลามา 
ไดรับการศึกษา
อยางทั่วถึง 
และเปนธรรม 

 
 
 

2.สงเสริมการ
การเทิดทูน
สถาบันของชาติ 

 

โครงการจดัต้ัง
ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก  
จํานวน 1 แหง 
 

โครงการ
สนับสนุน
การศึกษา ใน
การพัฒนาครู
ผูดูแลเด็กของ 
ศพด. 
 

โครงการศึกษา
ดูงานเก่ียวกับ
การศึกษา 
 

โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักเรียนละ
ประชุม
ผูปกครอง 
 
โครงการ
เก่ียวกับการ
จัดพระราชพิธี
ตางๆ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 

กอง
การศึกษาฯ 

กองคลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลงั 

/ความเช่ือมโยง... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

คาเปาหมาย 
ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 5 
0การสงเสริม 
0การศึกษา  
0การกีฬา 
0มุงความเปนเลิศ 
0ในระดับสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 5 
0การสงเสริมให 
0กีฬาอยูในหัวใจ 
0ชาวสุพรรณบรุี
และมี 
0ความสามารถ 
0ทางดานกีฬา 
0สูความเปนเลิศ 

ยุทธศาสตรที่ 5 
0การสงเสริมกีฬา 
เพ่ือให
ประชาชน 
0ในพ้ืนท่ี 
0มีความสามารถ
ดานกีฬา 
0สูความเปนเลิศ 

1. พัฒนา
กีฬาข้ัน
พ้ืนฐานและ
กีฬาเพ่ือ
มวลชน 

1.ประชาชน
ในพ้ืนท่ี 
อบต.บาง
ปลามา มี
อุปกรณกีฬา
ท่ีทันสมัย 
 
 
 
 
 
2.ประชาชน
ในพ้ืนท่ี 
อบต. 
บางปลามา 
ทุกหมูบาน 
มีอุปกรณ
กีฬาไวใชใน
การออก
กําลังกาย 

40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

เพ่ิมข้ึนปละ 10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหมูบาน 

1.สงเสริม
พัฒนาการ
กีฬาเพ่ือกาวสู
ความเปนเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
2. สงเสริม
การเลนกีฬา
เพ่ือการออก
กําลังกายของ
ประชาชน 

โครงการ
แขงขันกีฬา 
โครงการวัน
ทองถ่ินไทย 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ
จัดซื้อเครื่อง
ออกกําลัง
กาย 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
การศึกษาฯ 

กองคลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ความเช่ือมโยง... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

คาเปาหมาย 
ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 6  
0การนําการ 
0เปลี่ยนแปลง 
0ดานการบริหาร 
0และบริการ 
0เพ่ือประโยชน 
0ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 6  
0การสงเสริม 
0สถาบันของชาติ 
0และการนําการ 
0เปลี่ยนแปลง 
0ดานการบริหาร 
0และบริการ 
0เพ่ือประโยชน 
0ของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 6  
0การนําการ 
0เปลี่ยนแปลง 
0ดานการบริหาร 
0และบริการ 
0เพ่ือประโยชน 
0ของประชาชน 

1. ยกระดับ
คุณภาพการ
บริหารและ
บริการดวย
ความ
โปรงใส 
 
 
 
 
 
2. บูรณาการ
การบริหาร
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
 
 
3. การ
เทิดทูน
สถาบัน 
พระมหา 
กษัตริย 

1.ประชาชน
ในพ้ืนท่ี 
อบต.บาง
ปลามา 
ไดรับความ
ชวยเหลือ
และการ
ดูแลอยาง
เปนธรรมทุก
คน 
 
2.ประชาชนใน
พื้นที่ อบต. 
บางปลามา  
ทุกหมูบาน 
ไดรับความเปน
ธรรมตามระบบ
ประชาธิปไตย 

 
2.ประชาชนใน
พื้นที่ อบต. 
บางปลามา  
ทุกหมูบาน ไดรับ
รวมกิจกรรมการ
เทดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 

40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

 
 

 
10 
หมู 
บาน 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

 
 

 
10 
หมู 
บาน 

60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

 
 

 
10 
หมู 
บาน 

70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

 
 

 
10 
หมู 
บาน 

เพ่ิมข้ึนปละ 10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหมูบาน 
 
 
 
 
 

 
ทุกหมูบาน 

1. การบริการ
ประชาชนดวย
ความรวดเร็ว
และโปรงใส 
 
 
 
 
 
 
 
2.สงเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
และการเทิดทูน
สถาบันของชาติ 

 

 
2.สงเสริมการ
การเทิดทูน
สถาบันของชาติ 

 

โครงการแกไข
ปญหาการ
วางงานและ
สงเสริมการ
ประกอบ
อาชีพของ
ประชาชนและ
โครงการ
ฝกอบรมให
ความรูอาชีพ
ตางๆ ในพื้นที่ 
อบต. 
 

โครงการ
สงเสริม
กิจกรรม
ประชาคมและ
การจัดทําแผน
ชุมชน 
 
 

โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด/ 
กองสาธารณสุขฯ 

 

กองคลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลงั 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลงั 
 

/ความเช่ือมโยง... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร  
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

คาเปาหมาย 
ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 2  
0การพัฒนาดาน
การทองเท่ียวสู
สากล 
 
ยุทธศาสตรที่ 6  
0การนําการ
เปลี่ยนแปลง
ดานการบริหาร
และบริการเพ่ือ
ประโยชนของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 7  
0การพัฒนา 
0โครงสราง 
0พ้ืนฐานและ 
0ระบบ
สาธารณูปโภค 
0ใหอยูในเกณฑ 
0ท่ีดีไดมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 7  
0การพัฒนา 
0โครงสราง 
0พ้ืนฐานและ 
0ระบบ 
0สาธารณูปโภค 
0ใหอยูในเกณฑ 
0ท่ีดีไดมาตรฐาน 

1. มี
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
ระบบ
สาธารณูปโ
ภคท่ีดีข้ึน
และ
กอใหเกิด
ประโยชน
แก
ประชาชน
อยางสูงสุด 
 
 
2. สงเสรมิ
การ
จัดระบบ 
ผังเมืองรวม 
กําหนดเขต
พ้ืนท่ีในการ
กอสราง
ตางๆ 
 

1.ถนน ทาง
นํ้า ไฟฟา 
ประปา ใน
พ้ืนท่ี อบต.
บางปลามา 
มีคุณภาพท่ี
ดีและได
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
2.ถนน  
ทางนํ้า 
ไฟฟา ใน
พ้ืนท่ี อบต.
บางปลามา 
มีคุณภาพดี
ทุกแหง 

40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

เพ่ิมข้ึนปละ 10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหมูบาน 

1. กอสราง
และปรับปรุง
โครงสราง
พ้ืนฐานให
เปนไปตาม
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ปรับปรงุ

สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
ใหมีมาตรฐาน

ครอบคลุม 
ท้ังพ้ืนท่ี 

โครงการ
กอสรางและ
ปรับปรุง
โครงสราง
พ้ืนฐานให
เปนไปตาม
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ
ปรับปรุง
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

ใหมี
มาตรฐาน
ครอบคลุม
ท้ังพ้ืนท่ี 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองชาง 

กองคลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลงั 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 4 
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

สวนที่ สวนที่ 44  
การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติ 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน   

ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

1 0การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑ
เพ่ือการบริโภคและจําหนาย 

ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ กองคลงั/ 
สํานักปลัด 

  ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักปลัด กองชาง/ 
กองคลงั 

2 0การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ0และ
สิ่งแวดลอม 

ดานบริหารท่ัวไป แผนงานการเกษตร สํานักปลัด กองชาง/ 
กองคลงั 

  ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา กองคลงั/ 
สํานักปลัด 

  ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ กองชาง/ 
กองคลงั 

  ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง สํานักปลัด/ 
กองคลงั 

3 0การยกระดับคุณภาพชีวิตและ 
0ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

ดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัด กองชาง/ 
กองคลงั 

ดานบริหารท่ัวไป แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

สํานักปลัด กองชาง/ 
กองคลงั 

  ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักปลัด กองชาง/ 
กองคลงั/ 
กองการศึกษา/ 
กองสาธารณสุขฯ 

  ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ กองสาธารณสุขฯ/ 
กองคลงั 

  ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษาฯ/ 
กองคลงั 

  ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง กองชาง/ 
กองคลงั 

  ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม 

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

สํานักปลัด กองคลงั/ 
กองชาง 

  ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม  
และนันทนาการ 

กองการศึกษา กองคลงั/ 
สํานักปลัด 

  ดานการดําเนินงาน
อ่ืนๆ 

แผนงานงบกลาง สํานักปลัด กองคลงั/ 
กองชาง/ 
กองการศึกษาฯ/ 
กองสาธารณสุขฯ 

/4.การขยาย0… 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน  (ตอ) 

ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

4 0การขยายฐานโอกาสและ
คุณภาพในการศึกษา และการ
สงเสริมวัฒนธรรมประเพณ ี

ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ สํานักปลัด 
กองชาง/ 
กองคลัง/ 
กองสาธารณสุข 

  ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม  
และนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ สํานักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองชาง/ 
กองสาธารณสุขฯ 

5 0การสงเสริมกีฬา  
0เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี 
0มีความสามารถดานกีฬา 
0สูความเปนเลิศ 

ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ สํานักปลัด 
กองชาง/ 
กองคลัง/ 
กองสาธารณสุขฯ 

6 0การนําการเปลี่ยนแปลง 
0ดานการบริหารและบริการ 
0เพ่ือประโยชนของประชาชน 

ดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัด กองคลัง 

  ดานการเศรษฐกิจ แผนงานบริหารงานท่ัวไป กองคลงั สํานักปลัด/ 
กองชาง 

  ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ สํานักปลัด 
กองชาง/ 
กองคลัง/ 
กองสาธารณสุขฯ 

  ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ กองคลัง 

  ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง สํานักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองการศึกษาฯ 

  ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม 

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

สํานักปลัด กองคลัง/ 
กองชาง/ 
กองการศึกษาฯ/ 
กองสาธารณสุขฯ 

  ดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา 

กองชาง สํานักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองการศึกษาฯ/ 
กองสาธารณสุขฯ 

  ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม 

แผนงานงบกลาง กองสาธารณสุขฯ กองคลัง/ 
สํานักปลัด/ 
กองชาง/ 
กองการศึกษาฯ 

7 0การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
0และระบบสาธารณูปโภค 
0ใหอยูในเกณฑท่ีดี ไดมาตรฐาน 

ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง สํานักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองการศึกษาฯ/ 
กองสาธารณสุขฯ 

  ดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา 

กองชาง สํานักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองการศึกษาฯ/ 
กองสาธารณสุขฯ 

รวม 7   ยุทธศาสตร 4  ดาน 10 แผนงาน 1 สํานัก/4 กอง  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แบบ ผ.01 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 



- ๑๓๔ - 
 

 
 
 
 2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน                                                                                                       แบบ ผ. 07 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 – 2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 

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

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรที่ 1   
     การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรการ
แปรรูปและผลิตภัณฑเพ่ือการบริโภคและจําหนาย 
     1.7  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
     1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     1.10  แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 
1 
2 

12 

 
 
 
 
 

50,000 
20,050,000 

1,400,000 

 
 
 
 
 
1 
2 

12 

 
 
 
 
 

50,000 
20,050,000 

1,400,000 

 
 
 
 
 
1 
2 

12 

 
 
 
 
 

50,000 
20,050,000 

1,400,000 

 
 
 
 
 
1 
2 

12 

 
 
 
 
 

50,000 
20,050,000 

1,395,000 

 
 
 
 
 
4 
8 

48 

 
 
 
 
 

200,000 
80,200,000 

5,600,000 

รวม 15 21,500,000 15 21,500,000 15 21,500,000 15 21,495,000 60 86,000,000 

 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรที่ 2   
     การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     2.10  แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 

1,200,000 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 

1,200,000 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 

1,200,000 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 

1,200,000 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

4,800,000 

รวม 5      1,200,000 5      1,200,000 5      1,200,000 5      1,200,000 20      4,800,000 

 
 



- ๑๓๕ - 
 

 
 
 
  2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน                                                                                                       แบบ ผ. 07 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 – 2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 

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

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรที่ 3   
     การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน 
     3.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 

1,090,000 

 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 

490,000 

 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 

490,000 

 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 

490,000 

 
 
 
 
 

29 

 
 
 
 
 

2,560,000 
     3.๓  แผนงานการศึกษา  13 2,660,000 13 2,660,000 13 2,660,000 13 2,660,000 52 10,640,000 
     3.4  แผนงานสาธารณสุข 56 6,670,000 56 6,670,000 56 8,670,000 56 8,670,000 224 30,680,000 
     3.7  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 15 2,175,000 14 1,165,000 14 1,165,000 14 1,165,000 60 8,700,000 
     3.12  แผนงานงบกลาง 4 21,400,000 4 20,400,000 4 20,400,000 4 20,400,000 16 85,600,000 

รวม 96 33,995,000 95 33,395,000 95 35,395,000 95 35,395,000 381 138,180,000 

  



- ๑๓๖ - 
 

 
  2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน                                                                                                       แบบ ผ. 07 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 – 2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 

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

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรที่ 4   
     การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา  
และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
     4.๓  แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 

74 

 
 
 
 
 

๑5,๑90,000 

 
 
 
 
 

74 

 
 
 
 
 

๑5,๑90,000 

 
 
 
 
 

74 

 
 
 
 
 

๑5,๑90,000 

 
 
 
 
 

74 

 
 
 
 
 

๑5,๑90,000 

 
 
 
 
 

296 

 
 
 
 
 

๖0,76๐,000 
     4.๘  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

33 1,450,000 33 1,450,000 33 1,450,000 33 1,450,000 132 5,800,000 

รวม ๑07 16,640,000 ๑07 16,640,000 ๑07 16,640,000 ๑07 16,640,000 428 66,56๐,000 

 
๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรที่ ๕   
     การสงเสริมกีฬา  เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ 
     5.๘  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 

5,400,000 

 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 

5,400,000 

 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 

5,400,000 

 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 

5,400,000 

 
 
 
 
 

56 

 
 
 
 
 

21,600,000 

รวม 14 5,400,000 14 5,400,000 14 5,400,000 14 5,400,000 56 21,600,000 

 
 
 



- ๑๓๗ - 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน                                                                                                      แบบ ผ. 07 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 – 2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 

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

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรที่ 6 

1การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและ
บริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
     6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
 

41 

 
 
 
 

10,366,000 

 
 
 
 

41 

 
 
 
 

10,366,000 

 
 
 
 

41 

 
 
 
 

10,366,000 

 
 
 
 

41 

 
 
 
 

10,366,000 

 
 
 
 

164 

 
 
 
 

41,464,000 
     6.4  แผนงานสาธารณสุข 18 7,425,000 18 7,425,000 18 7,425,000 18 7,425,000 72 29,700,000 
     6.6  แผนงานเคหะและชุมชน 13 3,910,000 13 3,910,000 13 3,910,000 13 3,910,000 52 15,640,000 
     6.7  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5 630,000 5 630,000 5 630,000 5 630,000 20 2,520,000 
     6.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     3 ๔,๕๐๐,๐๐๐ 3 ๔,๕๐๐,๐๐๐ 3 ๔,๕๐๐,๐๐๐ 3 ๔,๕๐๐,๐๐๐ 12 18,0๐๐,๐๐๐ 
     6.12  แผนงานงบกลาง 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 4 800,000 

รวม 8๑ 27,๐31,000 8๑ 27,๐31,000 8๑ 27,๐31,000 8๑ 27,๐31,000 324 108,๑24,000 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรท่ี 7  
1     การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาต1รฐาน 
     7.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

 
 
 
 

61 

 
 
 
 

115,150,000 

 
 
 
 

63 

 
 
 
 

131,045,000 

 
 
 
 

62 

 
 
 
 

121,527,000 

 
 
 
 

63 

 
 
 
 

183,315,000 

 
 
 
 

248 

 
 
 
 

557,037,000 

รวม 61 115,150,000 63 131,045,000 62 121,527,000 63 183,315,000 248 557,037,000 

รวมทัง้สิน้ 378 ๒20,916,000 380 236,211,000 379 228,693,000 380 296,481,000 1,517 ๙82,301,000 

หมายเหตุ : แบบ ผ.07  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561-2564)  ใหนําไปไวเปนแผนแรกของ แบบ ผ ตางๆ (ผ.07 – ผ.01 – ผ.02  จนสุดทาย  ผ.08) 



- ๑๓๘ - 
 

 
 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 11การเพิ่มขีดความสามารถดานเกษตรเช่ือมโยงสูเกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม  เพื่อการบริโภคและการสงออก 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1 11การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมการแปรรูปและผลิตภัณฑ

เพื่อการบริโภคและการสงออก  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 1 11การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย 

1.7  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมช11น 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดต้ังศูนยพัฒนาธุรกิจระดับ
ตําบล 

สมาชิกไดรับรูในการ
พัฒนาการผลิตสินคา 

จัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จัด
กิจกรรม 
1 ครั้ง 

สมาชิกกลุมฯมี
ศักยภาพในการ
ผลิตสินคา ตรง
ตามความตองการ
ของผูบริโภค 

สํานักปลัด 

รวม 1 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 

 

 

 



- ๑๓๙ - 
 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 11การเพิ่มขีดความสามารถดานเกษตรเช่ือมโยงสูเกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม  เพื่อการบริโภคและการสงออก 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1 11การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมการแปรรูปและผลิตภัณฑ

เพื่อการบริโภคและการสงออก  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 1 11การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย 

1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธ 11า 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดต้ังศูนยเคร่ืองจักรการเกษตร
ระดับตําบล 

เพื่อสราง
กระบวนการมีสวน
รวมและวิธีการระดม
ความคิดของคนใน
ชุมชน 

1) ฝกอบรม 
2) ฝกปฏิบัติ 
3) สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ 
ฯลฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จัดกิจกรรม 
1 คร้ัง 

มีการชวยเหลือ
เกษตรกรอยางทั่วถึง 

สํานักปลัด 

2 กอสรางสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา เพื่อกอสรางสถานีสูบ
นํ้าดวยไฟฟา 

ม.1 และ ม.4  
ต.บางปลามา 
อ.บางปลามา  
จ.สุพรรณบุรี 
 

20,000,000 
 

20,000,000 
 

20,000,000 
 

20,000,000 
 

2 หมูบาน เกษตรกรมีนํ้าใชในการ
ทําการเกษตร 

สํานักปลัด 

รวม 2 โครงการ - - 20,050,000 20,050,000 20,050,000 20,050,000 - - - 

 



- ๑๔๐ - 
 

 

  

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 11การเพิ่มขีดความสามารถดานเกษตรเช่ือมโยงสูเกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม  เพื่อการบริโภคและการสงออก 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1 11การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมการแปรรูปและผลิตภัณฑ

เพื่อการบริโภคและการสงออก  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 1 11การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย 

1.10  แผนงานการเกษต11ร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน เพื่อใหเศรษฐกิจขยายตัวได มี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน 

1)  ฝกอบรม 
2) ฝกปฏิบัติ 
ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม 
1 คร้ัง 

สมาชิกในกลุมผลิต
สินคาที่ปลอดภัยได
มาตรฐาน 

สํานักปลัด 

2 โครงการจัดการความรูในศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล 

เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมและ
วิธีการระดมความคิดของคนในชุมชน 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จัดกิจกรรม 
1 คร้ัง 

ความรูที่จะใชในการ
แกปญหาของชุมชน 

สํานักปลัด 

3 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 

สมาชิกไดรับรูในการพัฒนาการผลิต
สินคา 

1) ฝกอบรม 
2) ฝกปฏิบัติ 
ฯลฯ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จัดกิจกรรม 
1 คร้ัง 

สมาชิกกลุมฯมีศักยภาพ
ในการผลิตสินคา ตรง
ตามความตองการของ
ผูบริโภค 

สํานักปลัด 

4 จัดต้ังศูนยพัฒนาธุรกิจระดับตําบล สมาชิกไดรับรูในการพัฒนาการผลิต
สินคา 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จัดกิจกรรม 
1 คร้ัง 

สมาชิกกลุมฯมีศักยภาพ
ในการผลิตสินคา ตรง
ตามความตองการของ
ผูบริโภค 

สํานักปลัด 



- ๑๔๑ - 
 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการถายทอดความรูตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เกษตรกรสามารถเรียนรูและ
นําไปปฏิบัติในฟารมได 

1) ฝกอบรม 
2) ฝกปฏิบัติ 
ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 จัด
กิจกรรม  
1 ครั้ง 

เกษตรกรผูผลิตขาว 
ลดการใชปุยเคมี 
50% 

สํานักปลัด 

7 โครงการสงเสริมการลดตนทุน
การผลิตขาว ตามแนวคิด 3:1:2 
หรือ โครงการทํานาแบบลด
ตนทุนโดยใชอินทรีย 
 

1) เพ่ือใหเกษตรกรมีความรูและ
ทักษะเพ่ิมมากข้ึน 
๒) เพ่ือใหประชาชนทํานาโดย
ลดตนทุนท่ีถูกลง ลดรายจายคา
ยา ปุย โดยหันมาใชสารอินทรีย
ชีวภาพ ท่ีมีตนทุนตํ่า สามารถ
ทําดวยตนเองได  วัตถุดิบหาได
ภายในหมูบานและปลอดภัยตอ
สุขภาพดวย 

1) ฝกอบรม 
2) ฝกปฏิบัติ 
3) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ 
4) ทํานํ้าหมักชีวภาพ สูตรเรง
ดอก สูตรเรงโต  สารสะเดา
กําจัดแมลง  ปุยหมักเชื้อราบี
เวอรเลีย เชื้อไตรโคโนมา ฯลฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จัดอบรม 
1 ครั้ง 

เกษตรกรสามารถนํา
ความรูท่ีไดไป
พัฒนาการเกษตรได
อยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

8 โครงการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ
และสารสมุนไพรกําจัดแมลง 

1) ใหเกษตรกรลดตนทุนการ
ผลิต 
2) ใหเกษตรกรผลิตสินคา
เกษตรท่ีปลอดภัย 

1) ฝกอบรม 
2) ฝกปฏิบัติ 
3) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ 
ฯลฯ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จัด
กิจกรรม 
 1 ครั้ง 

เกษตรกร 100 คน 
ผลิตปุยนํ้าหมัก
ชีวภาพ,สมุนไพร
กําจัดแมลงสารสกัด
ชีวภาพ จํานวน 
4,000 ลิตร 

สํานักปลัด 

9 ฝกอบรมใหความรูเกษตรกร 
 

เพ่ือใหเกษตรกรมีความรูและ
ทักษะเพ่ิมมากข้ึน 

ฝกอบรมใหความรูเกษตรกรใน
เรื่องตางๆท่ีจําเปน เชน ปญหา
ขาววัชพืช, ปญหาแมลงศัตรูพืช, 
การผลิตเชื้อราบิวเวอรเรีย ฯลฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จัด
กิจกรรม  
1 ครั้ง 

เกษตรกรสามารถนํา
ความรูท่ีไดไป
พัฒนาการเกษตรได
อยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

10 ปุยสั่งตัดชนิดเม็ดตามนโยบาย
รัฐบาล 

เพ่ือลดตนทุนการผลิตภาค
การเกษตร 

ฝกอบรมการทําปุยสั่งตัดและ
การวิเคราะหดิน ฯลฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จัดอบรม  
1 ครั้ง 

เกษตรกรมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลัด 



- ๑๔๒ - 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการคาใชจายในการ
ดําเนินงานหรือจัดกิจกรรมตางๆ 
ตามนโยบายของรัฐบาล 
ราชการสวนกลางและราชการ
สวนภูมิภาคท่ีอยูในอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบลท่ีสามารถกระทําได 

เพ่ือคาใชจายในการ
ดําเนินงานหรือจัดกิจกรรม
ตางๆ ตามนโยบายของ
รัฐบาล ราชการสวนกลาง
และราชการสวนภูมิภาคท่ีอยู
ในอํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลท่ีสามารถ
กระทําได 
 
 
 

ทําการเบิกจายงบประมาณ
ใหกับสวนการบริหารภายใน
องคการบริหารสวนตําบลและ
สวนราชการภายนอกในการ
ดําเนินงานหรือการจัด
กิจกรรมตางๆ ท่ีอยูในอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบลท่ีสามารถกระทําได เชน 
กิจกรรมวันรักตนไมประจําป
ของชาติ ตามแนวทางของกรม
ปาไม   ฯลฯ 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

12 
กิจกรรม/ป 

สามารถ
ขับเคลื่อน
นโยบายของ
รัฐบาล ราชการ
สวนกลางและ
ราชการสวน
ภูมิภาคไดอยาง
เปนรูปธรรม
สอดคลองกับ
แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
ของประเทศ 

สํานักปลัด 

12 จัดซื้อวัสดุการเกษตร เพ่ือนํามาใชในงานตางๆ ท่ี
เหมาะสมและจําเปน 

จัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน 
สารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช สัตว พันธุพืช ปุย 
วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการ
ขยายพันธุพืช เชน ใบมีด 
เชือก ฯลฯ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

20 ครั้ง มีวัสดุการเกษตร 
ไวใชงาน  เพ่ือ
ความสะดวกและ
เหมาะสมกับ
ชิ้นงาน 

สํานักปลัด 

รวม 12 โครงการ - - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 - - - 

 



- ๑๔๓ - 
 

 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 2 11การพัฒนาดานการทองเท่ียวสูสากล 
ยุทธศาสตรท่ี 3 11การสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2 11การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดความสมดุล  
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 2 11การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ11และส่ิงแวดลอม 

2.10  แผนงานการเกษต11ร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริม ปรับปรงุ 
แกไข อนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ หรือ 
โครงการจัดประชุมเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม ฯลฯ 

เพ่ือใหสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีมี
คุณภาพท่ีดี 

สงเสริม ปรับปรงุ แกไข 
อนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในตําบล
บางปลามา 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

10 
หมูบาน 

สิ่งแวดลอมใน
ตําบลบางปลามา 
มีคุณภาพท่ีดี 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 



- ๑๔๔ - 
 

 

 

 

 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ทองถ่ินไทย  รวมใจภกัด์ิ  
รักษพ้ืนท่ีสีเขียว  
(หนังสือ ท่ี สพ 0037.10/75 
ลงวันท่ี 8 เม.ย.54) 

เพ่ือใหสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ี 
อบต.นาอยู 

จัดกิจกรรม  จํานวน 1 ครั้ง 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จัดกิจกรรม 
1 ครั้ง 

สภาพแวดลอม
ในพ้ืนท่ี อบต.
บางปลามา 
นาอยู 
 

สํานักปลัด 

3 โครงการกําจัดผักตบชวาใน
แมนํ้า ลําคลอง  

เพ่ือใหแมนํ้าลําคลองมีความ
สะอาด ไหลเวียนสะดวก 

แมนํ้าทาจีน  ลําคลองทุก
สายภายในเขต อบต.บาง
ปลามา 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

แมนํ้าทา
จีน 1 สาย  
ลําคลอง
ตางๆ  

 5 สาย 

ประชาชน
สามารถใชใน
การคมนาคม
และอ่ืนๆ ได
สะดวก 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๔๕ - 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการคาใชจายในการ
ดําเนินงานหรือจัดกิจกรรม
ตางๆ ตามนโยบายของรัฐบาล 
ราชการสวนกลางและราชการ
สวนภูมิภาคท่ีอยูในอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบลท่ีสามารถกระทําได 

เพ่ือคาใชจายในการดําเนินงาน
หรือจัดกิจกรรมตางๆ ตาม
นโยบายของรัฐบาล ราชการ
สวนกลางและราชการสวน
ภูมิภาคท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี
ขององคการบริหารสวนตําบล
ท่ีสามารถกระทําได 
 
 
 

ทําการเบิกจายงบประมาณ
ใหกับสวนการบริหาร
ภายในองคการบริหารสวน
ตําบลและสวนราชการ
ภายนอกในการดําเนินงาน
หรือการจัดกิจกรรมตางๆ 
ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของ
องคการบรหิารสวนตําบลท่ี
สามารถกระทําได เชน 
กิจกรรมวันรักตนไม
ประจําปของชาติ ตาม
แนวทางของกรมปาไม   
ฯลฯ 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

12  
   กิจกรรม/ป 

สามารถ
ขับเคลื่อน
นโยบายของ
รัฐบาล 
ราชการ
สวนกลางและ
ราชการสวน
ภูมิภาคได
อยางเปน
รูปธรรม
สอดคลองกับ
แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
ของประเทศ 

สํานักปลัด 

5 ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ลดภาวะโลกรอนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลบางปลามา ประจําป 
๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

เพ่ือคาใชจายในการดําเนินงาน
หรือจัดกิจกรรมตางๆ ในการ
ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวลดภาวะโลกรอนใน
เขตพ้ืนท่ีตําบลบางปลามา 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 จัด
กิจกรรม 
4 ครั้ง 

มีพ้ืนท่ีสีเขียว 
ลดภาวะโลก
รอนในเขต
พ้ืนท่ีตําบล
บางปลามา 

 

รวม 5 โครงการ - - ๑,20๐,๐๐๐ ๑,20๐,๐๐๐ ๑,20๐,๐๐๐ ๑,20๐,๐๐๐ - - - 

 
 



- ๑๔๖ - 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 3 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 3 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3.2  แผนงานรักษาความสงบภายใ 11น 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ติดต้ังกลองวงจรปด CCTV  
จํานวน ๕ จุด 

เพื่อเฝาระวังในดานความปลอดภัย
ใหกับพื้นที ่

ติดต้ังกลองวงจรปดบริเวณที่ทําการ 
อบต.บางปลามา  

๖๐0,000    1 แหง มีความมั่นใจในเร่ือง
ความปลอดภัยมากขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการดําเนินการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ หรือต้ังจุดตรวจ และสราง
จิตสํานึกมีวินัยในการลดอุบัติเหตุ
จราจร 

1) เพ่ือเปนการปองกันและลด
อุบัติเหตุในชวงเทศกาลที่สําคัญ 
2) อํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนที่สัญจรในชวงเทศกาล 

จัดต้ังจุดบริการประชาชนบริเวณจุด
แยกที่สําคัญ  เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชน 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

จัดต้ัง 
จุดตรวจ  
10 คร้ัง 

1) ประชาชนไดรับ
ความสะดวก ปลอดภัย
มากขึ้น 
2) ประชาชนมีความรู
เก่ียวกับโทษ และพิษ
ภัยของการด่ืมแลวขับ 

สํานักปลัด 

3 รณรงคแกไขปญหาในดาน
อาชญากรรม  โรคเอดส การละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี การพนัน การ
ขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศและ
การสรางความเข็มแข็งของสตรี
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2342 ลว.28 พ.ค.55) 

เพ่ือใหเด็กและสตรีมีความเข็ม
แข็ง ปองกันอาชญากรรมมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

จัดกิจกรรมตาง เชน การรณรงค 
ประชาสัมพันธ กิจกรรมตางๆ ที่เปน
ประโยชนสํารับเด็ก และสตรี ฯลฯ 

๔0,000 
 

๔0,000 
 

๔0,000 
 

๔0,000 
 

จัดกิจกรรม 
1 ครั้ง 

เด็กและสตรีมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

4 จัดสวัสดิการใหกับสมาชิก   
อปพร. 
 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

จัดหาสวัสดิการ ใหแก  
อปพร. เชน คาเบี้ยเลี้ยงในการ
ปฏิบัติงาน อุปกรณในการปฏิบัติงาน 
ฯลฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

1 ครั้ง อปพร.ปฏิบัติหนาท่ี
อยางมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

สํานักปลัด 



- ๑๔๗ - 
 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๕ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
หรือ ปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดและเพื่อสนับสนุนการจัดระเบียบ
สังคม หรือ รณรงคปองกัน  บําบัด
ฟนฟูรักษา  ใหกับประชาชน  และผู
ติดยาเสพติด 

1) เพ่ือปองกันไมใหประชาชน
เขาใกลยาเสพติด 
๒) เพ่ือบําบัด ฟนฟู รักษา ผูติด
ยาเสพติดไมใหกลับไปติดยา 

๑) ฝกอบรม  บําบัดฟนฟู  รักษา     
ผูติดยาเสพติดใหเปนคนดีของสังคม 
๒) รณรงคประชาสัมพันธให
ประชาชนรูพิษภัยของยาเสพติด ฯลฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จัดอบรม  
1 ครั้ง 

๑) ประชาชน
หางไกลจากผูติดยา
เสพติด   
๒) ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักปลัด 

๖ โครงการฝกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัย 
ฝายพลเรือน (อปพร.) 

1) เพื่อศักยภาพของสมาชิก อปพร. 
2) เพื่อเพิ่มความรูดานกูชีพ – กูภัย 

ฝกอบรมทบทวน อปพร. ๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

ฝกอบรม 
1 ครั้ง 

อปพร.ปฏิบัติหนาที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สํานักปลัด 

7 โครงการฝกซอมแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

เพ่ือเตรียมความพรอมในการ
รับมือกับภัยท่ีเกิดข้ึน 

ฝกอบรมซักซอมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

ฝกอบรม 
1 ครั้ง 

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัย เมื่อภัยมา 

สํานักปลัด 

8 ปองกันและบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนท่ีเกิด
จากสาธารณภัย 

เพ่ือปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัย นํ้าปาไหลหลาก 
แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว 
อัคคีภัย ฯลฯ 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนตางๆ ของ
ประชาชนท่ีเกิดจากภัย
สาธารณะตางๆ ฯลฯ  

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

10 
หมูบาน 

สามารถแกปญหา
ดําเนินการปองกัน
และบรรเทาความ
เดือดรอนตางๆ ของ
ประชาชนที่เกิดจาก
ภัยสาธารณะตางๆ 
ฯลฯ ไดอยางทันเวลา 

สํานักปลัด 

รวม ๘ โครงการ - - ๑,๐๙๐,000 ๔๙๐,000 ๔๙๐,000 ๔๙๐,000 - - - 

 
 
 
 



- ๑๔๘ - 
 

 
 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

                  แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 3 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามายทุธศาสตรท่ี 311การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3.3  แผนงานการศึกษ11า 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการปองกันและแกปญหา
ยาเสพติดในโรงเรียน/
สถานศึกษา (สําเนาหนังสือ  
สพ ๐๐๒๓.๑๐/ว๘๒  
ลว. ๑๓ มี.ค.๕๘) 

เพ่ือใหเด็กและเยาวชนในเขต
พ้ืนท่ีหางไกลจากยาเสพติด 

จัดกิจกรรมทางวิชาการให
ความรูแกเด็กและเยาวชน 
ในเขตพ้ืนท่ี 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง เด็กและเยาวชน 
ในเขตพ้ืนท่ีหางไกล
จากยาเสพติด 

กองการศึกษาฯ 

๒ โครงการเฝาระวังปองกัน
โรคติดตอในเด็ก 

๑)เพ่ือใหผูปกครองมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการปองกัน
โรคติดตอ 
๒)เพ่ือใหครูผูดูแลเด็กมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการปองกัน
โรคติดตอ 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ
อบต.บางปลามาและ ผูปกครอง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดอบรม 
๑ ครั้ง 

๑) เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
มีความปลอดภัย
หางไกลโรคติดตอ 
๒) ครูผูดูแลเด็กและ
ผูปกครองมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
โรคติดตอ 

กองการศึกษาฯ 

 



- ๑๔๙ - 
 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓ โครงการความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับ “ไอโอดีน” 

เพ่ือใหแกและหญิงต้ังครรภมี
ความรูความเขาใจ 

เด็กแรกเกิดถึงกอนเขา
ประถมศึกษาปท่ี ๑  
หญิงต้ังครรภ หญิงท่ีเลี้ยงลูก
ดวยนมแมระยะ ๖ เดือนแรก 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดอบรม 
๑ ครั้ง 

๑) เด็กแรกเกิดถึง
กอนเขา
ประถมศึกษาปท่ี ๑ 
ไดรับไอโอดีนใน
อาหารเพียงพอ 
๒) หญิงต้ังครรภ
ไดรับไอโอดีนใน
อาหารเพียงพอ 
๓)หญิงท่ีเลี้ยงลูก
ดวยนมแมระยะ ๖ 
เดือนแรกไดรับ
ไอโอดีนในอาหาร
เพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 

๔ โครงการเตรียมความพรอมหลงั
คลอดบุตร 

๑) เพ่ือใหหญิงต้ังครรภมีความ
พรอมในการดูแลบุตรหลังคลอด
บุตร 
๒) เพ่ือใหแมมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการดูแลบุตร 

หญิงต้ังครรภและหญิง 
หลังคลอด เด็กต้ังแต 
แรกเกิด – ๕ ป 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดอบรม 
๑ ครั้ง 

๑) หญิงต้ังครรภ
และหญิงหลังคลอด 
มีความรูความเขาใจ
ในการเลี้ยงดูบุตร 
๒) เด็กท่ีเกิดมา
ไดรับการเลี้ยงดู มี
การเจริญเติบโต 
ตามโภชนาการ 
ของเด็ก 

กองการศึกษาฯ 



- ๑๕๐ - 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๕ โครงการ “การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย” 

๑) เพ่ือใหพอแม ผูปกครอง
เขาใจถึงวิธีการอบรมเด็ก 
โดยการสรางวินัยเชิงบวก 
ใหมีคุณภาพ 
๒) เพ่ือใหพอแม ผูปกครอง มี
เจตคติท่ีดีตอการเลี้ยงเด็ก 

พอแม ผูปกครองของเด็กในเขต
พ้ืนท่ี อบต.บางปลามา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดอบรม 
๑ ครั้ง 

เด็กมีสุขภาพท่ีดีข้ึน กองการศึกษาฯ 

๖ โครงการ “พัฒนาความสามารถ
โตตามวัย” 

๑) เพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการและมีความพรอมท่ี
เหมาะสมกับวัย 
๒) เพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมี
สุขนิสัย และสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี 

๑) เด็กระดับปฐมวัย 
 รอยละ ๙๐ มีพัฒนาการและมี
ความพรอมท่ีเหมาะสมกับวัย 
๒) เด็กระดับปฐมวัย  
รอยละ ๙๐ มีสุขนิสัย  
สุขภาพและสุขภาพจิตท่ีดี 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดอบรม 
๑ ครั้ง 

เด็กระดับปฐมวัย มี
พัฒนาการมีความ
พรอมท่ีเหมาะสมกับ
วัยมีความคิดอยาง
เหมาะสมกับวัย อยู
ในสังคมไดอยางมี
ความสุขและมีความ
พรอมท่ีจะเรียนใน
ระดับประถมศึกษา
ตอไปไดอยางมี
ความสุขในการ
เรียนรูโดยไดรับ
ความรวมมือในการ
พัฒนาและจัด
การศึกษาจาก
ผูปกครองและชุมชน
เปนอยางดี 

กองการศึกษาฯ 

 



- ๑๕๑ - 
 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๗ โครงการ “เด็กนอยฟนสวย” ๑) เพ่ือสงเสริมใหครูผูดูแลเด็ก 
ผูปกครองและเด็กนักเรียนได
ทราบถึงวิธีดูแลรักษาฟน 
๒) เพ่ือสงเสริมใหครูผูดูแลเด็ก 
ผูปกครองและเด็กนักเรียนทราบ
ถึงวิธีการปองกันโรคฟนผุ 
 

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จัด
กิจกรรม 
๑ ครั้ง 

๑) ผูดูแลเด็ก
ผูปกครองนักเรียน
ทราบถึงวิธีดูแล
รักษาฟน 
๒) ผูดูแลเด็กและ
ผูปกครองนักเรียน
ทราบถึงวิธีปองกัน
โรคฟนผุ     

กองการศึกษาฯ 

๘ โครงการ “รณรงคทาฟลูออไรด
วานิช" 

๑) เพ่ือสงเสริมใหครูผูดูแลเด็ก
ผูปกครองและเด็กนักเรียนได
ทราบถึงวิธีดูแลรักษาฟน 
๒) เพ่ือสงเสริมใหครูผูดูแลเด็ก 
ผูปกครองและเด็กนักเรียนทราบ
ถึงวิธีปองกันฟนผุ 

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จัด
กิจกรรม 
๑ ครั้ง 

๑) ผูดูแลเด็ก
ผูปกครองนักเรียน
ทราบถึงวิธีดูแล
รักษาฟนและ
ปองกันฟนผุ 
๒) เด็กนักเรียนใน
ศูนยฯ ไดรับการทา
ฟลูออไรดวานิช 
ทุกคน 

กองการศึกษาฯ 

 

 
 
 
 
 



- ๑๕๒ - 
 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๙ สนับสนุนอาหารกลางวัน เพ่ือใหเด็กนักเรียนและเด็กกอน
วัยเรียนไดรับโภชนาการอาหาร
ครบ ๕ หมู และมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กของ อบต.บางปลามา 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ศพด. 
ในเขตพื้นที่ 

อบต. 
บางปลามา 

เด็กนักเรียนกอนวัย
เรียน มีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 
ไดรับโภชนาการ
อาหาร ท่ีครบ ๕ หมู 

กองการศึกษาฯ 

๑๐ สนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพ่ือใหเด็กนักเรียนและเด็กกอน
วัยเรียนมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก และโรงเรียนท้ัง      
3 แหง ในเขตพ้ืนท่ี อบต.
บางปลามา 

๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ โรงเรียน
สังกัด สพฐ. 
และ ศพด. 
ในเขตพื้นที่ 

อบต. 
บางปลามา 

เด็กนักเรียนและ 
เด็กกอนวัยเรียน    
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

๑๑ โครงการ “เด็กไทยสุขภาพดี  
ท่ัวหนา ไรปญหาภาวะ        
ทุพโภชนาการ ดวยอาหาร
กลางวัน” 

เพ่ือใหเด็กนักเรียนและเด็กกอน
วัยเรียนไดรับโภชนาการอาหาร
ครบ ๕ หมู และมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กของ อบต.บางปลามา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ศพด. 
ในเขตพื้นที่ 

อบต. 
บางปลามา 

เด็กนักเรียนกอนวัย
เรียน มีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 
ไดรับโภชนาการ
อาหาร ท่ีครบ ๕ หมู 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 

 
 
 



- ๑๕๓ - 
 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑๒ โครงการ “ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับผูปกครอง พัฒนา
ความสามารถโตตามวัย” 

๑) เพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัย
มีพัฒนาการ มีความพรอมท่ี
เหมาะสมกับวัย 
๒) เพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัย
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตท่ีดี 
๓) เพ่ือใหครูและผูปกครอง มี
ความรูความสามารถท่ีปฏิบัติ
กับเด็กไดอยางถูกตองและ
เหมาะสมกับวัย 
 

๑) เด็กระดับปฐมวัย รอยละ 
๙๐ มีพัฒนาการและมีความ
พรอมท่ีเหมาะสมกับวัย 
๒) เด็กระดับปฐมวัย รอยละ 
๙๐ มีสุขนิสัย สุขภาพและ
สุขภาพจิตท่ีดี 
๓) เพ่ือใหครูและผูปกครองมี
ความรู ความเขาใจ และ
ตอบสนองความตองการของ
เด็กใหเหมาะสม 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จัด
กิจกรรม 
๑ ครั้ง 

๑) เด็กในศูนยฯ  
มีพัฒนาการท่ี
เหมาะสมกับวัย 
๒) เด็กในศูนยฯ มี
สุขนิสัย สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตท่ีดี 
๓) ครูและผูปกครอง 
มีความรู
ความสามารถท่ี
ปฏิบัติกับเด็กได
อยางถูกตองและ
เหมาะสมกับวัย 

กองการศึกษาฯ 

๑๓ จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ   
เครื่องดับเพลิงของ ศพด. 

ศพด. ของ อบต.บางปลามา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กอง
การศึกษาฯ 
และ ศพด. 

มีวัสดุเครื่องดับเพลิง
ไวใชในศูนยฯ 

กองการศึกษาฯ 

รวม ๑๓ โครงการ - - ๒,๖๖๐,๐๐๐ ๒,๖๖๐,๐๐๐ ๒,๖๖๐,๐๐๐ ๒,๖๖๐,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 
 



- ๑๕๔ - 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 3 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 3 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3.4  แผนงานสาธารณส1ุ1ข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการตรวจสุขภาพเชิงรุกใน
ชุมชน 

เพ่ือใหประชาชนมีการ
เตรียมการในการเฝาระวัง
และรักษาโรค 

ประชาชนในพ้ืนที่ตําบล 
บางปลามา 
 (10 หมูบาน) 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จํานวน 1 ครั้ง 
10 หมูบาน 

ประชาชนมี
สุขภาพ 
ที่ดีขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการรณรงคฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา หรือ 
การขับเคลื่อนโครงการสัตวโรค  
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

เพ่ือใหสุนัขและแมวที่มี
เจาของและไมมีเจาเของ
ไดรับบริการฉีดวัคซีน 

สุนัขและแมวในพ้ืนที่ตําบล
บางปลามา 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

10 หมูบาน สุนัขและแมว
ไดรับบริการตาม
โครงการ
ครอบคลุม 
ทั่วพ้ืนที่ตําบล
บางปลามา 

กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการจัดระบบบริการทาง
การแพทยฉุกเฉินตําบล 
บางปลามา หรือ โครงการ
กอสรางอาคารศูนยปฏิบัติการ 
“การแพทยฉุกเฉิน” 

เพ่ือจัดตัง้ “ศูนยปฏิบตัิการกู
ชีพตําบลบางปลามา” เพ่ือ
ใหบริการชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉินดวยโรคปจจุบันหรือผู
ประสบอุบัติเหตุในเขต
องคการบริหารสวนตําบลบาง
ปลามาและพ้ืนท่ีใกลเคียงหาก
มีการรองขอ หรือ กอสราง
ศูนยปฏบิัติการ “การแพทย
ฉุกเฉิน”  

ประชาชนในพ้ืนที่ตําบลบาง
ปลามา และพ้ืนที่ใกลเคียง 
ที่มีการรองขอ หรือ 
ดําเนินการกอสรางศูนย
ปฏิบัติการ “การแพทย
ฉุกเฉิน” 

500,000 
 

500,000 
 

2,500,000 
 

2,500,000 
 

1 ศูนย ประชาชนสามารถ
เรียกใชบริการจาก
หนวยกูชีพตาํบล 
บางปลามา 
ไดตลอด  
24 ชั่วโมง  
หรือ มีอาคารศูนย
ปฏิบตัิการ 
“การแพทย
ฉุกเฉิน” 

กองสาธารณสุขฯ 



- ๑๕๕ - 
 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 สงเสริมสุขภาพผูสูงวัยตําบล 
บางปลามา หรือ สงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุตําบล 
บางปลามา  

เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกโดยไมตอง
เดินทางไปตรวจยัง รพ. 
และชวยประหยัด
คาใชจาย 

ตรวจสุขภาพใหกับประชาชน
ในโรคตางๆ เชน เบาหวาน 
ความดันโลหิต มะเร็งปาก
มดลูก มะเร็งเตานม ฯลฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

1 ครั้ง 
จํานวน 10 

หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
ดานสุขภาพ 
 

กองสาธารณสุขฯ 

๕ โครงการความรูความเขาใจกับ 
“ไอโอดีน” 

เพ่ือใหแมและหญิง
ต้ังครรภมีความรูความ
เขาใจ 

เด็กแรกเกิดถึงกอนเขา
ประถมศึกษาปท่ี 1 หญิง
ต้ังครรภ หญิงท่ีเลี้ยงลูกดวย
นมแมระยะ 6 เดือนแรก 

50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 

ครั้ง 

1) เด็กแรกเกิดถึง
กอนเขา
ประถมศึกษาปที่ 
1 ไดรับไอโอดีน
ในอาหารเพียงพอ 
2) หญิงต้ังครรภ
ไดรับไอโอดีนใน
อาหารอยาง
เพียงพอ 
3) หญิงที่เลี้ยงลุก
ดวยนมแมทุกคน
ระยะ 6 เดือน
แรกไดรับไอโอดีน
ในอยางเพียงพอ 

กองสาธารณสุขฯ 

  



- ๑๕๖ - 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการอบรมพ้ืนฟูความรูเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 
สาธารณสุข (อสม.) 

เพ่ือทบทวนบทบาท 
และภารกิจของ อสม.  
ในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนตามสภาพ
ปญหาสาธารณสุขที่
เปลี่ยนแปลงไป 

อาสาสมัคสาธารณสุข 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

อสม. มีความรู 
ความเขาใจ 
สามารถถายทอด
ความรูดาน
สุขภาพแก
ประชาชน
กลุมเปาหมายได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุขฯ 

7 โครงการ/กิจกรรม พัฒนา
สุขภาพ กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลบางปลามา เชน 
แผนงานดานการจัดซื้อบริการ
สุขภาพ แผนงานดานการ
สนับสนุนงบประมาณแกหนวย
บริการสาธารณสุข  แผนงาน
ดานการสวางเสริมสุขภาพโดย
ประชาชนและชุมชนทองถ่ิน 
แผนงานดานการบริหารจัดการ
กองทุนและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ ฯลฯ 

เพ่ือจัดโครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาสุขภาพ ใหแก 
1) ประชาชนตําบล 
บางปลามา 
2) พัฒนาศักยภาพ อสม. 
3) อบรมผูนําชุมชน 
4) มีการคัดกรองและ
ปองกันโรคตางๆ ใหแก
ประชาชน 
   ฯลฯ 

1) ประชาชน ตําบล 
บางปลามา 
2) พัฒนาศักยภาพ อสม. 
3) อบรมผูนําชุมชน 
4) มีการคัดกรองและปองกันโรค
ตางๆ ใหแกประชาชน 
   ฯลฯ 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

15 ครั้ง ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึน 

กองสาธารณสุขฯ  

  



- ๑๕๗ - 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการสงเสริมสุขภาพ  
หรือคัดกรอง 10 โรค  
จํานวน 10 หมูบาน 
 

๑) เพ่ือพัฒนาความรู 
ทักษะ อ.ส.ม. ผูนําชุมชน 
และประชาชน 
2) เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกโดยไมตอง
เดินทางไปตรวจยัง รพ. 
และชวยประหยัด
คาใชจาย 

1) พัฒนาศักยภาพ  
อ.ส.ม. 
๒) อบรมผูนําชุมชน 
๓) ตรวจสุขภาพใหกับ
ประชาชนในโรคตางๆ  

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง

จํานวน 10 
หมูบาน 

๑) อสม.สามารถ
พัฒนาศักยภาพ
ดานสาธารณสุข 
ในเร่ืองตางๆ 
๒ )  ป ร ะ ช า ช น
ไดรับความสะดวก
ใน ด า น สุ ข ภ า พ  
แ ล ะ ป ร ะ ห ยั ด
คาใชจาย 

กองสาธารณสุขฯ 

9 โครงการตรวจสารพิษใน
รางกาย 
จํานวน 10 หมูบาน 

เพ่ือตรวจสุขภาพของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที ่
อบต.บางปลามา 

ประชาชนในเขต อบต.บาง
ปลามา 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง
จํานวน 10 
หมูบาน 

สามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ป ร ะ ช า ช น ใ ห มี
ค ว า ม สุ ข แ ล ะ มี
สุขภาพร า งกาย
และจิตใจที่ดี 

กองสาธารณสุขฯ 

10 โครงการเฝาระวังและสงเสริม
ทันตสุขภาพในศูนยพัฒนา - 
เด็กเล็ก 
 
 

1) เพ่ือควบคุมอัตราการ
เกิดโรคฟนผุในเด็ก
ปฐมวัย 
๒) เพ่ือสงเสริมให
ผูปกครองและผูมสีวน
เก่ียวของสามารถดูแล
สุขภาพชองปากของเด็ก
ได 

เด็กกอนวัยเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลบางปลา
มา 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

เด็กมีสุขภาพปาก
และฟนที่ดี 

กองสาธารณสุขฯ 

11 โครงการสงเสริมทันตสุขภาพ 
ในกลุมผูสูงอายุ 
 

๑) เพ่ือใหผูสูงอายุมี
ความรูเก่ียวกับการดูแล
สุขภาพชองปากเพ่ิม 
มากขึ้น  
๒) เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับ
บริการตรวจสุขภาพ 
ชองปาก 

ผูสูงอายุในพ้ืนท่ีตําบลบาง
ปลามา 

50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

๑) ผูสูงอายุมี
สุขภาพชองปากดี
ขึ้น  
๒) ผูสูงอายุไดรับ
บริการตรวจ
สุขภาพชองปาก 

กองสาธารณสุขฯ 



- ๑๕๘ - 
 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการรณรงคปองกันและ- 
ควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 

1) เพ่ือลดอัตราการ
ปวยโรคไขเลือดออก 
2) เพ่ือปองกันและหยุด
การระบาดของโรค
ไขเลือดออก 

หมูท่ี 1 – 12  
ตําบลบางปลามา 
อําเภอบางปลามา  
จังหวัดสุพรรณบุร ี

50,000 50,000 50,000 50,000 10 หมูบาน อัตราการปวย
ดวยโรค
ไขเลือดออก
ลดลงตาม
เปาหมายที่
กําหนด  

กองสาธารณสุขฯ 

13 โคร งการปองกันและแก ไข
ปญหาเอดสและเพศสัมพันธแก
เยาวชนในโรงเรียน 

เพ่ือสรางความเขมแข็งใน
การดําเนินงานเพ่ือการ
ป อ ง กั น ก า ร ติ ด เ ชื้ อ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และโรคเอดสในโรงเรียน 
 
 

เด็กและเยาวชน, ผูนําชุมชน
และประชาชนท่ัวไป 

50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

ผูเขารับการ
อบรมสามารถ
เปนแกนนํา
เผยแพรความรู
เรื่องโรคเอดส
และพศสัมพันธ
ในโรงเรียนและ
ชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 

14 โครงการตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน ไขมัน 
และความดันโลหิตสูง 
 
 

เพ่ือตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน ไขมัน 
และความดันโลหิตสูง 
 

ประชาชนในตําบล 
บางปลามา 

30,000 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

ประชาชนไดรับ
การตรวจคัด
กรองเบาหวาน 
ไขมันและความ
ดันฯ 

กองสาธารณสุขฯ 

15 โครงการแกไขปญหาฟลูออไรด
ในนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหา
ฟลูออไรดท่ีมีคาเกิด
มาตรฐานนํ้าอุปโภค
และบริโภคของ
ประชาชน 

หมูท่ี 1 – 12  
ตําบลบางปลามา 
อําเภอบางปลามา 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,00
0 
 

9 หมูบาน ประชาชนไดใช
นํ้าท่ีสะอาด
และปลอดภัย
จากปญหาของ
ฟลูออไรดในนํ้า
ด่ืม 

กองสาธารณสุขฯ 

 



- ๑๕๙ - 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการฝกอบรมผูปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องตน/เวชกรฉุกเฉิน 
ระดับตน 

เพ่ือใหผูท่ีเขารับการ
อบรมมีความรูและ
ทักษะในการปฐม
พยาบาลเบื้องตน 

ผู ปฏิบั ติ ง านกู ชี พกู ภั ย , 
ผูนําชุมชนและประชาชน
ท่ัวไป 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
และทักษะใน
การปฐม
พยาบาล
เบื้องตนฯ 

กองสาธารณสุขฯ 

17 โครงการอบรมการปฐม
พยาบาลเบื้องตน 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูในการ
รักษาพยาบาลและปฐม
พยาบาลเบื้องตน 

เด็กและเยาวชน, ผูนําชุมชน
และประชาชนท่ัวไป 

50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

เยาวชน/
ประชาชนใน
เขตตําบลบาง
ลามามีความรู
ในการปฐม
พยาบาล
เบื้องตน 

กองสาธารณสุขฯ 

18 โครงการฝกอบรมอาสาฉุกเฉิน
ชุมชน 

เ พ่ื อ ใ ห ป ร ะ ช า ช น มี
ความรูในการชวยเหลือ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน
และสามารถแจงเหตุ
หรือรายงานเหตุและ
สามารถชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉินได 

เด็กและเยาวชน, ผูนําชุมชน
และประชาชนท่ัวไป 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

ประชาชนมี
ความรู 
ในการ
ชวยเหลือปฐม
พยาบาล
เบื้องตนและ
สามารถแจง
เหตุหรือ
รายงานเหตุ
และสามารถ
ชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉินได 

กองสาธารณสุขฯ 



- ๑๖๐ - 
 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการรณรงคปองกันและ
ควบคุมโรคไขหวัดนก 

เพ่ือเปนการ
ประชาสัมพันธให
ความรูท่ีถูกตองเกี่ยว
การกําจัดเชื้อโรค
ไขหวัดนกกับเกษตรกร
และผูท่ีเกี่ยวของกับการ
เลี้ยงสัตวปก  

หมูท่ี 1 – 12  
ตําบลบางปลามา 
อําเภอบางปลามา 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

เกษตรมีความรูที่
ถูกตองเก่ียวกับ
การกําจัด 
เชื้อโรคไขหวัดนก
และตระหนัก 
ถึงความสําคัญใน
การทําความ
สะอาด 
และทําลายเชื้อโรค
ไขหวัดนก  

กองสาธารณสุขฯ 

20 โครงการกิจการท่ีเปนอันตราย
ตอสุขภาพ 

เพ่ือสุขภาพของระชา
ชนในหมูบาน 

เด็กและเยาวชน, ผูนําชุมชน
และประชาชนท่ัวไป 

50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

สุขภาพของ
ประชาชน 
ในหมูบาน 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 

  



- ๑๖๑ - 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 โครงการสงเสริมการ 
คัดแยกขยะในครัวเรือน 

เ พ่ือลดประมาณขยะ
จากแหลงกําเนิด 

เด็กและเยาวชน, ผูนําชุมชน
และประชาชนท่ัวไป 

100,000 100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

ส า ม า ร ถ ล ด
ปริมาณขยะจาก
แหล งกํ า เ นิ ดได
โดยจากพฤติกรรม
ของประชาชนใน
การลดการผลิต
ขยะ การคัดแยก
ขยะต้ังแตตนทาง
และมีการนําขยะ
ก ลั บ ม า ใ ช
ประโยชนใหม 

กองสาธารณสุขฯ 

22 โครงการระบบการแพทยฉุกเฉิน เพ่ือใหบริการชวยเหลือ
ผู ไ ด รั บบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุหรือเจ็บปวย
ฉุก เ ฉินอย าง รวดเร็ ว 
ปลอดภัย ถูกตองตาม
มาตรฐ าน  ลดความ
รุนแรงของการบาดเจ็บ
และอาการปวยท่ีอาจ
สงผลถึงชีวิตได 

เด็กและเยาวชน, ผูนําชุมชน
และประชาชนท่ัวไป 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

ผูที่ ไดรับบาดเจ็บ
จากอุบั ติเหตุหรือ
เ จ็ บ ป ว ย ฉุ ก เ ฉิ น
พ้ืนที่เขตตําบลบาง
ปลาม าและพ้ืนที่
ใกลเคียงไดรับการ
ช ว ย เ ห ลื อ อ ย า ง
รวดเร็ วปลอดภัย 
ถู ก ต อ ง ต า ม
มาตรฐาน ลดความ
รุ น แ ร ง ข อ ง ก า ร
บาดเจ็บและอาการ
ปวยที่อาจสงผลถึง
ชวีิตได 

กองสาธารณสุขฯ 

 

 



- ๑๖๒ - 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 
และแกนนําชุมชนภายใต
โครงการดานสาธารณสุข 
และการปองกันโรคในดานตางๆ 
หลักสูตรการเฝาระวังปองกัน
และควบคุมโรคติดตอ 

เพ่ือปองกันและควบคุม
การระบาดของโรคติดตอ 

อบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) พรอม
ท้ังแกนนําสุขภาพ จํานวน 
10 หมูบาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

ผูเขารับการ
อบรมมีความรูใน
การปองกันและ
ควบคุมการ
ระบาดของ
โรคติดตอได 

กองสาธารณสุขฯ 

24 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 
และแกนนําชุมชนภายใต
โครงการดานสาธารณสุขและ
การปองกันโรคในดานตางๆ  
“หลักสูตรการสงเสริมสุขภาพ
ในชุมชนและสังคม” 
 

อสม. สามารถบอก
ความหมายและอธิบาย
กระบวนการสงเสริม
สุขภาพของประชากรตาม
กลุมวัยได ฯลฯ 

อบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข 
(อสม.) พรอมท้ังแกนนํา
สุขภาพ จํานวน 10 
หมูบาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

อสม. เขาใน
ความหมายและ
กระบวนการ
สงเสริมสุขภาพ 
ฯลฯ 

กองสาธารณสุขฯ 

25 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 
และแกนนําชุมชนภายใต
โครงการดานสาธารณสุขและ
การปองกันโรคในดานตางๆ  
หลักสูตรการเฝาระวัง ปองกัน
และควบคุมโรคไมติดตอ 

เพ่ือปองกันและควบคุม
การระบาดของโรค 
ไมติดตอ 

อบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข 
(อสม.) พรอมท้ังแกนนํา
สุขภาพ จํานวน 10 
หมูบาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

อสม. เขาใจวงจร
การระบาดของ
โรคไมติดตอท่ี
เปนปญหาของ
ทองถ่ินไดหรือ
วงจรของปญหา
สาธารณสุขของ
พ้ืนท่ี ฯลฯ 

กองสาธารณสุขฯ 

26 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 
และแกนนําชุมชนภายใต
โครงการดานสาธารณสุขและ
การปองกันโรคในดานตางๆ  
หลักสูตรการดูแลผูสูงอายุ/
ผูปวยเร้ือรัง 

เมื่อผานการอบรมแลว   
อสม.สามารถอธิบาย
หลักการ/วิธีการในการ
ดูแลผูสูงอายุ/ผูปวยเรื้อรัง 

อบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข 
(อสม.) พรอมท้ังแกนนํา
สุขภาพ จํานวน 10 
หมูบาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

อสม. เขาใจ
หลักการและ
วิธีการในการ
ดูแลผูสูงอายุ/
ผูปวยเรื้อรัง 

กองสาธารณสุขฯ 



- ๑๖๓ - 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 โครงการใชจายเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน 
การแพทยฉุกเฉิน 

เพ่ือเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพงาน
การแพทยฉุกเฉิน 

ผูนําชุมชนหรือประชาชน
ท่ัวไปท่ีผานการอบรม FR 

 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ปฏิบัติงาน
การแพทย

ฉุกเฉิน 
ระยะเวลา 1 

ป 

การปฏิบัติงาน
ดานการแพทย
ฉุกเฉินมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากข้ึน 

กองสาธารณสุขฯ 

28 โครงการสงเสริมการบําบัดฟนฟู
ผูเสพ/ผูติดยาเสพติดและ
สงเสริมการฝกอบรมอาชีพ
ใหแกผูผานการบําบัด 

เพ่ือสงเสริมการบําบัด
ฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพ
ติดและสงเสริมการ
ฝกอบรมอาชีพใหแกผู
ผานการบําบัดฯ 

ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 2 ครั้ง 

ผูเสพ/ผูติดยา
เสพติดไดรับการ
บําบัดฟนฟูและ
ฝกอบรมอาชีพฯ 

กองสาธารณสุขฯ 

29 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ
เชิงรุกในชุมชน 

เพ่ือดําเนินการตรวจคัด
กรองสุขภาพเชิงรุกใน
ชุมชนตําบลบางปลามา 

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล
บางปลามา 

100,000 100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

ประชาชนไดรับ
การตรวจสุขภาพ
เชิงรุกฯ 

กองสาธารณสุขฯ 

30 โครงการสํารวจจํานวนสัตวและ
ข้ึนทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดจาก
โรคพิษสุนัขบาฯ 

เพ่ือใหสุนัขและแมวท่ีมี
เจาของและไมมีเจาเของ
ไดรับการสํารวจและข้ึน
ทะเบียนจํานวนสุนัขและ
แมวในเขตพ้ืนท่ี อบต.
บางปลามา 

สํารวจจํานวนสัตวและข้ึน
ทะเบียนสุนัขและแมวใน
พ้ืนท่ี อบต.บางปลามา  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

10 หมูบาน สุนัขและแมว
ไดรับการข้ึน
ทะเบียนตาม
โครงการ
ครอบคลุม 
ท่ัวพ้ืนท่ี อบต.
บางปลามา 

กองสาธารณสุขฯ 

  



- ๑๖๔ - 
 

 
 
 

 ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

31 โครงการเตรียมความพรอม 
หลังคลอดบุตร 

1) เพ่ือใหหญิงต้ังครรภมี
ความพรอมในการดูแล
บุตรหลังคลอด 
๒) เพ่ือใหแมมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการ
ดูแลบุตร 

หญิงต้ังครรภและหญิงหลัง
คลอดเด็กต้ังแต 
แรกเกิด-๕ ป 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

1) หญิงต้ังครรภ
และหญิงหลัง
คลอด  มีความรู
ความเขาใจในการ
เลี้ยงดูบุตร 
๒) เด็กท่ีเกิดมา
ไดรับการเลี้ยงดูมี
การเจริญเติบโต
ตามโภชนาการ
ของเด็ก 

กองสาธารณสุขฯ 

32 โครงการเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคมือ เทา ปาก ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

 

1) เพ่ือใหผูปกครองมีความรู
ความเขา ใจ เ ก่ียว กับการ
ปองกันโรคติดตอ 
2) เ พ่ือใหครูผู ดูแล เด็กมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การปองกันโรคติดตอ 

เด็ก, ผูปกครองและผูดูแล
เด็กเล็กฯ 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

๑)  เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัย
หางไกลโรคติดตอ 
๒) ครูผูดูแลเด็ก
และผูปกครองมี
ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับโรคติดตอ 

กองสาธารณสุขฯ 

  



- ๑๖๕ - 
 

 ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

33 โครงการสงเสริมสุขภาพ  
 

๑) เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชน
ตระหนักถึงประโยชน 
ของกรดูแลรักษาสุขภาพ 
2) เพ่ือใหประชาชนได
ทราบถึงวิธีการสรางเสริม
สุขภาพท่ีถูกตอง 
3) เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

ประชาชน ในพ้ืนท่ีตําบล
บางปลามา จํานวน 10 
หมูบาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 จัด
กิจกรรม 
จํานวน 1 

ครั้ง 

๑) ปลูกฝง
ทัศนคติ 
ท่ีดีในการดูแล
สุขภาพของ
ประชาชนใน
หมูบาน 
2) ประชาชน
มีสุขภาพ
รางกายท่ี
แข็งแรงและมี
สุขภาพจิตท่ีดี 
3) ประชาชน
ทราบถึงวิธี
ดูแลสุขภาพ
รางกายของ
ตนเองไดดี 

กองสาธารณสุขฯ 

34 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงวัย  
สรางจิตสดใส  จิตใจแข็งแรง 

เพ่ือกระตุนใหผูสูงอายุได
สนใจในสุขภาพรางกาย
และจิตใจของตนเอง 

ผูสูงอายุในพ้ืนท่ีตําบลบาง
ปลามา 
จํานวน 10 หมูบาน 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

จัด
กิจกรรม 
จํานวน 1 

ครั้ง 

สามารถ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ
ใหมีความสุข
และมีสุขภาพ
รางกายและ
จิตใจท่ีดี 

กองสาธารณสุขฯ 

 

 

 



- ๑๖๖ - 
 

 

 

 ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

35 โครงการอบรมใหความรูในการ
จัดการขยะโดยใชหลักการ 3Rs  
ในโรงเรียน/ชุมชน 

เ พ่ือลดปริมาณขยะมูล
ฝอยในชุมชน 

เด็ก/เยาวชน, ผูนําชุมชน
และประชาชนท่ัวไป 

50,000 50,000 50,000 50,000 ขยะมีปริมาณ
ลดลงไมรอย
กวารอยละ 5 
จากอัตราการ
เกิดขยะมูล

ฝอย 

ประชาชนใน
ชุมชนมีความรูใน
เรื่องการ 
คัดแยกขยะโดยใช
หลักการ 3Rs 

กองสาธารณสุขฯ 

36 กิจกรรมพัฒนาทําความสะอาด
พ้ืนท่ีสาธารณะ 

เพ่ือใหที่สาธารณประโยชน     
ถนน ที่วางเปลา สะอาด
ปราศจากเชื้อโรค 

พ้ืนที่สาธารณะ, ถนน -สาย
หลัก, สายรองในหมูบาน/
ชุมชนพ้ืนที่ตําบลบางปลามา 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จัดกิจกรรม 
จํานวน  
1 ครั้ง 

ประชาชนสามารถ
ใชท่ีสาธารณะ
ประโยชนและ
ถนนไดอยาง
สะดวกและปลอก
ภัย 

กองสาธารณสุขฯ 

37 โครงการติดต้ังปายเตือน หาม-
ท้ิงขยะ ในท่ีสาธารณะ
ประโยชนและริมถนน 

เพ่ือแจงเตือนไมใหท้ิง
ขยะในเขตถนน และท่ี
สาธารณะประโยชน 

ท่ีสาธารณะประโยชนทุก
แหงและถนนทุกสาย 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ปายแจงเตือน 
จํานวน 
20 ปาย 

ถนนและท่ี
สาธารณะ
ประโยชนสะอาด
มากข้ึน 

กองสาธารณสุขฯ  

 

 

 

 

 

 



- ๑๖๗ - 
 

 ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

38 โครงการ “เยาวชนรุนใหม  
รวมใจตานภัยยาเสพติด” 

๑) เพ่ือสรางภูมิคุมกันยา
เสพติดใหนักเรียนกอน
วัยเสี่ยง ไดรับรูรับทราบ
ถึงปญหาและพิษภัยของ 
ยาเสพติด 
๒) เ พ่ือสรางเครือขาย
นักเรียนในการปองกัน
แ ล ะ แ ก ไ ข ต อ ต า น 
ยาเสพติด 
๓) เพ่ือพัฒนานักเรียน 
ใ ห ส า ม า ร ถ ป อ ง กั น
ตนเอง ไม เข า ไปเกี่ ยว 
ของกับยาเสพติด 
๔) เพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งใหสถานศึกษา
ในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

เด็ก/เยาวชน, ผูนํา-ชุมชน
และประชาชนท่ัวไป 

30,000 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

๑) นักเรียนมีความรู
ความเขาใจถึงพิษภัย
ของสารเสพติด 
๒ )  ส ถ า น ศึ ก ษ า 
มีเครือขายนักเรียน 
เครือขายผูปกครอง
ในการปองกันและ
แกไขตอตานยาเสพ
ติด 
๓ )  นั ก เ รี ย น มี
ภูมิคุ มกันสามารถ
ปองกันตนเองไมเขา
ไปเกี่ยวของกับยา
เสพติด 
๔) สถานศึกษา 
ชุมชนและ
ประเทศชาติ  
มีความเขมแข็ง 
ในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

กองสาธารณสุขฯ 

39 1 2โครงการ 1 2ปลูกจิตสํานึก 1 2รักษ
สิ่งแวดลอม 

เพ่ือปลูกจิตสํานึกในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

เด็ก/เยาวชน, ผูนําชุมชน
และประชาชนท่ัวไป 

20,000 20,000 20,000 20,000 จัดอบรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

ผูเขารับการอบรม 
มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 
และทรัพยากร -
ธรรมชาติ 

กองสาธารณสุขฯ 

 

 



- ๑๖๘ - 
 

 

 

 ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

40 โครงการสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

เพื่อใหความรูในการอนุรักษ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ 
และสิ่งแวดลอม 

เด็ก เยาวชน ผูทําชุมชน
และประชาชนท่ัวไป 

30,000 30,000 30,000 30,000 จัดอบรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

ผูเขารับการ
ฝกอบรมไดความรู
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

กองสาธารณสุขฯ 

41 โครงการณรงคลดภาวะโลกรอน เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

เด็ก เยาวชน ผูทําชุมชน
และประชาชนท่ัวไป 

30,000 30,000 30,000 30,000 จัดอบรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

ผูเขารับการอบรม
ไดรับมีความรูเรื่อง
การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยาง
ย่ังยืน 

กองสาธารณสุขฯ 

42 โ ค ร ง ส ร า ง ค า นิ ย มสู สั ง ค ม
คารบอนตํ่า 

เพ่ือสรางความตระหนัก 
ความรู ความเขาใจและ
ทักษะในการดํารงชีวิต 
ในการขับเคลื่อนสังคม
คารบอนตํ่า 

เด็ก เยาวชน ผูทําชุมชน
และประชาชนท่ัวไป 

30,000 30,000 30,000 30,000 จัดอบรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

ผูเขารับการอบรม
มีความรู ความ
เขาใจและทักษะ
ในการดํารงชีวิตใน
การขับเคลื่อน
สังคมคารบอนตํ่า 

กองสาธารณสุขฯ 

43 โครงการกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหลงนํ้าสาธารณะ 

เพ่ือกําจัดผักตบชวา 
และวัชพืชในคลอง
สาธารณะในพ้ืนท่ี  
ต.บางปลามา 
 

เด็ก เยาวชน ผูทําชุมชน
และประชาชนท่ัวไป 

50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

คู คลอง 
สาธารณะ 
มีความสะอาด
เรียบรอย 

กองสาธารณสุขฯ 

 



- ๑๖๙ - 
 

 ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

44 โคร งการบางปลามารวมใจ
พัฒนาตําบลรักษาสิ่งแวดลอม
เพ่ือพอหลวง 

เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดลอม 
ในชุมชน 

เด็ก เยาวชน ผู ทําชุมชน
และประชาชนท่ัวไป 

20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

สภาพแวดลอมของ
หมูบาน/ชุมชน 
มีความสะอาด  
สวยงาม นาอยู  
นามอง 

กองสาธารณสุขฯ 

45 โครงการปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี
สีเขียว ลดภาวะโลกรอน 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
ในโรงเรียน 

๑) โรงเรียนวัดเสาธง 
๒) โรงเรียนวัดโพธ์ิศรี 
๓) โรงเรียนอนุบาลวัดสวน
หงส 

20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

ทําใหเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวของตนไม 
เพ่ิมปริมาณ
ออกซิเจนในพ้ืนท่ี
ตําบลบางปลามา 

กองสาธารณสุขฯ 

46 โครงการใชถุงผาแทนถุงพลาสติก เพ่ือลดปริมาณ
ถุงพลาสติกในพ้ืนท่ีตําบล
บางปลามา 

เด็ก/เยาวชน ผูนําชุมชน
และประชาชนท่ัวไป 

20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

ปริมาณถุงพลาสติก 
ในพ้ืนท่ีตําบลบาง
ปลามาลดลง 

กองสาธารณสุขฯ 

47 โครงการคัดแยกขยะชุมชนและ
ทอดผาปาขยะรีไซเคิล 

เพ่ือลดปริมาณขยะจาก
แหลงกําเนิด 

เด็ก/เยาวชน ผูนําชุมชน
และประชาชนท่ัวไปใน
พ้ืนท่ีตําบลบางปลามา 

20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

ปริมาณขยะจาก
แหลงกําเนิดลดลง 

กองสาธารณสุขฯ 

48 โครงการสรางพลงัชุมชนเพ่ือลด
ปญหาขยะมูลฝอย 

เพ่ือใหประชาชนสามารถ
แยกขยะไดอยางถูกตอง 

เด็ก/เยาวชน ผูนําชุมชน
และประชาชนท่ัวไปใน
พ้ืนท่ีตําบลบางปลามา 

20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

ผูเขารับการอบรม
สามารถแยกขยะได
อยางถูกตอง 

กองสาธารณสุขฯ 

49 โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะ
ตนทาง 

เ พ่ื อ ให ชุ ม ชนสามารถ 
ลดปริมาณขยะท่ีจะนําไป
กําจัดปลายทางได 
 

เด็ก/เยาวชน ผูนําชุมชน
และประชาชนท่ัวไปใน
พ้ืนท่ีตําบลบางปลามา 

20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

ปริมาณขยะท่ีสงไป
กําจัดปลายทางมี
จํานวนลดลง 

กองสาธารณสุขฯ 

50 โครงการคัดแยกขยะและกําจัด
ขยะในครัวเรือน 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชน
คัดแยกและลดปริมาณ
ขยะในครัวเรือน 

เด็ก/เยาวชน ผูนําชุมชน
และประชาชนท่ัวไปใน
พ้ืนท่ีตําบลบางปลามา 

30,000 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

ผูเขารับการอบรม
สามารถคัดแยก
และลดปริมาณขยะ
ในครัวเรือน 

กองสาธารณสุขฯ 

  



- ๑๗๐ - 
 

 
 

 ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

51 การจัดการขยะและการแยกขยะ
อันตรายจากชุมชนตําบล 
บางปลามา 

เพ่ือใหความรูในการ
จัดการขยะตางๆ  
และขยะอันตรายอยางถูก
วิธี 

เด็ก/เยาวชน ผูนําชุมชน
และประชาชนท่ัวไปใน
พ้ืนท่ีตําบลบางปลามา 

50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

ผู เ ข า รั บ กา รอ บร ม 
มีความรูในการจัดการ
ขยะตางๆ รวมทั้งการ
จัดการขยะอันตราย
อยางถูกวิธี 

กองสาธารณสุขฯ 

52 โครงการรณรงคพัฒนาทําความ
สะอาดพ้ืนท่ีสาธารณะ 

เพ่ือรณรงคทําความ
สะอาดพ้ืนท่ีสาธารณะ 
 

เด็ก/เยาวชน ผูนําชุมชน
และประชาชนท่ัวไปใน
พ้ืนท่ีตําบลบางปลามา 

50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

พ้ืน ท่ีสาธารณะมี
ความสะอาดมาก
ข้ึน 

กองสาธารณสุขฯ 

53 โครงการจัดการขยะมูลฝอย 
ในเขตชุมชนบางปลามา 

เพ่ือเปนการเสริมสราง
แนวคิดและหลักการ 
“การจัดการขยะมูลฝอย” 

เด็ก/เยาวชน ผูนําชุมชน
และประชาชนท่ัวไปใน
พ้ืนท่ีตําบลบางปลามา 

20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

ผูเขารับการอบรม 
มีความรูความ
เขาใจในการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

กองสาธารณสุขฯ 

54 โครงการรณรงคสงเสริมการลด
ปริมาณขยะการท้ิงการคัดแยก
และการกําจัดขยะอยางถูกวิธี 

เพ่ือใหความรูเกี่ยวกับขยะ
แตละประเภทตลอดจน
ทราบถึงแนวทางการ
จัดการขยะประเภทตางๆ 

เด็ก/เยาวชน ผูนําชุมชน
และประชาชนท่ัวไปใน
พ้ืนท่ีตําบลบางปลามา 

20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

ผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจ
ในการคัดแยกกอน
ท้ิง 

กองสาธารณสุขฯ 

55 โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึก
ในการจัดการขยะฯ 

เด็ก/เยาวชน ผูนําชุมชน
และประชาชนท่ัวไปใน
พ้ืนท่ีตําบลบางปลามา 

20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

ผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจ
และสามารถคัด
แยกขยะรีไซเคิล
เพ่ือนํากลับมาใช
ใหมไดอีกครั้ง 

กองสาธารณสุขฯ 

56 โครงการ “แยกขยะลดมลภาวะ 
ลดโลกรอน” 

จัดอบรมใหความรูกับ
เด็ก/เยาวชนในการคัด
แยกขยะอยางถูกวิธี 

เด็ก/เยาวชน ผูนําชุมชน
และประชาชนท่ัวไปใน
พ้ืนท่ีตําบลบางปลามา 

20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

ผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจ
และสามารถแยก
ขยะอยางวิธี 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 56  โครงการ - - 6,670,000 6,670,000 8,670,000 8,670,000 - - - 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 3 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 3 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3.๗  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมช 11น 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดฝกอบรมใหความรูแกกลุม
อาชีพตางในพ้ืนท่ี อบต. 

1) เพ่ือใหประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน 
2) เพ่ือใหสังคมเกิดความเข็ม
แข็ง 

ใหการสนับสนุนกลุมอาชีพ
ตางๆในพ้ืนท่ี อบต. เชน กลุม
สตรี, กลุมผูสูงอายุ, กลุมผู
พิการ,กลุมผูดอยโอกาสและ
กลุมเยาวชน ฯลฯ ในการจัด
ฝกอบรมใหความรูและศึกษา 
ดูงาน ฯลฯ 

๒๐0,000 ๒๐0,000 ๒๐0,000 ๒๐0,000 จัดอบรม  
10 คร้ัง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
อบต.บางปลามา 
มีชีวิตความเปนอยู 
ท่ีดีข้ึน 

สํานักปลัด 

2 แกไขปญหาการวางงาน และ
สงเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน หนังสือดวนมาก ท่ี 
มท 0808.2/ว0044 ลว.8 
ม.ค.52,ดวนท่ีสุด ท่ี มท.
0891.4/ว177 ลว.28 ม.ค.
52 

เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน 

 ฝกอบรมใหความรูการ
ประกอบอาชีพ และศึกษาดู
งานเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
ใหกับประชาชน ฯลฯ 

๑๕0,000 
 

๑๕0,000 
 

๑๕0,000 
 

๑๕0,000 
 

จัดอบรม  
10 คร้ัง 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักปลัด 

3 สงเสริมและสนับสนุนศูนย
พัฒนาครอบครัวของ อบต.   
บางปลามา 

เพ่ือใหสถาบันครอบครัวมีความ
เขมแข็ง 

สงเสริมศูนยพัฒนาครอบครัว
ในการทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือ
พัฒนาใหมีความเข็มแข็ง 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

จัด
กิจกรรม  
1 ครั้ง 

สถาบันครอบครัวใน
พ้ืนที่ อบต.บางปลา
มามีความเข็มแข็งขึ้น 

สํานักปลัด 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 การพัฒนาสตรีและครอบครัว 
ไดแก การสงเสริมภาวะผูนําแก
สตรี และพัฒนาสรตีในดาน
ตางๆ (หนังสือ ท่ี มท 0808.2/
ว 2342 ลว.28 พ.ค.55) 

เพ่ือใหสถาบันครอบครัว 
มีความเข็มแข็ง 

จัดกิจกรรมใหความรูเพ่ือ
การพัฒนาครอบครัวแก
ประชาชนในพ้ืนที่ การ
เสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครัว การปองกันและ
แกไขปญหาครอบครัว การ
เสริมสรางความเข็มแข็งของ
บทบาทสตรี การยุติความ
รุนแรงในครอบครวั และการ
ปองกันและแกไขปญหาการ
มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
การต้ังครรภในวัยรุน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรม 
1 ครั้ง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน 

สํานักปลัด 

๕ สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชน และระดับ อปท.(หนังสือ 
ท่ี มท 0891.4/ว 1659 ลว.
24 ส.ค.53) 

เพ่ือแกไขปญหาความ
ยากจน 

จัดกิจกรรม ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว  จัดต้ังศูนยขาว
ชุมชน ฯลฯ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จัดกิจกรรม 
1 ครั้ง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน 

สํานักปลัด 

๖ สงเสริมอาชีพใหกับ ผูสูงอายุ  
ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูปวย
เอดส 

เพ่ือใหบุคคลดังกลาวมี
รายไดเพียงพอตอการยังชีพ 

 

1) จัดหาอาชีพ ที่เหมาะสม
ใหกับบุคคลกลุมดังกลาว  
2)  ฝกอบรมตามสาขาอาชีพ 
ฯลฯ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จัดกิจกรรม 
1 ครั้ง 

บุคคลกลุม
ดังกลาวมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 

๗ จัดหาเครื่องใชที่จาํเปน พรอมกับ
การใหบริการตรวจสุขภาพใหกับ  
ผูสูงอายุ  ผูดอยโอกาส   ผูพิการ  
ผูปวยเอดส เชน แวนตา ยารักษา
โรค  เครื่องนุงหม ฯลฯ  

เพ่ือใหบุคคลกลุมดังกลาว
สามารถดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสขุ 

จัดหาเครื่องใชที่จาํเปน 
พรอมกับการใหบริการตรวจ
สุขภาพใหกับบคุคลกลุม
ดังกลาว ตามความเหมาะสม 

200,000 200,000 200,000 200,000 จัดกิจกรรม 
1 ครั้ง 

บุคคลกลุม
ดังกลาว
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน 

สํานักปลัด 
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 ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๘ จัดต้ังสภาเด็กและเยาวชน เพ่ือเปนศูนยกลางการ
เรียนรูดานวิชาการและ
กิจกรรม 

จัดต้ังสภาเด็กและเยาวชน
ตามหนังสือท่ี สพ 0004/
ว 04826 ลว 8 มี.ค.54 

100,000 100,000 100,000 100,000 1 แหง เด็กและ
เยาวชนมี
ความรู
ความสามารถ
เพ่ิมมากข้ึน  

สํานักปลัด 

๙ โครงการใหความรูเก่ียวกับสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2557-2561) ฯลฯ 

เพ่ือใหความรูเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2557-
2561) ฯลฯ 

จัดกิจกรรมใหความรู
เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2557-2561) ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรม 
1 ครั้ง 

ประชาชนมีความรู 
มีความมั่นคงและ
มีความสุขในชีวิต
จากการที่มี
หลักประกันดาน
สิทธิเสรีภาพที่
ทัดเทียมกับสิทธิ
มนุษยชนสากล 

สํานักปลัด 

๑๐ สนับสนุนองคกรสวัสดิการชุมชน  
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ท่ี มท 0891.4/ว 2502  
ลว.20 ส.ค.53) 

เพ่ือใหองคกรสวัสดิการ
ชุมชนเขมแข็ง 

สนับสนุนองคกรสวัสดิการ
ชุมชน จํานวน 1 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 1 แหง องคกรสวัสดิการ
ชุมชนเขมแข็ง 
บริหารงานอยาง
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

๑๑ กิจกรรมดานการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว (หนังสือ ท่ี สพ 
0037.10/ว 1896 ลว 7 เม.ย.
54) 

เพ่ือคุมครองพิทักษสิทธิ
สตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

จัดกิจกรรมเสริมสราง
ครอบครัวอบอุนเขมแข็ง และ
กิจกรรมการปองกันและแกไข
ปญหาการต้ังครรภกอนวัยอัน
ควร 

100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง ครอบครัวมี
ความเข็มแข็ง
อบอุนมากข้ึน 

สํานักปลัด 
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 ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑๒ บําบัดทุกข บํารุงสุขแบบ ABC (Area 
Basde Collaborative Research) 
หนังสือดวนมาก ที่ มท 0891.4/ว
893 ลว. 30 มี.ค.55 

เพื่อแกไขปญหาความยากจน
และพัฒนาความเปนอยูของ
ประชาชนโดยใชแนวคิดพื้นที่
เปนตัวต้ัง 

จัดกิจกรรมจัดทําบัญชี
ครัวเรือน และจัดทําแผน
ชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง ประชาชนมี
ความเปนอยูท่ี
ดีข้ึน 

สํานักปลัด 

๑๓ สงเสริม สนับสนุน การจัดทํา
แผนชุมชน (หนังสือ ท่ี มท 
0891.4/ว 856 ลว. 12 มี.ค.
53) 

เพื่อสงเสริมสนับสนุน การ
จัดทําแผนชุมชน และกิจกรรม
สนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน การ
พัฒนาผูนําชุมชน สราง
เครือขายองคกรชุมชน และ
สนับสนุนการขับเคล่ือนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนํา
ขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น 

จัดกิจกรรมประชาคม
หมูบาน โดยมีคาใชจายใน
การจัดซื้อ อาหาร เครื่องด่ืม 
อาหารวาง ปาย
ประชาสัมพันธ อุปกรณ
เครื่องเขียน ฯลฯ 

๔0,000 ๔0,000 ๔0,000 ๔0,000 จัดกิจกรรม 
4 ครั้ง 

ประชาชน 
มีความเปนอยู
ท่ีดีข้ึน 

สํานักปลัด 

14 โครงการสรางอาชีพ  
สรางรายได 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

1) เพื่อใหประชาชนมีรายได
เพิ่มขึ้น 
2) เพื่อใหสังคมเกิดความเข็มแข็ง 

จัดกิจกรรม ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ฯลฯ ฯลฯ 

15,000 15,000 15,000 15,000 จัดอบรม  
10 ครั้ง 

ประชาชนในพื้นที่ 
อบต.บางปลามา 
มีชีวิตความเปนอยู
ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

15 โครงการคาใชจายในการดําเนินงาน
หรือ จัดกิจกรรมตางๆ ตามนโยบาย
ของรัฐบาล ราชการสวนกลางและ
ราชการสวนภูมิภาคที่อยูในอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
ที่สามารถกระทําได  หรือ โครงการ
แกไขปญหาในพื้นที่และขบัเคลื่อน
ศูนยยุติธรรมชุมชน หรือ โครงการ
แกไขปญหาตางๆ ของกระทรวงตางๆ 
ฯลฯ 

๑) เพื่อคาใชจายในการ
ดําเนินงานหรือจัดกิจกรรม
ตางๆ ตามนโยบายของรัฐบาล 
ราชการสวนกลาง ราชการ
สวนภูมิภาค ที่อยูในอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลที่สามารถกระทําได 
2) เพื่อปองกันปญหา
อาชญากรรม สรางความ
ปรองดอง ปองกันความ
ขัดแยงดานสิทธิมนุษยชน 
3)ใหความชวยเหลือ
ประชาชน ฯลฯ 

ทําการเบิกจายงบประมาณ
ใหกับสวนการบริหารภายใน
องคการบริหารสวนตําบลและ
สวนราชการภายนอกในการ
ดําเนินงานหรือการจัดกิจกรรม
ตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลที่
สามารถกระทําได เชน 
ดําเนินงานตามโครงการแกไข
ปญหาในทนที่จังหวัด
สุพรรณบุรี ศูนยยุติธรรมชุมชน             
ตําบลบางปลามา    ฯลฯ 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

12 
กิจกรรม/ป 

สามารถ
ขับเคลื่อน
นโยบายของ
รัฐบาล ราชการ
สวนกลางและ
ราชการสวน
ภูมิภาคไดอยาง
เปนรูปธรรม
สอดคลองกับ
แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
ของประเทศ 

สํานักปลัด 

รวม 15  โครงการ - - 2,175,000 2,175,000 2,175,000 2,175,000 - - - 



- ๑๗๕ - 
 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 3 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 3 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3.๑๒  แผนงานงบกลา11ง 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส 
ผูพิการ ผูปวยเอดส 

เพ่ือใหบุคคลดังกลาวมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

จายเบี้ยยังชีพ ตามอัตรา  
ท่ีกฎหมายกําหนดใหแก
บุคคลดังกลาว   

20,000,000 
 

20,000,000 
 

20,000,000 
 

20,000,000 
 

12 ครั้ง บุคคลกลุม
ดังกลาว 
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

๒ สมทบเงินเขากองทุน
ประกันสังคม 

 

พนักงานจาง ของ  
อบต.บางปลามา 
มีสวัสดิการประกันสังคม 

เพ่ือสมทบเงินเขากองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลบาง
ปลามา 

๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 จัด
กิจกรรม 
12 ครั้ง 

พนักงานจาง 
ของ อบต. 
บางปลามา  
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

๓ สมทบเงินเขากองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 
(กบท.) 

ขาราชการ ของ  
อบต.บางปลามา 
มีสวัสดิการขาราชการ
สวนทองถ่ิน (กบท.) 

เพ่ือสมทบเงินเขากองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถ่ิน (กบท.) 

๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 จัด
กิจกรรม 
1 ครั้ง 

ขาราชการ  
ของ อบต. 
บางปลามา  
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

4 เงินสํารองจาย เพ่ือจัดสรรเปนคาใชจาย
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ฯลฯ 

เพ่ือชวยเหลือประชาชนใน
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ฯลฯ 

 ๑,000,000  ๑,000,000  ๑,000,000  ๑,000,000 12 ครั้ง ประชาชนไดรับ
ความชวยเหลือ 

สํานักปลัด 

รวม 4  โครงการ - - 21,400,000 21,400,000 21,400,000 21,400,000 - - - 



- ๑๗๖ - 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน                                แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 5 11การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 4การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามายทุธศาสตรท่ี 411การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
4.3  แผนงานการศึกษ11า 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ คาสาธารณูปโภค เพ่ือจายเปนคาไฟฟา 
คาบริการสัญญาณอินเตอรเน็ต  
คานํ้าประปา คาไปรษณีย ฯลฯ 
ของกองการศึกษาฯ และของ 
ศพด. อบต.บางปลามา 

เพ่ือจายเปนคาไฟฟา         
คานํ้าประปา คาไปรษณีย      
คาบริการสัญญาณ
อินเตอรเน็ต  ฯลฯ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ กอง
การศึกษาฯ 
และ ศพด. 

มีไฟฟา นํ้าประปา 
สัญญาณ
อินเตอรเน็ต ฯลฯ 
ใชในการทํางาน
อยางสะดวก 
 

กองการศึกษาฯ 

๒ คาวัสดุสํานักงาน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
สํานักงานของกองการศึกษาฯ 
และของ ศพด. 

กองการศึกษาฯ และ ศพด. 
ของ อบต.บางปลามา 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กอง
การศึกษาฯ 
และ ศพด. 

มีวัสดุสํานักงานไวใช
ในการปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอ เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานมากข้ึน 

กองการศึกษาฯ 

๓ คาวัสดุการศึกษา เพ่ือใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ของ อบต.บางปลามา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อบต.
บางปลามา 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ศพด. อบต.
บางปลามา 

เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองการศึกษาฯ 

๔ คาวัสดุวิทยาศาสตร เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ  
วิทยาศาสตรของกองการศึกษา 
และของ ศพด. 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรเชน
สําลี ผาพันแผลเวชภัณฑ ฯลฯ 
ไวใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กอง
การศึกษาฯ 
และ ศพด. 

มีวัสดุวิทยาศาสตร
ไวใชในศูนยฯ 

กองการศึกษาฯ 



- ๑๗๗ - 
 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๕ คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เพ่ือจายเปนวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น ของกองการศึกษาฯ 
และของศพด.อบต.บางปลามา 

จายเปนคาแกสหุงตม นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันเบนซิล  ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กอง
การศึกษาฯ 
และ ศพด. 

มีวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่นใชอยาง
สะดวกในการ
ทํางาน 

กองการศึกษาฯ 

๖ คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟา
และวิทยุของกองการศึกษาฯ 
และของ ศพด. 

จายเปนคาไมโครโฟน ขาต้ัง
ไมโครโฟน หลอดไฟฟา 
สายไฟฟา  ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กอง
การศึกษาฯ 
และ ศพด. 

มีวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่นใชอยาง
สะดวกในการ
ทํางาน 

กองการศึกษาฯ 

๗ คาวัสดุเครื่องแตงกาย เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ
เครื่องแบบนักเรียน ชุดกีฬา 
ชุดพละ ชุดฟอรม ฯลฯ ใหเด็ก
นักเรียนใชในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ของ อบต.บางปลามา 
เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอย สังเกตงายหากเกิด
การพลัดหลง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อบต.
บางปลามา 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ศพด. อบต.
บางปลามา 

เพ่ือใหเกิดความเปน
ระเบียบเรียบรอย 
สังเกตงายหากเกิด
การพลัดหลง 

กองการศึกษาฯ 

๘ คาวัสดุดนตรี เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
ดนตรีของกองการศึกษาฯ  
และของ ศพด. 

จายเปนคาจัดซื้อฉ่ิง ฉาบ กรับ 
กลอง ลูกซัด ขลุย  ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กอง
การศึกษาฯ 
และ ศพด. 

มีวัสดุดนตรีไวใชจัด
กิจกรรม 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 



- ๑๗๘ - 
 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๙ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เพ่ือจายเปนคาจัดวัสดุโฆษณา
และเผยแพร ฯลฯ ของกอง
การศึกษาฯ และของ ศพด. 
อบต.บางปลามา 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณา
และเผยแพรฯลฯ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กอง
การศึกษาฯ 
และ ศพด. 

มีวัสดุโฆษณาและ
เผยแพรไวใชงาน 
 

กองการศึกษาฯ 

๑๐ คาวัสดุงานบานงานครัว เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ 
งานบานงานครัวของกอง
การศึกษาฯ และของ ศพด. 

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 
เชน แปรง ไมกวาด ไมถูพ้ืน 
ฯลฯ กองการศึกษาฯ และ 
ศพด. ของ อบต.บางปลามา 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กอง
การศึกษาฯ 
และ ศพด. 

มีวัสดุงานบานงาน
ครัวไวใชในการ
ปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอ  

กองการศึกษาฯ 

๑๑ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  
ใชในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน 
แผนหรือจานบันทึกขอมูล 
แปนพิมพ ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กอง
การศึกษาฯ 
และ ศพด. 

เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการทํางานและ
สามารถใหบริการ
ประชาชนไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 
มากข้ึน 

กองการศึกษาฯ 

๑๒ จัดซื้อวัสดุกอสราง เพ่ือใชในการปฏิบัติงานในกอง
การศึกษาและของ ศพด. 

จัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม สี 
ปูนซีเมนต ทราย กระเบื้อง 
ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กอง
การศึกษาฯ 
และ ศพด. 

เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการทํางาน
ใหบริการประชาชน
ไดอยางดีข้ึน 

กองการศึกษาฯ 

  



- ๑๗๙ - 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑๓ คาซอมแซมและบํารุงรักษา
ทรัพยสิน 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมและ
บํารุงรักษาทรัพยสิน ของ   
กองการศึกษาฯ และของ 
ศพด. อบต.บางปลามา 

ซอมแซมและบํารุงรักษา
อุปกรณตางๆ ใหสามารถ     
ใชงานไดตามปกติ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กอง
การศึกษาฯ 
และ ศพด. 

อุปกรณตางๆ 
สามารถใชงานได
ตามปกติ 

กองการศึกษาฯ 

๑๔ จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ๑) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางาน 
๒) ประชาชนไดรับความ
สะดวกมากย่ิงข้ึน 

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เชน 
ตู โตะ เกาอ้ี ฯลฯ ของกอง
การศึกษาฯ และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของ อบต.บางปลามา 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กอง
การศึกษาฯ 
และ ศพด. 

เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการทํางานและ
สามารถใหบริการ
ประชาชนไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 
มากข้ึน 

กองการศึกษาฯ 

๑๕ 
 
 
 

จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑ 
งานบานงานครัวของกอง
การศึกษาฯ และของ ศพด. 

จัดซื้อครุภัณฑงานบาน 
งานครัว เชน เตาแกส  
เครื่องกรองนํ้า ฯลฯ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กอง
การศึกษาฯ 
และ ศพด. 

เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการทํางานมาก
ข้ึน 
 

กองการศึกษาฯ 

๑๖ จัดซื้อโปรเจคเตอร เพ่ือจายเปนคาโปรเจคเตอร 
ไวใชในงานของกองการศึกษาฯ 
และของ ศพด.  
อบต.บางปลามา 

จัดซื้อโปรเจคเตอร ฯลฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กอง
การศึกษาฯ 
และ ศพด. 

เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางานมากข้ึน 
 

กองการศึกษาฯ 

  



- ๑๘๐ - 
 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑๗ จัดซื้อเครื่องโทรสาร เพ่ือจัดซื้อเครื่องโทรสาร ไวใช
ในการติดตอปฏิบัติงานของ 
ศพด.อบต.บางปลามา 

จัดซื้อเครื่องโทรสารไวใชใน
การติดตอปฏิบัติงานของ 
ศพด.อบต.บางปลามา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กอง
การศึกษาฯ 
และ ศพด. 

เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการทํางานและ
สามารถใหบริการ
ประชาชนไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 
มากข้ึน 

กองการศึกษาฯ 

๑๘ จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เชน เครื่องคอมพิวเตอร  
ปริ้นเตอร  เครื่องสํารองไฟ 
เครื่องสแกน ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐ ครั้ง สามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางสะดวก  
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

๑๙ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 
(เครื่องปรับอากาศ) ไวใชใน
การปฏิบัติงานและบริการ
ชุมชนและสังคม 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐ ครั้ง เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการทํางานและ
สามารถใหบริการ
ประชาชนไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 
มากข้ึน 

กองการศึกษาฯ 

 

 

 

 

 



- ๑๘๑ - 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒๐ จัดซื้อครุภัณฑการศึกษา เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา 
ของกองการศึกษาฯ และ 
ศพด. อบต.บางปลามา 

เพ่ือจายเปนจัดซื้อโตะ
นักเรียน ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ศพด. อบต.
บางปลามา 

เด็กนักเรียนมี
ครุภัณฑการศึกษาไว
ใชงาน 

กองการศึกษาฯ 

๒๑ จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะ    
และขนสง 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสงของกองการศึกษาฯ 
และ ศพด. อบต.บางปลามา 

เพ่ือจายเปนจัดซื้อ 
รถยนตโดยสาร รถตู 
รถบรรทุก ฯลฯ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ กอง
การศึกษาฯ 

และ 
ศพด. อบต.
บางปลามา 

มีครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสงไวใชในการ
ปฏิบัติงานทําใหเกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน 

กองการศึกษาฯ 

๒๒ จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุของกองการศึกษาฯ และ 
ศพด. อบต.บางปลามา 

เพ่ือจายเปนจัดซื้อลําโพง 
โทรทัศน เครื่องขยายเสียง 
เครื่องบันทึกเสียง โทรทัศน
วงจรปด ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กอง
การศึกษาฯ 

และ 
ศพด. อบต.
บางปลามา 

มีครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุไวใชในการ
ปฏิบัติงานทําใหเกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน 

กองการศึกษาฯ 

 
 

 

 

 

 



- ๑๘๒ - 
 

 

 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒๓ จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพรของกองการศึกษาฯ 
และ ศพด. อบต.บางปลามา 

เพ่ือจายเปนจัดซื้อกลองถาย
ภาพน่ิงดิจิตอล  เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจกเตอร ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กอง
การศึกษาฯ 

และ 
ศพด. อบต.
บางปลามา 

มีครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร ไวใช 
ในการปฏิบัติงาน 
ทําใหเกิดความ
สะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

กองการศึกษาฯ 

๒๔ 
 
 
 

จัดซื้อเครื่องเลนสนามเสริมสราง
พัฒนาการเด็ก 

เพ่ือใหเด็กนักเรียนมีเครื่องเลน
สนามเสริมสรางพัฒนาการเด็ก
ท่ีปลอดภัย 

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็ก
มีเครื่องเลนสนามเสริมสราง
พัฒนาการเด็กท่ีปลอดภัยและ
พรอมใชงาน 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ศพด. อบต.
บางปลามา 

เด็กนักเรียนใน
ศูนยฯ มีเครื่องเลน
พัฒนาการท่ี
ปลอดภัยและ
เหมาะสมกับวัย  

กองการศึกษาฯ 

๒๕ โครงการอบรมคอมพิวเตอร เพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษา 

-เพ่ือจัดใหครูไดใชคอมพิวเตอร 
เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 

ครูอบรมคอมพิวเตอร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ครู/ครู
ผูดูแลเด็ก/
ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก
จํานวน  
๖ คน 

ครูสามารถใช
คอมพิวเตอร
โปรแกรมตางๆ ได 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 



- ๑๘๓ - 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒๖ เสริมทักษะใหกับครู/ครูผูดูแล
เด็ก/ผูชวยครูผูดูแลเด็กโดยสง
เขารวมการอบรม 
ตามหลักสูตรท่ีจําเปน 

เพ่ือใหครู/ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวย
ครูผูดูแลเด็ก มีความรู
ความสามารถและทักษะท่ีดี 
ในการจัดการสอน 

ครู/ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก จํานวน ๖ คน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ครู/ครู
ผูดูแลเด็ก/
ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก
จํานวน  
๖ คน 

ครู/ครูผูดูแลเด็ก/
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
มีความรู
ความสามารถและ
ทักษะท่ีดี ในการ
จัดการสอน 

กองการศึกษาฯ 

๒๗ สนับสนุนคาพาหนะในการนํา
เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปสง
ยังสถานพยาบาล 

เพ่ือใหเด็กไดรับความ
ชวยเหลือจากอาการบาดเจ็บ
หรือเจ็บปวยไดทันทวงที 

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กไดรับการชวยเหลือ
จากอาการบาดเจ็บหรือ
เจ็บปวยไดทันทวงที 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ศพด. 
ของ อบต. 
บางปลามา 

เด็กนักเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กไดรับ
การชวยเหลือจาก
อาการบาดเจ็บหรือ
เจ็บปวยไดทันทวงที 

กองการศึกษาฯ 

๒๘ โครงการศึกษาดูงาน “มหกรรม
การจัดการศึกษาทองถ่ิน” /
โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การศึกษา ฯลฯ 

เพ่ือใหครู/ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวย
ครูผูดูแลเด็ก ฯลฯ มีความรู
และมีนวัตกรรมทางการศึกษา
ใหมๆ 

ครู/ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก ฯลฯ มีความรูและ
มีนวัตกรรมทางการศึกษา
ใหมๆ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ศพด. 
ของ อบต. 
บางปลามา 

ครู/ครูผูดูแลเด็ก/
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
ฯลฯ มีความรูและมี
นวัตกรรมทาง
การศึกษาใหมๆ 

กองการศึกษาฯ 

 

 
 
 
 
 



- ๑๘๔ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒๙ โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ใหกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ใหกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและเพ่ิม
ศักยภาพในการทํางานมาก
ย่ิงข้ึน 

ครู/ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก ฯลฯ  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดอบรม 
  ๑ ครั้ง 

ครู/ครูผูดูแลเด็ก/
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
ฯลฯ มีคุณธรรม
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ใหกับครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาและเพ่ิม
ศักยภาพในการ
ทํางานมากย่ิงข้ึน 

กองการศึกษาฯ 

๓๐ โครงการอบรมการจัดการเรียน
การสอนใหสอดคลองตาม
มาตรฐานการศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมความรูความเขาใจใน
การจัดการเรียนการสอนและ
เพ่ิมศักยภาพในการทํางาน   
ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ครู/ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก ฯลฯ  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดอบรม 
  ๑ ครั้ง 

ครู/ครูผูดูแลเด็ก/
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
ฯลฯ มีความรูความ
เขาใจในการจัดการ
เรียนการสอนและมี
ศักยภาพในการ
ทํางานมากข้ึน 

กองการศึกษาฯ 

 



- ๑๘๕ - 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓๑ คารับรองในการตอนรับบุคคล
หรือคณะบคุคล 

เพ่ือจายเปนคารับรอง ตรวจ
เย่ียม ดูงาน ฯลฯ ของกอง
การศึกษาฯ และ ศพด. เชน 
พิธีเปดอาคารตางๆ คาใชจาย
ในการรับรองตอนรับ ฯลฯ 

เพ่ือตอนรับบุคคลท่ีมีตรวจ
เย่ียม ดูงาน ฯลฯ กอง
การศึกษาและ ศพด. 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กอง
การศึกษาฯ 
และ ศพด. 

รับรองตอนรับบุคคล
ท่ีมีตรวจเย่ียม ดูงาน 
ฯลฯ กองการศึกษา
และ ศพด. 

กองการศึกษาฯ 

๓๒ คาใชจายในการสงพนักงาน 
สวนตําบลและลูกจางเขารวม
ประชุม/อบรม เพ่ิมศักยภาพ 
ในการทํางานเพ่ือจายเปน
คาลงทะเบียน คาเดินทาง คา
เบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก ฯลฯ 
 

เพ่ือใหบุคลากรมีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาท่ี 

ขาราชการ/พนักงานสวน
ตําบล/ลูกจาง กองการศึกษาฯ
และ ศพด. อบต.บางปลามา 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ พนักงาน
สวน
ตําบล/
ลูกจาง 
กอง
การศึกษา
ฯและ 
ศพด.  

ขาราชการ/พนักงาน
สวนตําบล/ลูกจาง 
กองการศึกษาฯ 
และ ศพด.  
อบต.บางปลามา 

กองการศึกษาฯ 

๓๓ รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 
เชน คาถายเอกสาร,คาเย็บเลม , 
คาติดต้ังไฟฟา , คาติดต้ัง
ประปา , คาติดต้ังโทรศัพท ฯลฯ 

เพ่ือจายเปนรายจายเพ่ือให
ไดมาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร,คาเย็บเลม , คาติดต้ัง
ไฟฟา , คาติดต้ังประปา ,   
คาติดต้ังโทรศัพท ฯลฯ 

ครู/ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก ฯลฯ มีความรูและ
มีนวัตกรรมทางการศึกษา
ใหมๆ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ศพด. 
ของ อบต. 
บางปลามา 

ครู/ครูผูดูแลเด็ก/
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
ฯลฯ มีความรูและมี
นวัตกรรมทาง
การศึกษาใหมๆ 

กองการศึกษาฯ 

๓๔ คาใชจายในการติดต้ังโทรศัพท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ  
อบต.บางปลามา 

เพ่ือใชในการติดตอสื่อสาร 
ในการปฏิบัติหนาท่ี 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ   
อบต.บางปลามา มีโทรศัพท 
ไวใชติดตอสื่อสารในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ศพด. 
ของ อบต. 
บางปลามา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต.บางปลามา 
มีโทรศัพท ไวใช
ติดตอสื่อสารในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 

กองการศึกษาฯ 



- ๑๘๖ - 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓๕ คาใชจายในการติดต้ังระบบ
อินเตอรเน็ตศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต.บางปลามา และ 
กองการศึกษาฯ 

เพ่ือใชในการปฏิบัติหนาท่ี/
คนหา/สืบคนขอมูล และ
ติดตอสื่อสารกับเครือขาย 
กลุมงานตางๆ ฯลฯ 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ   
อบต.บางปลามา มีอินเตอรเน็ต 
ไวใชในการปฏิบัติหนาท่ี/
คนหา/สืบคนขอมูล และ
ติดตอสื่อสารกับเครือขาย 
กลุมงานตางๆ ฯลฯ 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ศพด. 
ของ อบต. 
บางปลามา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต.บางปลามา

มีอินเตอรเน็ต ไวใช
ในการปฏิบัติหนาท่ี/
คนหา/สืบคนขอมูล 
และติดตอสื่อสารกับ
เครือขายกลุมงาน
ตางๆ ฯลฯ 
 

กองการศึกษาฯ 

๓๖ คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการเรียนการ
สอน (รายหัวเด็ก) 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ,จัดหาสื่อ
การเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเครื่องเลน
พัฒนาการเด็ก ท่ีจะใชสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
สถานศึกษาระดับกอนปฐมวัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรับการ
สนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการเรียน
การสอน (รายหัวเด็ก) 

๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ศพด. 
ของ อบต. 
บางปลามา 

เด็กนักเรียนมีสื่อ
วัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องเลนสงเสริม
พัฒนาการเด็กไวใช 

กองการศึกษาฯ 

๓๗ โครงการปรับปรงุรางระบายนํ้า เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
มีรางระบายนํ้าไมใหนํ้าขังรอบ
บริเวณศูนยฯ 

ปรับปรุงรางระบายนํ้า ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ศพด. 
ของ อบต. 
บางปลามา   

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
มีพ้ืนท่ีใชในการ
จัดการเรียนการสอน 

กองการศึกษาฯ 

๓๘ โครงการเทพ้ืนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บางปลามา 

เพ่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีพ้ืนท่ี
ใหบริการท่ีสะอาดสะดวกและ
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม 

เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
บางปลามา (ตามแบบ
มาตรฐาน ท่ี อบต.กําหนด) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ศพด. 
ของ อบต. 
บางปลามา   

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
มีพ้ืนท่ีเหมาะสมกับ
การใชงาน 

กองการศึกษาฯ 

 



- ๑๘๗ - 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓๙ จัดทําปายประชาสัมพันธประจํา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลบางปลามา 

เพ่ือใหผูปกครองไดทราบ
ขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ
ตางๆและศูนยฯ มีปายไวใช
ประชาสัมพันธงานในศูนยฯ 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีปาย
ประชาสัมพันธ เพ่ือใชในการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ตางๆ 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ศพด. 
ของ อบต. 
บางปลามา 
มีปายไวใช

งาน           

ผูปกครองไดทราบ
ขอมูลขาวสาร
ประชาสัมพันธตางๆ 
และศูนยฯ มีปายไว
ใชงาน
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร 
 

กองการศึกษาฯ 

๔๐ โครงการปรับปรงุตอเติม
หองเรียน/หองนํ้า/หองอาบนํ้า/
หองอาหาร/พ้ืนท่ีชะลาง 

เพ่ือใหเด็กนักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ  
มีหองเรียน/หองนํ้า/        
หองอาบนํ้า/หองอาหาร/ 
พ้ืนท่ีชะลาง 

ปรับปรุงตอเติมหองเรียน/
หองนํ้า/หองอาบนํ้า/
หองอาหาร/พ้ืนท่ีชะลาง 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ศพด. 
ของ อบต. 
บางปลามา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
มีหองเรียน/หองนํ้า/        
หองอาบนํ้า/
หองอาหาร/ 
พ้ืนท่ีชะลาง 

กองการศึกษาฯ 

๔๑ ติดต้ังสแตนเลสดัดหนาตาง 
พรอมมุงลวด 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
มีความปลอดภัยและหางไกล
จากโรคติดตอจากยุงลาย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ   
อบต.บางปลามา ติดต้ัง 
สแตนเลสและมุงลวดหนาตาง 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ศพด. 
ของ อบต. 
บางปลามา   

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
มีความปลอดภัย
และหางไกลจาก
โรคติดตอจาก
ยุงลาย 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 



- ๑๘๘ - 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๔๒ ปรับปรุงตอเติมกั้นหองเรียน/ 
หองกิจกรรม ศูนยพัฒนา     
เด็กเล็ก 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
มีหองเรียน/หองกิจกรรมไวใช
ในการจัดการเรียนการสอน 

กั้นหองผนังอลูมิเนียม ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ศพด. 
ของ อบต. 
บางปลามา   

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
มีหองเรียน หอง
กิจกรรมใชในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

กองการศึกษาฯ 

๔๓ โครงการกอสรางท่ีจอดรถ  
ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ  
อบต.บางปลามา 

เพ่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีท่ีจอด
รถไวรองรับผูปกครอง/
ประชาชนท่ีมาติดตอ
ประสานงาน 

กวาง ๔ เมตร  ยาว ๒๐ เมตร ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ศพด. 
ของ อบต. 
บางปลามา   

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
มีพ้ืนท่ีจอดรถท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ 

๔๔ โครงการการปรับภูมิทัศน    
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ    
อบต.บางปลามา 

เพ่ือปรับภูมิทัศนรอบศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอบต.บางปลามา 
ใหมีบรรยากาศท่ีนาเรียน 
สะอาด ปลอดภัย 

ปรับภูมิทัศนรอบศูนยพัฒนา
เด็กเล็กอบต.บางปลามา 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ศพด. 
ของ อบต. 
บางปลามา   

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
มีบรรยากาศ 
ท่ีนาเรียน สะอาด
และปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ 

๔๕ ปรับปรุงตอเติมกั้นหองเรียน/ 
หองกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ
เด็ก  

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
มีหองเรียน/หองกิจกรรมไวใช
ในการจัดการเรียนการสอน
และสงเสริมพัฒนาการเด็ก 

ปรับปรุงตอเติมหองเรียน/
หองกิจกรรมเพ่ือสงเสริม
พัฒนาเด็ก 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ศพด. 
ของ อบต. 
บางปลามา   

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
มีหองเรียน หอง
กิจกรรมใชในการ
จัดการเรียนการสอน 

กองการศึกษาฯ 

 

 
 
 
 



- ๑๘๙ - 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๔๖ ปรับปรุงตอเติมฝาเพดาน เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
มีพ้ืนท่ีไวใชในการจัดการเรียน
การสอนและสงเสริม
พัฒนาการเด็ก 

ปรับปรุงตอเติมฝาเพดานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ศพด. 
ของ อบต. 
บางปลามา   

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
มีพ้ืนท่ีใชในการ
จัดการเรียนการสอน 

กองการศึกษาฯ 

๔๗ โครงการปฐมนิเทศและประชุม 
ผูปกครองนักเรียน 

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม
ใหกับเด็กนักเรียนและ
ผูปกครอง 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กของ 
อบต.บางปลามา และ
ผูปกครอง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ศพด. 
ของ อบต. 
บางปลามา   

-เด็กนักเรียนไดรับ
การเรียนรูจากการ
ไปเรียนรูสภาพจริง
นอกสถานท่ี 
-นักเรียนไดรับ 
การพัฒนาการตาม
วัยสอดคลองกับ
แผนประสบการณ 

กองการศึกษาฯ 

๔๘ โครงการเกี่ยวกับรับ-สงเด็ก 
เขาเรียน เรื่องเกณฑอายุรับเด็ก
เขาเรียน 

-เพ่ือใหเด็กไดรับการศึกษา
และเขาเรียนตามเกณฑอายุ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ 
-เพ่ือผูปกครองมีความรู 
ความเขาใจในการนํา 
บุตรหลานเขาเรียน 

เด็กไดเขาเรียนตามเกณฑ 
ท่ีกําหนด 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ศพด. 
ของ อบต. 
บางปลามา   

-ผูปกครองมีความรู
ความเขาใจในการ
สงบุตรหลาน 
เขาเรียน 
-เด็กไดรับกา 
รศึกษาตามชวงอายุ
เกณฑท่ีกําหนด 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 



- ๑๙๐ - 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๔๙ โครงการวันเด็กแหงชาติ -เพ่ือสงเสริมพัฒนาการของ
เด็กใหไดแสดงออกในทุกๆดาน 
-เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรวม
เฉลิมฉลองใหไดรับความ
สนุกสนานรวมทํากิจกรรมกับ
ผูปกครอง 
-เพ่ือกระตุนใหเด็กไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของตน รูจัก
หนาท่ีและเปนคนดีในสังคม 

เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.บางปลามา 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ศพด. 
ของ อบต. 
บางปลามา   

-เด็กท่ีมารวมงานได
แสดงความสามารถ
ในดานตางๆ ทําให
เด็กกลาคิด กลา
แสดงออกเด็ก มีการ
พัฒนาดานตางๆ 
-เด็กและผูปกครอง
ไดมีกิจกรรมรวมกัน
และเปนการสราง
ความผูกพันระหวาง
ครอบครัว 

กองการศึกษาฯ 

๕๐ โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ เพ่ือใหเด็กและเยาวชน 
เปนคนดี มีความรู มีทักษะ 
และมีคุณลักษณะท่ีดี  
ท้ัง ๑๑ ประการ 

เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.บางปลามา 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐ หมูบาน เด็กและเยาวชนเปน
คนดี มีคุณลักษณะ
ท้ัง ๑๑ ประการ 

กองการศึกษาฯ 

 

 

 
 
 
 
 



- ๑๙๑ - 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๕๑ จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สรางสรรคจงัหวัด 

-สงเสริมการบริการเพ่ือ 
ตอบสนองความคาดหวังและ
ความตองการของเครือขาย 
-สนับสนุนความรวมมือของ
เครือขายในการสรางภูมคิุมกัน
ของสังคม 
-เสริมสรางกระบวนการมีสวน
รวมของเครือขาย 

-บูรณาการความรวมมือของ
เครือขายและการมีสวนรวม 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐ หมูบาน -ระดับความสําเร็จ
ในการบูรณาการ
ความรวมมือของ
เครือขาย 
-ระดับความสําเร็จ
ของกระบวนการมี
สวนรวม 

กองการศึกษาฯ 

๕๒ โครงการจัดประกวดสื่อ
ปลอดภัยและสรางสรรค 
สําหรับเด็กและเยาวชนจังหวัด
สุพรรณบุรี ในหัวขอการสราง
คานิยมหลักของคนไทย  
๑๒ ประการ 

-สงเสริมการบริการเพ่ือ 
ตอบสนองความคาดหวังและ
ความตองการของเครือขาย 
-สนับสนุนความรวมมือของ
เครือขายในการสรางภูมคิุมกัน
ของสังคม 
-เสริมสรางกระบวนการมีสวน
รวมของเครือขาย 

-บูรณาการความรวมมือของ
เครือขายและความตองการ
ของเครือขาย 
-สนับสนุนความรวมมือของ
เครือขายในการสราง
ภูมิคุมกันของสังคม 
-เสริมสรางการมีสวนรวมของ
เครือขาย 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง -ระดับความสําเร็จ
ในการบูรณาการ
ความรวมมือของ
เครือขาย 
-ระดับความสําเร็จ
ของกระบวนการมี
สวนรวม 

กองการศึกษาฯ 

 

 
 
 
 
 



- ๑๙๒ - 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๕๓ โครงการจัดอบรมเด็กและ
เยาวชนตนแบบสรรคสรางสื่อ
สุพรรณบุรี หัวขอ “คานิยม 
หลักของคนไทย ๑๒ ประการ” 

-เพ่ือสงเสริมพัฒนาการของ
เด็กใหไดแสดงออกในทุกๆดาน 
-เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรวม
เฉลิมฉลองใหไดรับความ
สนุกสนานรวมทํากิจกรรมกับ
ผูปกครอง 
-เพ่ือกระตุนใหเด็กไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของตน รูจัก
หนาท่ีและเปนคนดีในสังคม 

บูรณาการความรวมมือของ
เครือขายและการมีสวนรวม 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง -ระดับความสําเร็จ
ในการบูรณาการ
ความรวมมือของ
เครือขาย 
-ระดับความสําเร็จ
ของกระบวนการมี
สวนรวม 

กองการศึกษาฯ 

๕๔ โครงการเสริมสรางเครือขาย
ผลิตสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
สําหรับเด็กปฐมวัย 

-เพ่ือสงเสริมพัฒนาการของ
เด็กใหไดแสดงออกในทุกๆดาน 
-เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรวม
เฉลิมฉลองใหไดรับความ
สนุกสนานรวมทํากิจกรรมกับ
ผูปกครอง 
-เพ่ือกระตุนใหเด็กไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของตน รูจัก
หนาท่ีและเปนคนดีในสังคม 

บูรณาการความรวมมือของ
เครือขายและการมีสวนรวม 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐ หมูบาน -ระดับความสําเร็จ
ในการบูรณาการ
ความรวมมือของ
เครือขาย 
-ระดับความสําเร็จ
ของกระบวนการมี
สวนรวม 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 



- ๑๙๓ - 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๕๕ กิจกรรมดานพัฒนาเด็กและ
เยาวชน (สําเนาหนังสือ  
สพ ๐๐๒๓.๑๐/ว๘๒๖  
ลว.๖ มี.ค.๕๗ 

-เพ่ือสงเสริมพัฒนาการของ
เด็กใหไดแสดงออกในทุกๆดาน 
-เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรวม
เฉลิมฉลองใหไดรับความ
สนุกสนานรวมทํากิจกรรมกับ
ผูปกครอง 
-เพ่ือกระตุนใหเด็กไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของตน รูจัก
หนาท่ีและเปนคนดีในสังคม 

บูรณาการความรวมมือของ
เครือขายและการมีสวนรวม 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐ หมูบาน -ระดับความสําเร็จ
ในการบูรณาการ
ความรวมมือของ
เครือขาย 
-ระดับความสําเร็จ
ของกระบวนการมี
สวนรวม 

กองการศึกษาฯ 

๕๖ โครงการจัดประกวดสื่อ
ปลอดภัยและสรางสรรค สําหรับ
เด็กและเยาวชน จังหวัด
สุพรรณบุรี ในหัวขอการสราง
คานิยมพ้ืนฐาน ๕ ประการ 

-เพ่ือสงเสริมพัฒนาการของ
เด็กใหไดแสดงออกในทุกๆดาน 
-เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรวม
เฉลิมฉลองใหไดรับความ
สนุกสนานรวมทํากิจกรรมกับ
ผูปกครอง 
-เพ่ือกระตุนใหเด็กไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของตน รูจัก
หนาท่ีและเปนคนดีในสังคม 

บูรณาการความรวมมือของ
เครือขายและการมีสวนรวม 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐ หมูบาน -ระดับความสําเร็จ
ในการบูรณาการ
ความรวมมือของ
เครือขาย 
-ระดับความสําเร็จ
ของกระบวนการมี
สวนรวม 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 



- ๑๙๔ - 
 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๕๗ โครงการจัดอบรมเด็กและ
เยาวชนตนแบบสรรคสรางสื่อ
ปลอดภัยและสรางสรรคสื่อ
สุพรรณบุรี หัวขอ “การสราง
คานิยมพ้ืนฐาน ๕ ประการ” 

-เพ่ือสงเสริมพัฒนาการของ
เด็กใหไดแสดงออกในทุกๆดาน 
-เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรวม
เฉลิมฉลองใหไดรับความ
สนุกสนานรวมทํากิจกรรมกับ
ผูปกครอง 
-เพ่ือกระตุนใหเด็กไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของตน รูจัก
หนาท่ีและเปนคนดีในสังคม 

บูรณาการความรวมมือของ
เครือขายและการมีสวนรวม 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐ หมูบาน -ระดับความสําเร็จ
ในการบูรณาการ
ความรวมมือของ
เครือขาย 
-ระดับความสําเร็จ
ของกระบวนการมี
สวนรวม 

กองการศึกษาฯ 

๕๘ โครงการ “ตลาดนัดสื่อดี” -เพ่ือสงเสริมพัฒนาการของ
เด็กใหไดแสดงออกในทุกๆดาน 
-เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรวม
เฉลิมฉลองใหไดรับความ
สนุกสนานรวมทํากิจกรรมกับ
ผูปกครอง 
-เพ่ือกระตุนใหเด็กไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของตน รูจัก
หนาท่ีและเปนคนดีในสังคม 

บูรณาการความรวมมือของ
เครือขายและการมีสวนรวม 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐ หมูบาน -ระดับความสําเร็จ
ในการบูรณาการ
ความรวมมือของ
เครือขาย 
-ระดับความสําเร็จ
ของกระบวนการมี
สวนรวม 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 



- ๑๙๕ - 
 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๕๙ จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สรางสรรคจงัหวัด 

-เพ่ือสงเสริมพัฒนาการของ
เด็กใหไดแสดงออกในทุกๆดาน 
-เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรวม
เฉลิมฉลองใหไดรับความ
สนุกสนานรวมทํากิจกรรมกับ
ผูปกครอง 
-เพ่ือกระตุนใหเด็กไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของตน รูจัก
หนาท่ีและเปนคนดีในสังคม 

บูรณาการความรวมมือของ
เครือขายและการมีสวนรวม 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐ หมูบาน -ระดับความสําเร็จ
ในการบูรณาการ
ความรวมมือของ
เครือขาย 
-ระดับความสําเร็จ
ของกระบวนการมี
สวนรวม 

กองการศึกษาฯ 

๖๐ โครงการ “พัฒนาการ 
ดานภาษา” 

-เพ่ือใหเด็กไดรับการปฏิบัติ
และการเรียนรูท่ีถูกตองตามวัย
ท่ีเหมาะสม 
-เพ่ือใหเด็กมีการเรียนรูในดาน
ภาษาท่ีถูกตอง 
-เพ่ือใหเด็กมีใจรักท่ีจะเรียนรู
ในดานภาษา มีความ
สนุกสนานในการเรียน 

-เด็กจะไดรับการเรียนรูในดาน
ภาษาท่ีตรงตามวัย 
-เด็กมีสุขนิสัยท่ีดีในการอาน
ออกเขียนได ไปพรอมๆ กัน 
-เด็กมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค กลาคิด กลาทํา 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ เด็กในเขต
พื้นที่ อบต.
บางปลามา 

เด็กมีพัฒนาการดาน
ภาษาท่ีดี กลาพูด 
กลาคิด และมี
พ้ืนฐานในดานภาษา
ท่ีดี 

กองการศึกษาฯ 

 
 

 
 
 



- ๑๙๖ - 
 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๖๑ โครงการศึกษาเรียนรูโลกกวาง เพ่ือใหเด็กนักเรียนไดเรียนรู
จากสภาพจรงิตามแผนจัด
ประสบการณ 

เด็กไดรับการเรียนรูจาก 
สภาพจริง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ศพด. 
ของ อบต. 
บางปลามา   

เด็กนักเรียนไดรับ
การเรียนรูจากการ
ไปเรียนรูสภาพจริง
นอกสถานท่ี 

กองการศึกษาฯ 

๖๒ โครงการสลัดผัก-ผลไม -  เพ่ือใหเด็กรูจักการแปรรูป
ผัก-ผลไม  และนํามาทําอาหาร
ในรูปแบบสลัดผัก-ผลไม 
-  สงเสริมใหเด็กรับประทาน
ผัก-ผลไมมากย่ิงข้ึน   

-  เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ มฐ.19 -  เด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี
สนุกสนานกับการ
ทําสลัด  และ
รับประทานผัก-
ผลไมมากย่ิงข้ึน 

ศพด.บานโพธ์ิศรี 
อบต.บางปลามา 

๖๓ โครงการสมตําอรอยจงั -  เพ่ือใหเด็กรูจักผักในทองถ่ิน
และนํามาแปรรูปเปนอาหาร 
-  เพ่ือใหเด็กรูจักอุปกรณและ
สวนประกอบของการทําสมตํา 
-  เพ่ือใหไดฝกทักษะการ
สังเกตสิ่งตางๆ  และรูจักการ
เปรียบเทียบของรสชาติ 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ มฐ.17 -  เด็กไดรูจักและ
สามารถบอก
สวนประกอบของ
การทําสมตําและ
สังเกตสิ่งตางๆ  ได 

ศพด.บานโพธ์ิศรี 
อบต.บางปลามา 

 

 
 
 
 



- ๑๙๗ - 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๖๔ โครงการวุนแฟนซี -  เพ่ือใหเด็กรูถึงวิธีการทําวุน
และบอกรสชาติของอาหารได 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ มฐ.17 -  เด็กสามารถบอก
รสชาติและสีของ
อาหารท่ีทําดวย 

ศพด.บานโพธ์ิศรี 
อบต.บางปลามา 

๖๕ โครงการปฐมนิเทศ/ประชุม 
ผูปกครอง 

-  เพ่ือแจงนโยบายและ
เสริมสรางความรูความเขาใจ
ระหวางผูปกครองกับ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพธ์ิศรี 

-  จัดปฐมนิเทศ/ประชุม
ผูปกครอง  ปละ  1  ครั้ง 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ มฐ.
1/7/22/

23 

-  ผูปกครองมี
ความรูความเขาใจ
ในการทํางานและ
การดูแลเด็กเล็ก 

ศพด.บานโพธ์ิศรี 
อบต.บางปลามา 

๖๖ โครงการประชุมคณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

-  เพ่ือประชุมวางแผนงาน
การศึกษาของ  ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี 
 

-  เด็กมีพัฒนาการตามวัย
อยางเหมาะสมและมี
ศักยภาพ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ มฐ.8 -  เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรีมี
การพัฒนาการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพ 

ศพด.บานโพธ์ิศรี 
อบต.บางปลามา 

๖๗ โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี -  เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูสิ่งตางๆ  
ในทองถ่ินและเพ่ือเปลี่ยน
บรรยากาศการเรียนรูจากศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเปนสถานท่ีอ่ืนๆ 

-  จัดกิจกรรมพาเด็กออกไป
ศึกษานอกสถานท่ี  (นอก
หองเรียน)   

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ มฐ.5.4/ 
21.3 

-  เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธงได
แลกเปลี่ยนเรียรรู
ประสบการณใหม 

ศพด.วัดรอเจริญ 
อบต.บางปลามา 

๖๘ โครงการกิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานท่ี 

-  เพ่ือใหเด็กไดเปลี่ยน
บรรยากาศการเรียนรู 
-  เพ่ือใหเด็กไดสัมผัสกับของ
กับสภาพแวดลอมอยางจริง  
และมีความสนุกสนานในการ
เรียน 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานเสาธง 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ มฐ. 
10.5 

-  เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธงได
เรียนรูจากของจริงท่ี
ตนเองสามารถ
สัมผัสไดและมี
ความสุขในการเรียน
นอกสถานท่ี 

ศพด.บานเสาธง 
อบต.บางปลามา 

 

 



- ๑๙๘ - 
 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๖๙ โครงการคายสงเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

-เพ่ือสงเสริมพัฒนาการ 
ท้ัง ๔ ดาน 
-เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
ใหกับนักเรียน 
-เพ่ือใหนักเรียนเกิดความคิด
รวบยอด คิดแกปญหาและ 
คิดริเริ่มสรางสรรค 
เพ่ือใหเด็กกลาคิด กลาทํา  
กลาแสดงออก 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานเสาธง 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ มฐ. 
10.5 

-  เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธงได
เรียนรูจากของจริงท่ี
ตนเองสามารถ
สัมผัสไดและมี
ความสุขในการเรียน
นอกสถานท่ี 

ศพด.บานเสาธง 
อบต.บางปลามา 

๗๐ โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคของเด็กและผูปกครอง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

- เพ่ือจัดกิจกรรมและสงเสริม
ใหเด็กปฐมวัยในศูนยฯ         
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
ตามมาตรฐานคุณลักษณะ     
ท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  
- เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริมให
เด็กปฐมวัยในศูนยฯมีคุณธรรม
และจริยธรรม ตามคุณธรรม
พ้ืนฐานสําหรับเด็กปฐมวัย    
๘ ประการ 
- เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดฝกสมาธิ
ใหมีความพรอมในการเรียนรู
ตามพัฒนาการแหงวัย และ
เต็มตามศักยภาพเพ่ือพัฒนา
ดานสติปญญา อารมณ จิตใจ
และสังคมอยางรอบดาน ฯลฯ 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานเสาธง 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ มฐ. 
10.5 

-  เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธงได
เรียนรูจากของจริงท่ี
ตนเองสามารถ
สัมผัสไดและมี
ความสุขในการเรียน
นอกสถานท่ี 

ศพด.บานเสาธง 
อบต.บางปลามา 



- ๑๙๙ - 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๗๑ โครงการ “โตไปไมโกง”  - เพ่ือจัดกิจกรรมและสงเสริม
ใหเด็กมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ๕ ประการ หลักสูตร 
“โตไปไมโกง” ฯลฯ 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานเสาธง 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ มฐ. 
10.5 

-  เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธงได
เรียนรูจากของจริงท่ี
ตนเองสามารถสัมผัส
ไดและมีความสุขใน
การเรียนนอกสถานท่ี 

ศพด.บานเสาธง 
อบต.บางปลามา 

๗๒ โครงการเพาะถ่ัวงอก -  เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูวิธี 
การเพาะถ่ัวงอก  ฝกการ
สังเกตการเจริญเติบโตของตน
ถ่ัวงอกและเรียนรูหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ มฐ.18 -  เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโพธ์ิศรีรูจัก
สังเกตและเรียนรูหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

ศพด.บานโพธ์ิศรี 
อบต.บางปลามา 

๗๓ โครงการปลูกขาวโพด -  เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูวิธีการ
ปลูกและข้ันตอนการปลูก
ขาวโพด 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ มฐ.18 -  เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโพธ์ิศรี  รูจัก
วิธีการปลูกขาวโพด 

ศพด.บานโพธ์ิศรี 
อบต.บางปลามา 

๗๔ โครงการปลูกผักสวนครัว -  เพ่ือใหเด็กไดรูจักพืชผักสวน
ครัว  รูจักเศรษฐกิจพอเพียง 

-  เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไมเคยปลุกผักดวยตนเอง 

5,000 5,000 5,000 5,000 มฐ. 
9.6 

-  เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานเสาธงรูจักผัก
สวนครัวรูจักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ศพด.บานเสาธง 
อบต.บางปลามา 

รวม ๗๔  โครงการ - - ๑๕,๑๙๐,๐๐๐ ๑๕,๑๙๐,๐๐๐ ๑๕,๑๙๐,๐๐๐ ๑๕,๑๙๐,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 



- ๒๐๐ - 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน                แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 5 11การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามายทุธศาสตรท่ี 411การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
4.๘  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนากา 11ร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการคายพุทธบุตร/โครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
 

-เพ่ือใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ผูเขารับการอบรมมี
ทัศนคติท่ีดีตอพระพุทธศาสนา 
-เพ่ือใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ผูเขารวมอบรมได
เรียนรูและฝกปฏิบัติตามวิ๔ 
แบบพุทธ 
-เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 
แกเด็กและเยาวชน 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ี อบต.บางปลามา 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม
ปละ ๑ คร้ัง 

-เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ผูเขารับ
การอบรมมีทัศนคติ
ท่ีดีตอ
พระพุทธศาสนา 
-เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ผูเขารวม
อบรมไดเรียนรูและ
ฝกปฏิบัติตามวิ๔ 
แบบพุทธ 
-เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเขาถึง
หลักธรรม
พระพุทธศาสนา 

กองการศึกษาฯ 

 

 

 



- ๒๐๑ - 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒ โครงการประเพณีแหเทียน
พรรษาถวาย ๙ วัด 
 

-เพ่ือใหพุทธศาสนิกชน ท้ังเด็ก 
เยาวชน และประชาชน ไดรวม
กิจกรรมในวันเขาพรรษา 
-เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนท้ังเด็ก 
เยาวชน และประชาชน ได 
ตระหนักถึงวันสําคัญทาง
ศาสนา 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ี อบต.บางปลามา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม
ปละ ๑ คร้ัง 

-พุทธศาสนิกชน  
ท้ังเด็ก เยาวชน  
และประชาชน  
ไดรวมกิจกรรม 
ในวันเขาพรรษา 
-พุทธศาสนิกชน  
ท้ังเด็ก เยาวชน 
 และประชาชน  
ไดตระหนักถึงวัน
สําคัญทางศาสนา 

กองการศึกษาฯ/
สํานักงาน

วัฒนธรรมอําเภอ 

๓ โครงการจัดงานพิธีทางศาสนา
และประเพณีตางๆ 
 

-เพ่ือสงเสริมใหเด็กรูจักพิธีทาง
ศาสนาและประเพณีตางๆ 
-เพ่ือปลูกฝงใหเด็กรูจักรัก 
ประเพณีไทย 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ี อบต.บางปลามา 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๒ คร้ัง -เด็ก เยาวชน  
และประชาชน  
ไดรวมกิจกรรม 
ในวันสําคัญทาง
ศาสนา 

กองการศึกษาฯ 

๔ โครงการประเพณีสงกรานต   
สืบสานวัฒนธรรมไทยและ    
วันผูสูงอายุ / กิจกรรม          
วันสงกรานต 

-เพ่ือสืบทอดและอนุรักษ
ประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงามของ
ทองถ่ินใหคงอยูตอไป 
-เพ่ือเปนสงเสริมความสํานึกใน
กตัญูกตเวทีท่ีแสดงออกตอ
บุพการี และบรรพบุรุษ 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ี อบต.บางปลามา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -เด็ก เยาวชน  
และประชาชน  
มีสํานึกในความ
กตัญูกตเวทีท่ี
แสดงตอผูสูงอายุ
บุพการีและบรรพ
บุรุษ 
-ประเพณีวัฒนธรรม
ท่ีดีงาม ไดรับการ  
สืบทอดสูลูกหลาน 

กองการศึกษาฯ 

 



- ๒๐๒ - 
 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๕ โครงการทําบุญข้ึนปใหม 
 

-เพ่ือสงเสริมใหคณะผูบริหารฯ 
สมาชิกฯ ขาราชการ/พนักงาน
และประชาชนในเขตพ้ืนท่ีได
รวมกันทําบุญตักบาตร ให
จิตใจสดชื่นแจมใสและเพ่ือ
ความเปนสิริมงคลแกตนเอง
และสถานท่ี อีกท้ังยังเปนการ
สืบสานประเพณีไทยใหคงอยู
ตอไป 
-เพ่ีอไดเขารวมกิจกรรม
กอใหเกิดความรักความสามัคคี
ในทุกหมูเหลา 

คณะผูบริหารฯ สมาชิกฯ 
ขาราชการ/พนักงานและ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง คณะผูบริหารฯ 
สมาชิกฯ 
ขาราชการ/พนักงาน
และประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีทําบุญ 
ตักบาตร ใหจิตใจ 
สดชื่นแจมใสและ
เพ่ือความเปนสิริ
มงคลแกตนเองและ
สถานท่ี อีกท้ังสืบ
สานประเพณีไทยให
คงอยูตอไป 
-เขารวมกิจกรรม
กอใหเกิดความรัก
ความสามัคคีในทุก
หมูเหลา 

กองการศึกษาฯ 

 

 

 

 



- ๒๐๓ - 
 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๖ โครงการเฉลิมพระเกียรติและ
ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
เน่ืองในวันคลายวันพระราช
สมภพ ๑๒ สิงหาคม 
 

-เพ่ือใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน กํานัน ผูใหญบาน 
คณะครูอาจารยนักเรียน  
คณะผูบริหารฯ สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและลูกจาง อบต. 
บางปลามา รวมเฉลิม 
พระเกียรติและแสดงความ
จงรักภักดี 

เด็ก เยาวชน และประชาชน 
กํานัน ผูใหญบาน คณะครู
อาจารยนักเรียน  
คณะผูบริหารฯ สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและลูกจาง อบต. 
บางปลามา 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน กํานัน 
ผูใหญบาน คณะครู
อาจารย นักเรียน  
คณะผูบริหารฯ 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและลูกจาง 
อบต.บางปลามา ได
รวมทําบุญตักบาตร
ถวายเครื่องราช
สักการะและจุด
เทียนชัยถวายพระ
พรและลงนามถวาย
พระพร รวมท้ัง
แสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

กองการศึกษาฯ 

 

 

 

 



- ๒๐๔ - 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๗ โครงการเกี่ยวกับการจัดงาน 
พระราชพิธีตางๆ 
 

-เพ่ือใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน กํานัน ผูใหญบาน 
คณะครูอาจารย นักเรียน  
คณะผูบริหารฯ สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและลูกจาง อบต. 
บางปลามา แสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

เด็ก เยาวชน และประชาชน 
กํานัน ผูใหญบาน คณะครู
อาจารยนักเรียน  
คณะผูบริหารฯ สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและลูกจาง อบต. 
บางปลามา 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ในวันสําคัญ
ของสถาบัน
พระมหา-   
กษัตริย 

-เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน กํานัน 
ผูใหญบาน คณะครู
อาจารยนักเรียน  
คณะผูบริหารฯ 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและลูกจาง 
อบต.บางปลามา ได
รวมทําบุญตักบาตร
ถวายเครื่องราช
สักการะและจุด
เทียนชัยถวายพระ
พรและลงนามถวาย
พระพร ฯลฯ  
รวมท้ังแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

กองการศึกษาฯ 

๘ โครงการสํารวจและจัดทํา
ทะเบียนขอมูลสื่อปลอดภัยและ
สรางสรรคจงัหวัดสุพรรณบุร ี
 

-ศึกษา วิจัยองคความรู ตนทุน
ดานศิลปะ ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-พัฒนาระบบฐานขอมูลศิลปะ 
ศาสนาและวัฒนธรรมใหเปน
แหลงอางอิง 

ครอบครัวอบอุน ชุมชน
เขมแข็ง เปนสังคมแหงการ
สรางสรรคอยูเย็นเปนสุข 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -ระดับความสําเร็จ
ของการสรางเสริม
สัมพันธภาพของ
ครอบครัว 
-ระดับความสําเร็จ
ของการสรางสรรค
สังคมชุมชนเขมแข็ง 

กองการศึกษาฯ 



- ๒๐๕ - 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๙ โครงการ “ดีเจ วัยใส หัวใจ รักษ
วัฒนธรรม” 

-สงเสริมบริการเพ่ือตอบสนอง
ความคาดหวังและความ
ตองการของเครือขาย 
-สนับสนุนความรวมมือในกา
รสครางภูมคิุมกันของสังคม 

บูรณาการความรวมมือของ
เครือขายและการมีสวนรวม 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -ระดับความสําเร็จ
ในการบูรณาการ
ความรวมมือของ
เครือขาย 
-ระดับความสําเร็จ
ของกระบวนการมี
สวนรวม 

กองการศึกษาฯ 

๑๐ โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร
ทองถ่ิน 
 

-ศึกษา วิจัยองคความรู ตนทุน
ดานศิลปะ ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-พัฒนาระบบฐานขอมูลศิลปะ 
ศาสนาและวัฒนธรรมใหเปน
แหลงอางอิง 

ครอบครัวอบอุน ชุมชน
เขมแข็ง เปนสังคมแหงการ
สรางสรรคอยูเย็นเปนสุข 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -ระดับความสําเร็จ
ของการสรางเสริม
สัมพันธภาพของ
ครอบครัว 
-ระดับความสําเร็จ
ของการสรางสรรค
สังคมชุมชนเขมแข็ง 

กองการศึกษาฯ 

๑๑ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรและเครือขายใหมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ดานวัฒนธรรมดวยใจอยางมี
ความสุข 

-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพ่ือขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ 
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพ่ือปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู 
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม 

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -จํานวนการรณรงค
เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม 
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 

 



- ๒๐๖ - 
 
 

 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑๒ โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ
การสื่อสารสาธารณะ 
 

-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพ่ือขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ 
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพ่ือปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู 
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม 

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -จํานวนการรณรงค
เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม 
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 

๑๓ โครงการพัฒนาฐานขอมูล
กลุมเปาหมาย เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 

-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพ่ือขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ 
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพ่ือปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู 
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม 

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -จํานวนการรณรงค
เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม 
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 

๑๔ โครงการประกวดเรียงความ
หัวขอ “ชุมชนฉันเทาทันสื่อ” 
 

-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพ่ือขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ 
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพ่ือปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู 
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม 

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -จํานวนการรณรงค
เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม 
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 

  



- ๒๐๗ - 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑๕ โครงการพัฒนานักวิจัยยุวชนคน
สุพรรณบุร ี

-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพ่ือขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ 
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพ่ือปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู 
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม 

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -จํานวนการรณรงค
เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม 
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 

๑๖ โครงการสํารวจและแกไขปญหา
เด็กติดเกมส (กรณีศึกษา) 
 

-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพ่ือขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ 
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพ่ือปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู 
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม 

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -จํานวนการรณรงค
เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม 
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 

๑๗ โครงการ ๑ อําเภอ ๑ คาย 
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพ่ือขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ 
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพ่ือปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู 
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม 

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -จํานวนการรณรงค
เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม 
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 



- ๒๐๘ - 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑๘ โครงการขับเคลื่อนปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
 

-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพ่ือขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ 
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพ่ือปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู 
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม 

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -จํานวนการรณรงค
เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม 
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 

๑๙ โครงการครอบครัวสัมพันธสราง
ภูมิคุมกันทางสังคม 

-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพ่ือขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ 
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพ่ือปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู 
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม 

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -จํานวนการรณรงค
เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม 
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 



- ๒๐๙ - 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒๐ โครงการพัฒนาทักษะชีวิต เด็ก 
เยาวชน คนสุพรรณ สรางสรรค 
 

-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพ่ือขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ 
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพ่ือปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู 
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม 

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -จํานวนการรณรงค
เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม 
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 

๒๑ โครงการอนุรักษและสงเสริม
ประเพณีทองถ่ิน 
 

-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพ่ือขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ 
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพ่ือปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู 
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม 

เด็ก เยาวชน และประชาชน 
มีจิตสํานึก ตระหนักรู 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -จํานวนการรณรงค
เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม 
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 



- ๒๑๐ - 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒๒ โครงการศิลปะกราฟฟต้ี
สรางสรรคสิง่ดีบนกําแพง 
 

-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพ่ือขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ 
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพ่ือปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู 
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม 

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -จํานวนการรณรงค
เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม 
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 

๒๓ โครงการบมรัก บอคุณธรรม 
สรางสัมพันธในครอบครัว 

-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพ่ือขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ 
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพ่ือปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู 
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม 

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -จํานวนการรณรงค
เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม 
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 



- ๒๑๑ - 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒๔ โครงการสรางเครือขายเยาวชน
คนรุนใหมหางไกลอบายมุข 
 

-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพ่ือขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ 
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพ่ือปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู 
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม 

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -จํานวนการรณรงค
เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม 
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 

๒๕ โครงการเยาวชนคนสุพรรณรู
เทากัน ITพิจารณาใหดีกอน 
Play , Share , Chat , Post , 
Like 

-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพ่ือขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ 
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพ่ือปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู 
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม 

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -จํานวนการรณรงค
เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม 
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 



- ๒๑๒ - 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒๖ โครงการเสริมสรางอาสาสมคัร
เฝาระวังทางวัฒนธรรม 
 

-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพ่ือขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ 
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพ่ือปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู 
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม 

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -จํานวนการรณรงค
เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม 
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 

๒๗ โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบ 
พรบ.ภาพยนตรและวีดีทัศน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพ่ือขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ 
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพ่ือปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู 
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม 

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -จํานวนการรณรงค
เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม 
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 



- ๒๑๓ - 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒๘ โครงการไหวพระ ๙ วัด ขัดเกลา
จิตใจ 
 

-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพ่ือขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ 
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพ่ือปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู 
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม 

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -จํานวนการรณรงค
เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม 
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 

๒๙ โครงการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอาเซียน 

-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพ่ือขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ 
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพ่ือปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู 
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม 

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -จํานวนการรณรงค
เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม 
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 



- ๒๑๔ - 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓๐ โครงการเสริมสรางคานิยม
พ้ืนฐาน 
 

-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพ่ือขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ 
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพ่ือปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู 
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม 

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -จํานวนการรณรงค
เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม 
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 

๓๑ โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ -เพ่ือใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน กํานัน ผูใหญบาน 
คณะครูอาจารยนักเรียน  
คณะผูบริหารฯ สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและลูกจาง อบต. 
บางปลามา รวมเฉลิม 
พระเกียรติและแสดงความ
จงรักภักดี 

เด็ก เยาวชน และประชาชน 
กํานัน ผูใหญบาน คณะครู
อาจารยนักเรียน  
คณะผูบริหารฯ สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและลูกจาง อบต. 
บางปลามา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -จํานวนการรณรงค
เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม 
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 

 

 
 
 
 



- ๒๑๕ - 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓๒ โครงการปลูกจิตสํานึก
วัฒนธรรม รักอานดวยการเลา
นิทานสอนนอง 
 

-เสริมสรางระบบฐานขอมูลผูผลิต
สื่อ เพ่ือขยายเครือขายในการ
เผยแพรประชาสัมพันธ 
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพ่ือปลูกจิตสํานึก
ในการสรางตระหนักรู 
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรคดวย
มิติวัฒนธรรม 

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -จํานวนการรณรงค
เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม 
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 

๓๓ โครงการสงเสริมวัฒนธรรมดวย
บทเพลงศิลปนถ่ินสุพรรณ 

-ศึกษา วิจัยองคความรู ตนทุน
ดานศิลปะ ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
-พัฒนาระบบฐานขอมูลศิลปะ 
ศาสนา และวัฒนธรรมใหเปน
แหลงอางอิง 

ครอบครัวอบอุน ชุมชน
เขมแข็ง เปนสังคมแหงการ
สรางสรรคอยูเย็นเปนสุข 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -ระดับความสําเร็จ
ของการสรางเสริม
สัมพันธภาพของ
ครอบครัว 
-ระดับความสําเร็จ
ของการสรางสรรค
สังคมชุมชนเขมแข็ง 

กองการศึกษาฯ 

รวม ๓๓  โครงการ - - ๑,๔๕๐,๐๐๐ ๑,๔๕๐,๐๐๐ ๑,๔๕๐,๐๐๐ ๑,๔๕๐,๐๐๐ - - - 

 

 

 

 



- ๒๑๖ - 
 

 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน                แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 511การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 511การสงเสริมใหกีฬาอยูในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางดานกีฬาสูความเปนเลิศ 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามายทุธศาสตรท่ี 511การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ีมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ 
5.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนากา 11ร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการกีฬาตําบลบางปลามา
สัมพันธ 

-เพ่ือสงเสริมใหเด็ก เยาวชน 
และประชาชน กํานัน 
ผูใหญบาน คณะครูอาจารย
นักเรียน คณะผูบริหารฯ สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวนตําบลและ
ลูกจาง อบต.บางปลามา ไดเลน
กีฬาไมพ่ึงพายาเสพติด 
-เพ่ือสงเสริมสุขภาพพลานามัย
แกประชาชนทุกเพศทุกวัยให
เลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
-เพ่ือสงเสริมใหชุมชนรูรัก
สามัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัย และ
มีนํ้าใจนักกีฬา 

เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ี อบต.บางปลามาและ
พ้ืนท่ีใกลเคียง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ไดเลน
กีฬา ทําใหสุขภาพ
รางกายแข็งแรง  
รูจักใชเวลาวางให
เกิดประโยชน อีกท้ัง
ปญหาดานยาเสพ
ติดของชุมชนลด
นอยลง 

กองการศึกษาฯ 

 



- ๒๑๗ - 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒ โครงการเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมวันทองถ่ินไทย 

-เพ่ือระลึกถึงพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี ๕  
-เพ่ือเปนการแสดงความรัก 
ความสามัคคี รวมคิด รวมทํา 
ความพรอมเพรียงของหมูคณะ 
-เพ่ือใหคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถ่ิน พนักงานสวน
ทองถ่ิน ไดมีการพัฒนาศักยภาพ
ท้ังดานรางและจิตใจ สรางความ
สามัคคีในหมูคณะ 

ประชาชน คณะผูบริหารฯ 
สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบลและลูกจาง อบต.บางปลา
มา 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -ประชาชน  
คณะผูบริหารฯ 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล
และลูกจาง  
อบต.บางปลามาได
รวมกิจกรรมในวัน
ทองถ่ินไทย 
-ไดเลนกีฬาออก
กําลังกาย และมี
ความรักความ
สามัคคีภายใน
ทองถ่ินเดียวกันและ
ระหวางทองถ่ิน 

กองการศึกษาฯ 

๓ โครงการจัดซื้ออุปกรณกฬีา -เพ่ือไวใชในการจัดกิจกรรม 
หรือไวใหหมูบานไวใชในการ
ออกกําลังกาย และไวบริการ
ชุมชนและสังคม 

เด็ก เยาวชนและประชาชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ไดใช
อุปกรณกีฬาในการ
จัดกิจกรรมและออก
กําลังกาย 

กองการศึกษาฯ 

๔ โครงการซอมแซมเครื่องออก
กําลังกาย 

-เพ่ือใหประชาชนไดออกกําลัง
กายอยางท่ัวถึง และเครื่องออก
กําลังกายใชงานอยางปลอดภัย 

เครื่องออกกําลังกายมคีวาม
ปลอดภัย  

๑๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ หมูบาน  
ทั้ง ๑๐ 
หมูบาน 

-ประชาชน มีเครื่อง
ออกกําลังกายท่ี
ปลอดภัยใชงาน
อยางท่ัวถึง 
-ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

  



- ๒๑๘ - 
 

 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๕ โครงการจัดซื้อเครื่อง 
ออกกําลังกาย หมูท่ี ๑ 

เพ่ือใหประชาชนไดออกกําลัง
กายอยางท่ัวถึงและมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรง 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
ติดต้ังบริเวณหมูบาน สามารถให
เด็ก เยาวชน และประชาชนได
ออกกําลังกายอยางท่ัวถึง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ หมู ๑ -ประชาชนมีเครื่อง
ออกกําลังกาย ไวใช
ออกกําลังกาย 
-ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

๖ โครงการจัดซื้อเครื่อง 
ออกกําลังกาย หมูท่ี ๓ 

เพ่ือใหประชาชนไดออกกําลัง
กายอยางท่ัวถึงและมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรง 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
ติดต้ังบริเวณหมูบาน สามารถให
เด็ก เยาวชน และประชาชนได
ออกกําลังกายอยางท่ัวถึง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ หมู ๓ -ประชาชนมีเครื่อง
ออกกําลังกาย ไวใช
ออกกําลังกาย 
-ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

๗ โครงการจัดซื้อเครื่อง 
ออกกําลังกาย หมูท่ี ๔ 

เพ่ือใหประชาชนไดออกกําลัง
กายอยางท่ัวถึงและมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรง 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
ติดต้ังบริเวณหมูบาน สามารถให
เด็ก เยาวชน และประชาชนได
ออกกําลังกายอยางท่ัวถึง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ หมู ๔ -ประชาชนมีเครื่อง
ออกกําลังกาย ไวใช
ออกกําลังกาย 
-ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

๘ โครงการจัดซื้อเครื่อง 
ออกกําลังกาย หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชนไดออกกําลัง
กายอยางท่ัวถึงและมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรง 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
ติดต้ังบริเวณหมูบาน สามารถให
เด็ก เยาวชน และประชาชนได
ออกกําลังกายอยางท่ัวถึง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ หมู ๖ -ประชาชนมีเครื่อง
ออกกําลังกาย ไวใช
ออกกําลังกาย 
-ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

 

 

 



- ๒๑๙ - 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๙ โครงการจัดซื้อเครื่อง 
ออกกําลังกาย หมูท่ี ๘ 

เพ่ือใหประชาชนไดออกกําลัง
กายอยางท่ัวถึงและมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรง 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
ติดต้ังบริเวณหมูบาน สามารถให
เด็ก เยาวชน และประชาชนได
ออกกําลังกายอยางท่ัวถึง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ หมู ๘ -ประชาชนมีเครื่อง
ออกกําลังกาย ไวใช
ออกกําลังกาย 
-ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

๑๐ โครงการจัดซื้อเครื่อง 
ออกกําลังกาย หมูท่ี ๙ 

เพ่ือใหประชาชนไดออกกําลัง
กายอยางท่ัวถึงและมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรง 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
ติดต้ังบริเวณหมูบาน สามารถให
เด็ก เยาวชน และประชาชนได
ออกกําลังกายอยางท่ัวถึง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ หมู ๙ -ประชาชนมีเครื่อง
ออกกําลังกาย ไวใช
ออกกําลังกาย 
-ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

๑๑ โครงการจัดซื้อเครื่อง 
ออกกําลังกาย หมูท่ี ๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนไดออกกําลัง
กายอยางท่ัวถึงและมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรง 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
ติดต้ังบริเวณหมูบาน สามารถให
เด็ก เยาวชน และประชาชนได
ออกกําลังกายอยางท่ัวถึง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ หมู ๑๐ -ประชาชนมีเครื่อง
ออกกําลังกาย ไวใช
ออกกําลังกาย 
-ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑๒ โครงการจัดซื้อเครื่อง 
ออกกําลังกาย หมูท่ี ๑๑ 

เพ่ือใหประชาชนไดออกกําลัง
กายอยางท่ัวถึงและมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรง 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
ติดต้ังบริเวณหมูบาน สามารถ
ใหเด็ก เยาวชน และประชาชน
ไดออกกําลังกายอยางท่ัวถึง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ หมู ๑๑ -ประชาชนมีเครื่อง
ออกกําลังกาย ไวใช
ออกกําลังกาย 
-ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

๑๓ โครงการจัดซื้อเครื่อง 
ออกกําลังกาย หมูท่ี ๑๒ 

เพ่ือใหประชาชนไดออกกําลัง
กายอยางท่ัวถึงและมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรง 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
ติดต้ังบริเวณหมูบาน สามารถ
ใหเด็ก เยาวชน และประชาชน
ไดออกกําลังกายอยางท่ัวถึง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ หมู ๑๒ -ประชาชนมีเครื่อง
ออกกําลังกาย ไวใช
ออกกําลังกาย 
-ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

๑๔ โครงการสงเสริมกจิกรรมการ
เรียนรูและการกีฬา 

-เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ีและ
แหลงเรียนรู 
-เพ่ือประชาชนไดออกกําลังกาย
อยางท่ัวถึงและมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรง 

มีสถานท่ีไวเปนแหลงเรียนรู 
จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
ติดต้ังบริเวณหมูบาน สามารถ
ใหเด็ก เยาวชน และประชาชน
ไดออกกําลังกายอยางท่ัวถึง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ หมู ๖ -ประชาชนมีเครื่อง
ออกกําลังกาย ไวใช
ออกกําลังกาย 
-ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

รวม ๑๔  โครงการ - - 5,๔๐๐,๐๐๐ 5,๔๐๐,๐๐๐ 5,๔๐๐,๐๐๐ 5,๔๐๐,๐๐๐ - - - 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6 11การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 11การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 6 11การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
6.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไ11ป 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ ฝกอบรมใหกับผูบริหาร สมาชิก 
พนักงาน พนักงานจาง ฯลฯ 

เพ่ือให บุคลากรมีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 

สงบุคลากรดังกลาวเขารับ
การอบรมตามตําแหนง 
ตามหนาท่ี ตามสถาบัน
ตางๆ ท้ังของรัฐ และ
เอกชน  

๑,000,000 
 

๑,000,000 
 

๑,000,000 
 

๑,000,000 
 

๕๐ ครั้ง บุคลากร
ดังกลาวมี
ความพรอมใน
การปฏิบัติ
หนาท่ี 

สํานักปลัด 

๒ ใหทุนการศึกษาแก ผูบริหาร ,สมาชิก 
พนักงาน พนักงานจาง,และประชาชน
ทั่วไป ในการเขารับการศึกษาตอ
ระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท กับ
สถาบันการศึกษาที่รวมมือกับกรม
สงเสริมฯ และสถาบันอ่ืนๆ ฯลฯ 

1) เพ่ือเปนการเพ่ิม
ศักยภาพใหกับบุคลากร
ของ อบต. 
2) เพ่ือนําความรูท่ีไดมา
พัฒนา อบต. 
3) เพ่ือใหประชาชนนํา
ความรูท่ีไดหลับมาพัฒนา
ทองถ่ิน 

1) ประกาศรบัสมัครใหกับ
บุคลากรท่ีสนใจ ประชาชน
ท่ัวไป  และทําการคัดเลือก
ตามความเหมาะสม 
2)  ใหทุนการศึกษา 
ฯลฯ 

๑,000,000 
 

๑,000,000 
 

๑,000,000 
 

๑,000,000 
 

1 ครั้ง บุคลากร
สามารถนํา
ความรูท่ีไดมา
พัฒนาทองถ่ิน
ได 

สํานักปลัด 

๓ พัฒนาระบบ IT ใหครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือใหมีระบบ IT ท่ี
ทันสมัย ในการทํางาน
และบริการประชาชน 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณตางๆ 
สําหรับปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ IT 

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 10 ครั้ง มีระบบ IT ท่ี
ทันสมัยไวใช
งานและ
บริการ
ประชาชน 

สํานักปลัด 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๔ ทัศนศึกษาดูงานของ ผูบริหาร 
พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง ลูกจาง 

เพ่ือนําความรูใหม ๆ มา
พัฒนา หนวยงาน 

1) ทัศนศึกษาดูงาน ตาม
สถานท่ีตางๆ  
2) จัดหายานพาหนะ, 
อาหาร, เครื่องด่ืม, วัสดุ
และ อุปกรณท่ีจําเปน 
ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 จัด
กิจกรรม  
1 ครั้ง 

บุคลากรของ 
อบต.นํา
ความรูท่ีได
กลับมาพัฒนา
หนวยงาน 

สํานักปลัด 

๕ ฝกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม
พัฒนาระบบแรงจูงใจใหกับ 
ผูบริหาร สมาชิก พนักงาน 
พนักงานจาง ฯลฯ 

เพ่ือเปนการสงเสริมให
บุคลากรของ อบต. เปนผู
มีคุณธรรม  จริยธรรม
ระบบแรงจงูใจในการ
ทํางาน 

1) ประชาสัมพันธ
โครงการ 
2) จัดหาวิทยากร  และ
ดําเนินการฝกอบรม 
3) ติดตามและประเมินผล
โครงการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 จัด
กิจกรรม  
1 ครั้ง 

บุคลากรมี
คุณธรรม  
จริยธรรมใน
การปฏิบัติ
หนาท่ี 

สํานักปลัด 

๖ จางท่ีปรึกษา เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ
การทํางานของ อบต.  

จัดจางที่ปรึกษาซ่ึงไมเก่ียวกับ
ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางหรือไม
ไดมาซ่ึงครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง 
เชน คาจางบริหารจัดการระบบ
ตางๆ  หรือ เพื่อจายเปนรายจาย
อ่ืนๆ เชน คาจางที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตางๆ ซ่ึงมิใชเพื่อการ
จัดหา หรือปารับปรุงครุภัณฑ 
ที่ดิน และหรือสิ่งกอสราง พัฒนา
ระบบตางๆ คาดําเนินการจาง
องคกรหรือสถาบันที่เปนกลางเพื่อ
เปนผูดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจของผูรับริการตามการ
ประเมินประสิทธิภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (Local 
Performance Assessment ) 
ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 4 ครั้ง เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ในการทํางาน
และสามารถ
ใหบริการชุมชน
และสังคมเพิ่ม
มากขึ้น  

สํานักปลัด 

 



- ๒๒๓ - 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๗ จัดทําแผนพัฒนากําลังคน 
พัฒนาระบบกระจายอํานาจ 
สูการตัดสินใจของพนักงาน 
ทุกระดับ 

๑) เพ่ือพัฒนาบุคลากรให
มีประสิทธิภาพ 
๒) เพ่ือพัฒนาบุคลากรให
เปนมืออาชีพ 
๓) เพ่ือพัฒนาหนวยงาน
โดยใชหลักธรรมาภิบาล 

๑) แตงต้ังคณะกรรมการ
จัดทําแผนและระบบตางๆ 
๒) ประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือกําหนดระบบและ
แนวทางในการปฏิบัติ 
๓) นําแผนไปสูการปฏิบัติ 
พรอมติดตามประเมินผล 

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑ ครั้ง ๑) ไดบุคลากรท่ี
มีประสิทธิภาพ 
๒) บริหารงาน
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

สํานักปลัด 

๘ คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา
และซอมแซม เพ่ือให
สามารถใชงานได
ตามปกติ ฯลฯ 

มีคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมฯ 
กรณีจางเหมาท้ังสิง่ของ
และแรงงาน ใหจายจากคา
ใชสอย 
สวนกรณีท่ี อปท. เปน
ผูดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเอง 
ฯลฯ 

๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 2๐ ครั้ง สามารถใชงาน
ไดตามปกติ 

สํานักปลัด 

๙ รายจายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ 

เพื่อจายเปนคารับรอง 
(รายจายในการรับรองหรือ
เลี้ยงรับรองของ อปท.) พิธี
เปดอาคารตางๆ คาใชจายใน
พิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ 

เพ่ือรับรอง หรือเลี้ยง
รับรองของ อบต.บางปลา
มา 

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 2๐ ครั้ง เพ่ือใหมีคาใชจาย
ในการรับรองหรือ
เลี้ยงรับรอง ใน
พิธีตางๆ 

สํานักปลัด 

๑๐ รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 
เชน คาถายเอกสาร, คาเย็บเลม, 
คาติดต้ังไฟฟา, คาติดต้ังประปา, 
คาติดต้ังโทรศัพท ฯลฯ 

เพ่ือจายเปนรายจาย
เพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 
เชน คาติดต้ังไฟฟา, คา
ติดต้ังประปา, คาติดต้ัง
โทรศัพท ฯลฯ 

จายเปนคาถายเอกสาร  
คาเย็บเลม ติดต้ังไฟฟา, 
ติดต้ังประปา, ติดต้ังโทรศัพท 
ฯลฯ  

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 2๐ ครั้ง อบต.บางปลามา มี
เงินจายคาถาย
เอกสาร คาเย็บเลม
คาติดต้ังไฟฟา 
ประปา และ
โทรศัพทใชอยาง
สะดวก 

สํานักปลัด 



- ๒๒๔ - 
 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑๑ จัดซื้อ วัสดุไฟฟาและวิทยุ  เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อ วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
เชน ฟวส, เข็มขัดรัดสายไฟ, 
เทปพันสายไฟ, สายไฟฟา, 
ลําโพง,ไมโครโฟน, ขาต้ัง
ไมโครโฟน และแผงบังคับ
ทางไฟฯลฯ  

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 20 ครั้ง เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานและ
สามารถใหบริการ
ชุมชนและสังคม
เพิ่มมากขึ้น  

สํานักปลัด 

๑๒ จัดซื้อ วัสดุงานบานงานครัว เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อ วัสดุงานบานงาน
ครัว เชน แปรง, ไมกวาด,
แกวนํ้า, จานรองแกว และ
นํ้าด่ืม ฯลฯ  

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 20 ครั้ง เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานและ
สามารถใหบริการ
ชุมชนและสังคม
เพิ่มมากขึ้น  

สํานักปลัด 

๑๓ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อ วัสดุยานพาหนะ
และขนสง เชน แบตเตอรี่ 
, ยางนอก, ยางใน, นํ้ามัน
เบรก, หัวเทียนและไขควง  
ฯลฯ  
 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 20 ครั้ง เพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การทํางานและ
สามารถ
ใหบริการชุมชน
และสังคมเพ่ิม
มากข้ึน  

สํานักปลัด 

๑๔ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซล, 
นํ้ามันเบนซิน, นํ้ามันจารบี
และนํ้ามันเครื่อง  ฯลฯ  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,00
0 

20 ครั้ง ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใหบริการ 

สํานักปลัด 

 

 

 



- ๒๒๕ - 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑๕ จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซ้ือ วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
เชน ภาพถายดาวเทียม,       
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
(ภาพยนตร), วีดีโอเทปและ
แผนซีดี ฯลฯ  

10,000 10,000 10,000 10,000 20 ครั้ง ประชาชน
สามารถรับรู
ขอมูลขาวสาร
เพ่ิมมากข้ึน  

สํานักปลัด 

๑๖ จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซ้ือ วัสดุเคร่ืองแตงกาย เชน 
เคร่ืองแบบ, เสื้อ, กางเกง, ผา, 
เคร่ืองหมายยศและสังกัด, ถุง
เทา, รองเทา, เข็มขัด, หมวก
และผาผูกคอฯลฯ  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20 ครั้ง มีเครื่องแบบท่ี
ถูกตองในการ
ใสปฏิบัติงาน  

สํานักปลัด 

๑๗ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซ้ือ วัสดุคอมพิวเตอร เชน 
แผนหรือจานบันทึกขอมูล,
แปนพิมพ,เมาสและเมนบอรด 
ฯลฯ  

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 20 ครั้ง มีวัสดคุอมพิวเตอร
ในการใชปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

18 จัดซื้อวัสดุกอสราง เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อวัสดุกอสราง เชน  
ไมตางๆ นํ้ามันทาไม           
ทินเนอร ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 20 คร้ัง เพิ่มประสทิธิภาพ
ในการทํางานและ
สามารถใหบริการ
ชุมชนและสังคม
เพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 

19 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและสังคม 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร เชน 
สําลีและผาพันแผล เวชภัณฑ 
แอลกอฮอล เคมีภัณฑ 
ออกซิเจน ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 20 คร้ัง เพิ่มประสทิธิภาพ
ในการทํางานและ
สามารถใหบริการ
ชุมชนและสังคม
เพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 

๒๐ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและสังคม 

จัดซ้ือ วัสดุสํานักงาน เชน 
กระดาษ หมึก ปากกา ฯลฯ  

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 20 ครั้ง มีวัสดุสํานักงาน
ใชปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอ 

สํานักปลัด 

๒๑ จัดซื้อวัสดุอ่ืน เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซ้ือ วัสดุอ่ืน เชน มิเตอรนํ้า 
– ไฟฟา สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ ฯลฯ 

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 20 ครั้ง เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางานและ
สามารถใหบริการ
ชุมชนและสังคมเพ่ิม
มากขึ้น  

สํานักปลัด 

  



- ๒๒๖ - 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒๒ โครงการจัดซ้ือพวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเขา และพวงมาลา 
ฯลฯ 

เพ่ือใชในงานพิธีตางๆ ของ 
อบต.บางปลามา 

จัดซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม  
กระเขา และพวงมาลา ฯลฯ 

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 20 ครั้ง เพื่อใชในงานพิธี
ตางๆ ของ อบต.
บางปลามา 

สํานักปลัด 

๒๓ จัดซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใชในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

จัดซ้ือ วัสดุการศึกษา เชนซ้ือตํารา
วิชาการเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
ฯลฯ  

๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 20 ครั้ง มีตําราใช
ปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอ 

สํานักปลัด 

๒๔ จัดซื้อวัสดุสนาม เพื่อใชในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

จัดซ้ือ วัสดุสนาม เชน เตนท ถุง
นอน เข็มทิศ เปล ฯลฯ  

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 20 ครั้ง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

สํานักปลัด 

๒๕ จัดซื้อวัสดุการเกษตร เพ่ือจัดซื้อวัสดุการเกษตร  จัดซ้ือวัสดุการเกษตร เชน 
สปงเกลอร (Sprinkler) ปุย ยาปองกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว พืชและสัตว 
อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด 
เชือกผาใบ หรือผาพลาสติก ฯลฯ 

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 5 ครั้ง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

สํานักปลัด 

๒6 จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพ่ือจัดซื้อวัสดุ 
เครื่องดับเพลิง  

จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 
เชน ถังดับเพลิง 
ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 5 ครั้ง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ในการทํางาน 

สํานักปลัด 

๒7 จัดการเลือกต้ังทั่วไป 
สําหรับการเลือกต้ังสมาชิก  
และผูบริหารทองถิ่น 

เพ่ือใหการปกครอง
ทองถ่ินเขมแข็ง 

จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ทองถ่ินเปนการท่ัวไป หรือ
เลือกต้ังซอม ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 จัดการ
เลือกต้ัง 
2 ครั้ง 

ประชาชนสามารถ
เขามามีสวนรวมใน
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

สํานักปลัด 

28 จางท่ีปรึกษา เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ
การทํางานของ อบต.  

จัดจางที่ปรึกษาซ่ึงไมเก่ียวกับครุภัณฑ 
หรือส่ิงกอสรางหรือไมไดมาซ่ึงครุภัณฑ
หรือส่ิงกอสราง เชน คาจางบริหารจัดการ
ระบบตางๆ  หรือ เพ่ือจายเปนรายจาย
อ่ืนๆ เชน คาจางที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ ซ่ึง
มิใชเพ่ือการจัดหา หรือปารับปรุงครุภัณฑ 
ที่ดิน และหรือส่ิงกอสราง พัฒนาระบบ
ตางๆ คาดําเนินการจางองคกรหรือ
สถาบันที่เปนกลางเพ่ือเปนผูดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผูรับริการตาม
การประเมินประสิทธิภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (Local 
Performance Assessment ) ฯลฯ 

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 4 ครั้ง เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทํางานและ
สามารถ
ใหบริการชุมชน
และสังคมเพิ่ม
มากขึ้น  

สํานักปลัด 

รวม ๒8 โครงการ - - 6,520,000 6,520,000 6,520,000 6,520,000 - - - 



- ๒๒๗ - 
 

 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการประชาชน 

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน 
กระดาษ , หมึก , ปากกา 
ฯลฯ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

20 ครัง้ 
 

มีวัสดุสํานักงานใช
ปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอ 

กองคลัง 

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

จัดซ้ือ วัสดุคอมพิวเตอร เชน 
แผนหรือจานบันทึกขอมูล,
แปนพิมพ,เมาสและเมนบอรด 
ฯลฯ  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

20 ครั้ง มีคอมพิวเตอรในการใช
ปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองคลัง 

3 คาสาธารณูปโภค คาไฟฟา เพ่ือจายเปนคาไฟฟา 
 ของ อบต.บางปลามา 

เพื่อจายเปนคาไฟฟา  500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

20 ครั้ง มีไฟฟาใชอยางสะดวก กองคลัง 

4 คาสาธารณูปโภค คานํ้าประปา 
คานํ้าบาดาล 

เพ่ือจายเปนคานํ้าประปา คานํ้า
บาดาล ของ อบต.บางปลามา 

เพื่อจายเปน คานํ้าประปา  คา
นํ้าบาดาล 

200,000 200,000 200,000 200,000 20 ครั้ง มีนํ้าประปา ใชอยาง
สะดวก 

กองคลัง 

5 คาสาธารณูปโภค คาโทรศัพท เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท  
ของ อบต.บางปลามา 

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท 200,000 200,000 200,000 200,000 20 ครั้ง มีโทรศัพท ใชอยาง
สะดวก 

กองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๒๘ - 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 คาสาธารณูปโภค คาบริการ
ไปรษณีย 

เพ่ือจายเปนคาไปรษณียฯลฯ
ของ.อบต.บางปลามา 

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

20 ครั้ง มีการสงขอมูลขาวสาร
ทางไปรษณีย 

กองคลัง 

7 คาสาธารณูปโภค คาบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม 

เพ่ือจายเปนคาบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม ของ อบต. 
บางปลามา 

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 

200,000 200,000 200,000 200,000 20 ครั้ง มีการสื่อสารและ
โทรคมนาคม ใชอยาง
สะดวก 

กองคลัง 

๘ คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม เพ่ือใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ ฯลฯ 

มีคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมฯ 
กรณีจางเหมาท้ังสิง่ของ
และแรงงาน ใหจายจากคา
ใชสอย 
สวนกรณีท่ี อปท. เปน
ผูดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเอง 
ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 2๐ ครั้ง สามารถใชงานได
ตามปกติ 

กองคลัง 

๙ รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 
เชน คาถายเอกสาร, คาเย็บเลม, 
คาติดต้ังไฟฟา, คาติดต้ังประปา, 
คาติดต้ังโทรศัพท ฯลฯ 

เพ่ือจายเปนรายจายเพ่ือใหไดมา
ซึ่งบริการ เชน คาติดต้ังไฟฟา, 
คาติดต้ังประปา, คาติดต้ัง
โทรศัพท ฯลฯ 

จายเปนคาถายเอกสาร คา
เย็บเลม ติดต้ังไฟฟา, ติดต้ัง
ประปา, ติดต้ังโทรศัพท ฯลฯ  

500,000 500,000 500,000 500,000 2๐ ครั้ง อบต.บางปลามา มีเงิน
จายคาถายเอกสาร คา
เย็บเลมคาติดต้ังไฟฟา 
ประปา และโทรศัพทใช
อยางสะดวก 

กองคลัง 

๑๐ โครงการจางเหมาบริการ เพ่ือจางเหมาบริการ คนงาน
ท่ัวไป ใหมาปฏิบัติงานในกอง
คลัง องคการบริหารสวนตําบล
บางปลามา 

จางเหมาบริการ คนงาน
ท่ัวไป ใหมาปฏิบัติงานใน
กองคลงั องคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามา 

๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๒ อัตรา เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานของกองคลัง 

กองคลัง 

๑๑ ฝกอบรมใหกับผูบริหาร สมาชิก 
พนักงาน พนักงานจาง ฯลฯ 

เพ่ือให บุคลากรมีคุณภาพ และ
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาท่ี 

สงบุคลากรดังกลาวเขารับ
การอบรมตามตําแหนง 
ตามหนาท่ี ตามสถาบัน
ตางๆ ท้ังของรัฐ และ
เอกชน  

500,000 500,000 500,000 500,000 20 ครั้ง บุคลากรดังกลาวมี
ความพรอมในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 

กองคลัง 



- ๒๒๙ - 
 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1๒ โครงการจัดทําขอมูลแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน  
 

1) เพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดของ 
อบต. 
2) เพ่ือใหการจัดเก็บภาษีมี
ระบบท่ีแนนอน ฯลฯ 

1) เสนอโครงการ 
2) จัดทําแผนท่ีแมบท 
3) ข้ันคอนการคัดเลือก
ขอมูลท่ีดิน 
4) ข้ันตอนการสํารวจ
ขอมูลภาคสนาม 
๕) ข้ันการจัดทําแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน 
ฯลฯ 

 1,000,000  1,000,000  1,000,000 1,000,000 5 ครั้ง 1) อบต.มีรายได
เพ่ิมข้ึน 
2) อบต.มีขอมูลการ
คลังครบถวน 
3) มีระบบการ
จัดเก็บภาษีท่ี
แนนอนถูกตองและ
เปนธรรม 

กองคลัง 

๑๓ โครงการคาใชจายในการ
สนับสนุนการดําเนินการจัดทํา
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-laas 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

เพ่ือจัดโครงการคาใชจาย
ในการสนับสนุนการ
ดําเนินการจัดทําระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร e-laas 
เชน การเตรียมอุปกรณ 
การปรับปรงุระบบใหมี
ความพรอมท่ีจะรองรบัการ
ทํางาน ฯลฯ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒ ครั้ง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานใหบรรลุผล
สัมฤทธ์ิ 

กองคลัง 

รวม ๑3 โครงการ - - 3,846,000 3,846,000 3,846,000 3,846,000 - - - 

รวม 
41 โครงการ 

(สํานักปลัด+กองคลัง) 
- - 10,366,000 10,366,000 10,366,000 10,366,000 - - - 

 

 

 



- ๒๓๐ - 
 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6 11การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 11การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 6 11การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
6.4  แผนงานสาธารณสุ11ข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและสังคม 

จัดซ้ือ วัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทยเชน นํ้ายาตางๆ, 
เวชภัณฑ, เคมีภัณฑ ฯลฯ  
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

1 ครั้ง ประชาชนไดรับ
การบริการ
สะดวกมากขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

๒ จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อ วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร เชน ภาพถาย
ดาวเทียม, แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ 
(ภาพยนตร), วีดีโอเทป
และแผนซีดี ฯลฯ  

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 20 ครั้ง ประชาชน
สามารถรับรู
ขอมูลขาวสาร
เพ่ิมมากข้ึน  

กองสาธารณสุขฯ 

๓ จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซ้ือ วัสดุเคร่ืองแตงกาย เชน 
เคร่ืองแบบ, เสื้อ, กางเกง, ผา, 
เคร่ืองหมายยศและสังกัด, ถุง
เทา, รองเทา, เข็มขัด, หมวก
และ ผาผูกคอ ฯลฯ 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

20 ครั้ง มีเครื่องแบบท่ี
ถูกตองในการ
ใสปฏิบัติงาน 

กองสาธารณสุขฯ 

  



- ๒๓๑ - 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซ้ือ วัสดุคอมพิวเตอร เชน 
แผนหรือจานบันทึกขอมูล,
แปนพิมพ,เมาสและเมนบอรด 
ฯลฯ  

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 20 ครั้ง เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

กองสาธารณสุขฯ 

5 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซ้ือ วัสดุสํานักงาน เชน 
กระดาษ หมึก ปากกา ฯลฯ  

50,000 50,000 50,000 50,000 20 ครั้ง เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

กองสาธารณสุขฯ 

6 ฝกอบรมใหกับผูบริหาร สมาชิก 
พนักงาน พนักงานจาง ฯลฯ 

เพ่ือให บุคลากรมีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 

สงบุคลากรดังกลาวเขารับ
การอบรมตามตําแหนง 
ตามหนาท่ี ตามสถาบัน
ตางๆ ท้ังของรัฐ และ
เอกชน  

50,000 50,000 50,000 50,000 ๕๐ ครั้ง เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

กองสาธารณสุขฯ 

7 คาวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือดําเนินการจัดซื้อ
ภาชนะรองรับมลูฝอยฯ 

จัดซื้อภาชนะรองรับมลู
ฝอยฯ 

300,000 
 

300,000 300,000 300,000 500  ใบ เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

กองสาธารณสุขฯ 

8 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 
เชน คาถายเอกสาร, คาเย็บเลม, 
คาติดต้ังไฟฟา, คาติดต้ังประปา, 
คาติดต้ังโทรศัพท ฯลฯ 

เ พ่ื อ จ า ย เ ป น ร า ยจ า ย
เ พ่ือให ได มาซึ่ งบริการ 
เชน คาติดต้ังไฟฟา, คา
ติดต้ังประปา, คาติดต้ัง
โทรศัพท ฯลฯ 

จายเปนคาถายเอกสาร คา
เ ย็ บ เ ล ม  ติ ด ต้ั ง ไ ฟฟ า , 
ติ ด ต้ั ง ป ร ะ ป า ,  ติ ด ต้ั ง
โทรศัพท ฯลฯ  

2,000,000 

 
2,000,000 2,000,000 2,000,000 10 ครั้ง เพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน 
กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 



- ๒๓๒ - 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพ่ือจายเปนคาบํารุง 
รักษาและซอมแซม 
เพ่ือใหสามารถใชงาน 
ไดตามปกติ ฯลฯ 

มีคาบาํรุงรักษาและซอมแซมฯ 
กรณี จางเหมาทั้งสิ่งของและ
แรงงานใหจายจากคาใชสอย
สวนกรณีที่ อปท. เปน
ผูดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเอง ฯลฯ 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 10 ครั้ง เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

กองสาธารณสุขฯ 

10 คาสาธารณูปโภค คาบริการ
ไปรษณีย 

เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย
ฯลฯ ของ.อบต.บางปลามา 
 

เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย 5,000 
 

5,000 5,000 5,000 10 ครั้ง เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

กองสาธารณสุขฯ 

11 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน
และบริกา รชุมชนและ
สังคม 
 
 
 
 

จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและชนสง 
เชน แบตเตอร่ี, ยางนอก, ยางใน, 
นํ้ามันเบรก, หัวเทียนและไขควง 
ฯลฯ 
 

200,000 
 

200,000 

 
200,000 

 
200,000 

 
10 ครั้ง เพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการทํางานและ
สามารถใหบริการ
ชุมชนและสังคม
เพ่ิมมากขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

12 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน
และบริกา รชุมชนและ
สังคม 

จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
เชน นํ้ามันดีเซล, นํ้ามันเบนซิน, 
นํ้ามันจารบีและนํ้ามัน เค ร่ือง 
ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 20 ครั้ง เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

กองสาธารณสุขฯ 

13 คาบาํรุงรักษาและซอมแซม เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา
แ ล ะ ซ อ ม แ ซ ม เ พ่ื อ ใ ห
สามารถใชงานไดตามปกติ 
ฯลฯ 

มีคาบํารุงรักษาและซอมแซม
กรณีจางเหมาทั้งสิง่ของและ
แรงงานใหจายจากคาใชสอย 
สวนกรณีที่ อปท. เปน
ผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเอง ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 20 ครั้ง เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 



- ๒๓๓ - 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 คา ใชจ ายในการ เดินทาง ไป
ราชการ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ
ภายในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

กองสาธารณสุขฯ อบต.
บางปลามา 

20,000 20,000 20,000 20,000 10 ครั้ง เพ่ิมระสิทธิภาพ
ในการทํางาน
มากข้ึน 

กองสาธารณสุขฯ 

15 คาประกันภัยรถยนต เพ่ือจายเปนคาประกันภัย
รถยนตฯ 

ทําประกันภัยรถยนต  
เชน รถบริการการแพทย
ฉุกเฉิน ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง เพ่ือใหเกิด
ความคุมครอง
เวลาเกิด
อุบัติเหตุตางๆ 

กองสาธารณสุขฯ 

16 โครงการใหบริการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องตน 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน 
เชน การชวยเหลือผูปวย
ฉุ ก เ ฉิ น ห รื อ ผู ป ร ะ ส บ
อุบัติเหตุเบื้องตนกอนสง
โรงพยาบาลฯ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล
บางปลามา 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 12 ครั้ง ประชาชนไดรับ
บริการอยาง
ทันทวงที 

กองสาธารณสุขฯ 

17 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟา
และวิทยุ เชน ฟวส ปลั๊ก
ไฟฟา ฯลฯ 

กองสาธารณสุขฯ อบต.
บางปลามา 

50,000 50,000 50,000 50,000 10 ครั้ง เพ่ิมระสิทธิภาพ
ในการทํางาน
มากข้ึน 

กองสาธารณสุขฯ 

18 คาวัสดุงานบานงานครัว เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
งานบานงานครัวของกอง
สาธารณสุขฯ 

จัดซื้ อ วัส ดุงานบานงาน
ครัว เชน แปรง ไมกวาด 
เขง ถังขยะ ฯลฯ 

210,000 210,000 210,000 210,000 กอง
สาธารณสุขฯ 

มีวัสดุงานบาน
งานครัวไวใชใน
การปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอ 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 18 โครงการ - - 7,425,000 7,425,000 7,425,000 7,425,000 - - - 

 
 
 



- ๒๓๔ - 
 

 2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6 การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 116 การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

6.6  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

จัดซื้อ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง เชน แบตเตอรี่ ,ยางนอก, 
ยางใน, นํ้ามันเบรก, หัวเทียน
และไขควง  ฯลฯ 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

20 คร้ัง เพิ่มประสิทธ์ิภาพ
ในการทํางานและ
การบริการชุมชน
และสังคมเพิ่มขึ้น 

กองชาง 

2 จางท่ีปรึกษา เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการ
ทํางานของ อบต. 

จัดจางที่ปรึกษาซ่ึงไมเก่ียวกับครุภัณฑ 
หรือสิ่งกอสรางหรือไมไดมาซ่ึง
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง เชน คาจาง
บริหารจัดการระบบตางๆ ฯลฯ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

4 คร้ัง เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานและ
สามารถใหบริการ
ชุมชนและสังคม
เพิ่มมากขึ้น  

กองชาง 

  



- ๒๓๕ - 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ เชน คาถายเอกสาร, 
คาเย็บเลม, คาติดต้ังไฟฟา, 
คาติดต้ังประปา, คาติดต้ัง
โทรศัพท ฯลฯ 

เพ่ือจายเปนรายจายเพ่ือใหไดมา
ซึ่งบริการ เชน คาติดต้ังไฟฟา, 
คาติดต้ังประปา, คาติดต้ัง
โทรศัพท ฯลฯ 

จายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บเลม 
ติดต้ังไฟฟา, ติดต้ังประปา, ติดต้ัง
โทรศัพท ฯลฯ  

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

2๐ ครั้ง อบต.บางปลามา  
มีเงินจายคาถาย
เอกสาร คาเย็บเลม
คาติดต้ังไฟฟา 
ประปา และ
โทรศัพท ฯลฯ  
ใชอยางสะดวก 

กองชาง 

4 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม เพ่ือใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ ฯลฯ 

มีคาบํารุงรักษาและซอมแซมฯ 
กรณีจางเหมาทั้งสิง่ของและแรงงาน 
ใหจายจากคาใชสอย 
สวนกรณีที่ อปท. เปนผูดําเนินการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเอง 
ฯลฯ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

2๐ ครั้ง สามารถใชงาน
ไดตามปกติ 

กองชาง 

5 ฝกอบรมใหกับผูบริหาร 
สมาชิก พนักงาน พนักงาน
จาง ฯลฯ 

เพ่ือให บุคลากรมีคุณภาพ และ
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาท่ี 

สงบุคลากรดังกลาวเขารับการ
อบรมตามตําแหนง ตามหนาท่ี 
ตามสถาบันตางๆ ท้ังของรัฐ 
และเอกชน  

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

2๐ ครั้ง บุคลากร
ดังกลาวมีความ
พรอมในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 

กองชาง 

6 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

จัดซ้ือ วัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ 
หมึก ปากกา ฯลฯ  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

20 ครั้ง มีวัสดุสํานักงานใช
ปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

7 จัดซื้อวัสดุการเกษตร เพ่ือนํามาใชในงานตางๆ ท่ี
เหมาะสมและจําเปน 

จัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน 
สารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช สัตว พันธุพืช ปุย วัสดุ
เพาะชํา อุปกรณในการ
ขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก 
ฯลฯ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

20 ครั้ง มีวัสดุการเกษตร 
ไวใชงาน  เพ่ือ
ความสะดวก
และเหมาะสม
กับชิ้นงาน 

กองชาง 

 
 



- ๒๓๖ - 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

จัดซื้อ วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน
และสี ฟลม เมมโมรีการดฯลฯ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

10 ครั้ง เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและ
สังคม 

กองชาง 

9 จัดซื้อ วัสดุไฟฟาและวิทยุ  เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

จัดซื้อ วัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน 
ฟวส, เข็มขัดรัดสายไฟ, เทปพัน
สายไฟ, สายไฟฟา, ลาํโพง,
ไมโครโฟน, ขาต้ังไมโครโฟน และ
แผงบังคับทางไฟฯลฯ  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

20 ครั้ง เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานและ
สามารถใหบริการ
ชุมชนและสังคม
เพิ่มมากขึ้น  

กองชาง 

10 จัดซื้อวัสดุกอสราง เพ่ือนํามาใชในงานตางๆ ท่ี
เหมาะสมและจําเปน 

จัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ 
นํ้ามันทาไม ทินเนอร ฯลฯ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

20 ครั้ง มีวัสดุกอสรางไวใช
งานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ความเหมาะสมใน
การทํางาน 

กองชาง 

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร เชน  
อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพ หรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

5 ครั้ง สามารถปฏิบัติงาน
ไดเร็วขึ้น 

กองชาง 

12 จัดซื้อวัสดุสํารวจ 
 

เพ่ือนํามาใชในงานสํารวจตางๆ 
ท่ีเหมาะสมและจําเปน 

จัดซื้อวัสดุสํารวจ 
เชน เทปวัดระยะ บันได
อลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก 
เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ 

90,000  
 

90,000  90,000  90,000  1 ครั้ง มีครุภัณฑสํารวจไว
ใชงาน เพื่อความ
สะดวกและ
เหมาะสมกับ
ชิ้นงาน 

กองชาง 

๑3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

จัดซ้ือ วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน 
นํ้ามันดีเซล, นํ้ามันเบนซิน, นํ้ามันจาร
บีและนํ้ามันเคร่ือง  ฯลฯ  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 20 ครั้ง ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใหบริการ 

กองชาง 

รวม 13 โครงการ - - 3,910,000 3,910,000 3,910,000 3,910,000 - - - 



- ๒๓๗ - 
 

 
 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6 11การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 11การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 6 11การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
6.๗  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมช 11น 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ จัดประชุมประชาคมหมูบาน/
ตําบล หรือ จัดทําแผนชุมชน 
หรือ จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ฯลฯ 

เพ่ือใหประชาชนมี
สวนรวมในการ
บริหารงาน 

ประชุมประชาคมหมูบาน, 
ตําบลเพ่ือรับทราบปญหาความ
ตองการ และเปดโอกาสให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
ดานตางๆ เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา 
และแผนชุมชน 

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 จัด
กิจกรรม 1 

ครั้ง 

1) ประชาชนมีสวน
รวมในการ
ดําเนินงานของ อบต.
มากข้ึน 
2) อบต. แกปญหา
ไดตามความตองการ
ของประชาชน 

สํานักปลัด 

  



- ๒๓๘ - 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒ สงเสริมความรูเรื่อง
ประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง
แกประชาชน (หนังสือ ท่ี ลต 
(สพ) 0704/ว 227 ลว.23 
ก.พ.53) 

1)  เพ่ือใหประชาชนรูถึง
สิทธิหนาท่ี ในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
2) เพ่ือใหประชาชน
ตระหนักในการมีสวนรวม
ในการปกครองทองถ่ิน 
3) เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูในการเลือกต้ัง
ผูบริหารทองถ่ิน และ
สมาชิกสภาทองถ่ิน 

จัดฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชน โดยเชิญ
วิทยากร จาก กกต.
สุพรรณบุรีและสวน
ราชการท่ีเกี่ยวของมาให
ความรู ในเรื่องสิทธิและ
หนาท่ีในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย , 
การมีสวนรวมในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน , การ
เลือกต้ังผูแทนไปทําหนาท่ี
ใน อปท. 

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 1 ครั้ง บุคลากร
สามารถนํา
ความรูท่ีไดมา
พัฒนาทองถ่ิน
ได 

สํานักปลัด 

๓ อบต.เคลื่อนท่ี เพ่ือบริการประชาชนใน
ดานตางๆ 

จัด งาน อบต.เคลื่อนท่ี
บริการประชาชนโดยมี
กิจกรรมตางๆ เชน จัดหา
งาน , จัดเก็บภาษี ,ให
ความรูในเรื่องตางๆ ฯลฯ 

๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 10 ครั้ง มีระบบ IT  
ท่ีทันสมัยไวใช
งานและ
บริการ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

  



- ๒๓๙ - 
 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๔ จัดทําผังชุมชน เพ่ือใหสามารถใชพ้ืนท่ี
ในดานตางๆอยางมี
ประสิทธิภาพ 

จัดทําผังชุมชน  
จํานวน  1  ครั้ง 

๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 จัดทําผังชุมชน 
1 ครั้ง 

อบต.สามารถใช
พ้ืนท่ีในดาน
ตางๆไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

๕ จัดการเลือกต้ังท่ัวไปสําหรับ
การเลือกต้ังสมาชิก และ
ผูบริหารทองถ่ิน 

เพ่ือใหการปกครอง
ทองถ่ินเข็มแข็ง 

จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน
เปนการท่ัวไป  

3๐0,000 3๐0,000 3๐0,000 3๐0,000 จัดการ
เลือกต้ัง  
1 ครั้ง 

ประชาชน
สามารถเขามามี
สวนรวมในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

สํานักปลัด 

รวม ๕ โครงการ - - ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ - - - 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6 11การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 11การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 6 11การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
6.๙  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธ 11า 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ กอสรางตอเติมสํานักงานท่ี
ทําการ อบต. หรือ หองครัว 
หรือหองเก็บพัสดุ ฯลฯ 

เพ่ือมีสถานท่ีมีสถานท่ีๆ 
ไดมาตรฐาน พรอม
ใหบริการประชาชน 

กอสรางตอเติมสํานักงานท่ี
ทําการ อบต. หรือหองครัว 
หรือหองเก็บพัสดุ ฯลฯ  
(ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.
กําหนด) 

๑,๕๐0,000 ๑,๕๐0,000 ๑,๕๐0,000 ๑,๕๐0,000 3 ครั้ง ท่ีทําการ อบต.
มีสถานท่ีๆ ได
มาตรฐาน 
พรอม
ใหบริการ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

๒ ปรับปรุง  ตอเติม  ดัดแปลง
รถบรรทุกนํ้ามันใหเปน
รถบรรทุกนํ้า 
 

เพ่ือใหมีรถบรรทุกนํ้า
สําหรับปองกันและแกไข
ปญหาภัยแลงในพ้ืนท่ี 
 

ปรับปรุง ตอเติม ดัดแปลง
รถบรรทุกนํ้ามันท่ีไดรับการ
สนับสนุนจาก ปภ.จังหวัดให
เปนรถบรรทุกนํ้า 
 

๑,๐๐0,000 ๑,๐๐0,000 ๑,๐๐0,000 ๑,๐๐0,000 1 ครั้ง สามารถ
ปองกันและ
แกไขปญหา
ภัยแลงใน
พ้ืนท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน 

สํานักปลัด 

  



- ๒๔๑ - 
 

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓ ปรับปรุง ตอเติม ดัดแปลง 
รถบัสโดยสารใหเปนรถสุขา
เคลื่อนท่ี 

เพ่ือบริการสุขาเคลื่อนท่ี
ในจุดท่ีมีประชาชนและ
นักทองเท่ียวจํานวนมาก
และบริเวณท่ีจัดงาน
ตางๆ 

ปรับปรุง ตอเติม ดัดแปลง
รถบัสโดยสารท่ีไดรับการ
สนับสนุนจาก ปภ.จังหวัดให
เปนรถสุขาเคลื่อนท่ี 
 

๒,๐๐0,000 ๒,๐๐0,000 ๒,๐๐0,000 ๒,๐๐0,000 1 ครั้ง นักทองเท่ียว
และประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย 
ในการใชหอง
สุขาเพ่ิมมาก
ข้ึน 

สํานักปลัด 

รวม ๓ โครงการ - - ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ - - - 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6 11การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 11การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 6 11การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
6.๑2  แผนงานงบกลา11ง 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ สมทบเงินเขากองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่น (หนังสือ 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ ที่ สปสช.37/ว 0193  
ลว. 31 ก.ค. 2552) 

เพ่ือใหประชาชนมีสขุภาพ
อนามัยที่ดี 

สมทบเงินเขากองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
ใหกับ รพ.สต.บางปลามา 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

1 ครั้ง ประชาชนมี
สวัสดิการใน
ดานการ
รักษาพยาบาล
เพ่ิมมากขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 1 โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - 
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 2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                            แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 2  11การพัฒนาดานการทองเท่ียวสูสากล 
ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6  11การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 7 11การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 7 11การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 

7.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรงุเสริมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่ 1  

1) เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ถนนใหมีคุณภาพท่ีดีและได
มาตรฐาน 
2) เพ่ือการระบายนํ้าท้ิงของ
ชาวบานไดคุณภาพท่ีดีข้ึน ไมขัง
และต้ืนเขิน 
3) เพ่ือไดประโยชน ลดการ
เดือดรอนของชาวบานในชวงนํ้า
ทวม 
 
 

จากบริเวณหนาบานนางนันทนา  
ยิ้มประเสริฐ ถึงบริเวณบานนายสมชาย 
เกตุมณี ระยะทางประมาณ 100 เมตร 
ความกวาง 4.00 เมตร พรอมไหลทาง 
50 เซนติเมตร (พรอมปายบอก
รายละเอียดโครงการ จํานวน 1 ปาย) 

ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.กําหนด 

500,000 
 

   1 สาย ประชาชนในหมูที่1 
มีถนนพรอมวางทอ
ระบายนํ้า พรอม
บอพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก ที่ได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ มีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกขึ้น 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 



- ๒๔๔ - 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรงุถนนดิน
โดยการลงหินคลุก  
หมูที่ 1  
 

1) เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ถนนใหมีคุณภาพท่ีดีและได
มาตรฐาน 
2) เพ่ือใชในการลําเรียงพืชผล
และเครื่องมือทางการเกษตร 
3) ทําใหเกิดความปลอดภัยใน
ทรัพยสินและชีวิตของผูใชถนน 

สายที่ 1  บริเวณหนาวัดรอ
เจริญ ถึง เขตหมูที่ 6 และ 
หมูที่ 9   
กวาง  3 เมตร  
ระยะทาง  3,500 เมตร 
สายที่ 2  บริเวณจุดเชื่อมตอ
ถนน 3318  ปากคลองตา
แกว ถึง  
เขตหมูที่ 6  บริเวณที่นา 
นายนภดล  พันธุเพียน  
กวาง 3 เมตร  
ระยะทาง  2,500 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.
กําหนด 

 
 

1,000,000   2 สาย ประชาชนในหมู
ท่ี 1 มีถนน ท่ีได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสง
ในดานตางๆ มี
ความปลอดภัย
และสะดวกข้ึน 

กองชาง 

3 โครงการติดต้ังชุดดับเพลิง
เบื้องตน แบบถังสารเคมี 
ประจําหมูบาน 
หมูที่ 1  

เพ่ือปองกันและดับเพลิงเบื้องตน
กอนจะลุกลาม 

ติดต้ังประจําในหมูบาน 10 
จุด 
ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.กําหนด 

 50,000 
 

  10 จุด สามารถ
แกปญหา
อัคคีภัยไดอยาง
ทันเวลา 

กองชาง 

4 โครงการวางทอนํ้าท้ิง  

ขนาดทอ ∅ 0.60 เมตร 
พรอมบอพัก  
หมูที่ 1  

เพ่ือระบายนํ้าท้ิงในหมูบานไปได
สะดวก ไมทวมขัง สงกลิ่นเหม็น 
 

เริ่มจากบริเวณบาน 
นายวิเชียร ชาวเข่ือนขัน ถึง 
บริเวณแมนํ้าทาจีน ขนาด
ทอ Ø 0.60 เมตร  ความ
ยาว 150 เมตร  
พรอมบอพัก คสล. 
ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.กําหนด 

 465,000 

 
  1 สาย 1) ลดปญหานํ้า

ทวมขังในซอย
ภายในหมูบาน 
2) ชาวบานไม
ตองเดินรุมนํ้าขัง
ในชวงฝนตก 
3) ลดปญหานํ้า
ทวมขังและเนา
เหม็น 

กองชาง 

 



- ๒๔๕ - 
 

 
 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางฝายกันนํ้า 
พรอมประตูปด – เปดนํ้า 
สําหรับสูบนํ้าเขา – ออก 
หมูที่ 1  

เพ่ือปองกันอุทกภัยจากนํ้าทวม
และภัยแลงเมื่อนํ้าขาดแคลน 

กอสรางฝายก้ันนํ้าปากคลองตา
แกว ดานทิศตะวันออกของ
ถนนลาดยาง 3318 บริเวณบาน
นางพยงค บุญพันธ กับ รานอาหาร
ภูริญาณ  
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.
กําหนด 

  3,500,000 
 

 1 แหง 1) ปองกันและลด
การทวมของนํ้า
ในพ้ืนท่ี
การเกษตร 
2) ชวยบรรเทา
ภัยแลงในฤดูท่ี
ขาดนํ้า 
3) ทําใหผลผลิต
ทางการเกษตร
ไมเสียหายจาก
นํ้าทวม 

กองชาง 

6 โครงการถมดิน พรอมบดอัด 
บริเวณศาลเจาพอหัวหนา 
หมูที่ 1  
 

เพ่ือปรับภูมิทัศนและยกระดับ
พ้ืนศาลใหสูงกวาพ้ืนถนน เพ่ือ
เหมาะแกการเคารพบูชากราบ
ไหวและความสวยงามของ
หมูบาน 

บริเวณรอบตนไทรและศาลเจาพอ
หัวหนา พ้ืนท่ีประมาณ 1 งาน 
ความสงูเทาระดบัถนน คสล. 
ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.กําหนด 

  260,000 
 

 1 แหง บริเวณศาลเจาพอ
หัวหนา มีภูมิทัศนที่
ดีและสะดวกแกการ
กราบไหวของ
ประชาชน 

กองชาง 

7 โครงการขยายพ้ืนท่ีทําเข่ือน
กั้นนํ้าหนาวัดรอเจริญ 
(เพ่ิมเติม) 
หมูที่ 1   

เพ่ือปองกันนํ้าทวมเขาพ้ืนท่ี
การเกษตรและท่ีอยูอาศัยและ
ปองกันตลิ่งพังในฤดูแลง 

ทําตอจากโครงการเขื่อน 
วัดรอเจริญ บริเวณบาน 
นางบุญชู ยิ้มประเสริฐ ถงึ บริเวณ
เขตวัดบานสตูร 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.กําหนด 

30,000,000 

 
30,000,000 

 
30,000,000 

 
30,000,000 

 
1 แหง สามารถปองกันนํ้า

ทวมเขาพื้นที่
การเกษตรและที่อยู
อาศัยและปองกัน
ตลิ่งพังในฤดูแลงได 

กองชาง 

 
 
 



- ๒๔๖ - 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการขุดลอกวัชพืช
กําจัดในคูคลองสงนํ้าใน
พ้ืนท่ีการเกษตร หมูที่ 1  

1.เพ่ือใหการสงและการระบายนํ้า
ในพ้ืนท่ีการเกษตรไดดี 
2.ปองกันนํ้าทวมขังในพ้ืนท่ี
การเกษตร 
3.การระบายนํ้าลงสูแมนํ้าได
รวดเร็วข้ึน 

สายที่ 1  เริ่มจากบริเวณ 
บานนายชูศักด์ิ มณีอินทร ถึง 
บริเวณที่นานายสมชัย อัย
ราวง (คลองขอม) 
สายที่ 2  เริ่มจาบริเวณ 
ถนน 3318 ถึง บริเวณที่ 
นายนภดล พันธุเพียร 
(คลองตาแกว )  
สายที่ 3  เริ่มจากบริเวณที่นา
นายสมชัย  อัยราวงษ ถึง 
ที่นานายประพต  ชูศรี 
(คลองดอนหลังวัดรอเจริญ) 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.
กําหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 3 สาย 1.ทําใหได
ปริมาณนํ้าท่ี
เพียงพอตอ
การเกษตร 
2.ลดปญหา
นํ้าทวมใน
พ้ืนท่ีทาง
การเกษตร
ไดมากข้ึนใน
ฤดูฝน 
3.ทําใหการ
ระบายนํ้าลงสู
แมนํ้าไดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

9 โครงการปรับปรงุระบบราง
ระบายนํ้า 
หมูที่ 1   

เพ่ือยกระดับคุณภาพระบบนํ้า 
ทางการเกษตรใหมีคุณภาพท่ีดี
และไดมาตรฐาน 
 

วางทอพรอมวางบอพัก 
ระยะทางยาวประมาณ 100 
เมตร 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.
กําหนด 

 300,000 300,000 300,000 300,000 1 แหง 1) ชวย
บรรเทาภัย
แลงในฤดูท่ี
ขาดนํ้า 
2) ทําใหผล
ผลิตทาง
การเกษตรไม
เสียหายจาก
นํ้าทวม 

กองชาง 

 



- ๒๔๗ - 
 

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรงุพ้ืนท่ี
สาธารณะดอนโพธ์ิ 

เพ่ือท่ีจะสามารถนําพ้ืนท่ี
สาธารณะมาใชประโยชนตอทาง
ราชการไดในอนาคต 

ถมดินพรอมลงหินคลุกความสูง 
ตามระดับ BM ขนาดพื้นที่ 1 งาน 

 500,000 500,000 500,000 500,000 1  แหง มีพ้ืนท่ีท่ี
สามารถ
นํามาใชไดใน
อนาคต 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางหองนํ้า
สาธารณะเพ่ือการ
ทองเท่ียวระดับสากล 
บริเวณวัดรอเจริญ  
ต.บางปลามา 
อ.บางปลามา  
จ.สุพรรณบุร ี
หมูที่ 1 

เพ่ือรับรองประชาชน และ
นักทองเท่ียว 

กอสรางหองนํ้า ๑ แหง 
ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.
กําหนด 

 5,000,000 5,000,000 5,000,000  5,000,000 1  แหง มีหองนํ้า
เพียงพอตอ
ประชาชน และ
และ
นักทองเท่ียว 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางพิพิธภัณฑ
สัดวนํ้าพ้ืนบาน  
ต.บางปลามา 
อ.บางปลามา 
จ.สุพรรณบุร ี
หมูที่ 1 

เพ่ือรับรองประชาชน และ
นักทองเท่ียว 

กอสรางพิพิธภัณฑ ๑ แหง 
ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.
กําหนด 

 5,000,000 5,000,000 5,000,000  5,000,000 1  แหง มีพิพิธภัณฑสัตว
นํ้าพ้ืนบานเพ่ือให
ประชาชน และ
นักทองเที่ยว 
ไดศึกษาสัตวนํ้า
พ้ืนบาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

กองชาง 

 
 
 



- ๒๔๘ - 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรงุเสริมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่ 1  

1) เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ถนนใหมีคุณภาพท่ีดีและได
มาตรฐาน 
2) เพ่ือการระบายนํ้าท้ิงของ
ชาวบานไดคุณภาพท่ีดีข้ึน ไมขัง
และต้ืนเขิน 
3) เพ่ือไดประโยชน ลดการ
เดือดรอนของชาวบานในชวงนํ้า
ทวม 
 
 

จากบริเวณหนาบานที่นานายสมชาย 
เกตุมณี  ถึงบริเวณบานนางสาว
กัญญาณี เปาสมบัต ิระยะทาง
ประมาณ 100 เมตร ความกวาง 
4.00 เมตร พรอมไหลทาง 50 
เซนติเมตร (พรอมปายบอก
รายละเอียดโครงการ จํานวน 1 ปาย) 

ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.
กําหนด 

500,000 
 

   1 สาย ประชาชนในหมูที่ 1 
มีถนนพรอมวางทอ
ระบายนํ้า พรอมบอ
พักคอนกรีตเสริม
เหล็ก ที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ มีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ขึ้น 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๔๙ - 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการกอสรางถนนเสริมดิน
พรอมลงหินคลุก  
หมูที่ 3  

เพ่ือยกระดับคุณภาพของถนน  
ใหมีคุณภาพท่ีดี และได
มาตรฐาน 

เสริมดินพรอมลงหินคลุก เร่ิมจาก
บริเวณบานนางสมสินทร แสงพันตา 
ถึง บริเวณบานผูใหญจํารัส พิมพมี
ลาย เปนถนนกวาง 3.5 เมตร ยาว
ตามพื้นที่ และมีไหลทางตามสภาพ
ปจจุบัน  
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

400,000 
 

   1 สาย ประชาชนในหมูที่ 3 
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางถนน คสล.  
หมูที่ 3   

เพ่ือยกระดับคุณภาพของถนน  
ใหมีคุณภาพท่ีดี และได
มาตรฐาน 

เร่ิมจากถนนลาดยาง ถึง 
ที่นา นางทองคํา  พันธุศรี  
กวาง 3.50 เมตร 
ยาว 140 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.กําหนด 

 390,000 
 

   1 สาย ประชาชนในหมูที่ 3 มี
ถนนที่ไดมาตรฐานใน
การคมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางถนนลาดยาง  
หมูที่ 3  

เพ่ือยกระดับคุณภาพของถนน  
ใหมีคุณภาพท่ีดี และได
มาตรฐาน 

1) เร่ิมจากบริเวณบาน 
น.ส.ทัศนีย ฮองกุล ถึง บาน นางสาว
สุรัญญา  ทูธง กวาง 4 เมตร ยาว 
280 เมตร 
2) เร่ิมจากที่นายประเทือง   
ฮองกุล  ถึง ที่นานายนิคม  พันธุแตง 
กวาง 4.00 เมตร ยาว  1,100  
เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.กําหนด 

 4,400,000 
 

  2 สาย ประชาชนในหมูท่ี 3 
มีถนนท่ีไดมาตรฐาน
ในการคมนาคม
ขนสงในดานตางๆ 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 3 
 

เพ่ือยกระดับคุณภาพของถนน  
ใหมีคุณภาพท่ีดี และได
มาตรฐาน 

เริ่มจากบานนางเนย  ธานี  ถึง ที่นา 
นางสุพัตรา มวลเสียงใส กวาง ๓ เมตร 
ยาว 250 เมตร 

 600,000 
 

  1 สาย ประชาชนในหมูที่ 3 
และหมูที่ 12 มีถนนที่
ไดมาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

18 โครงการปรับปรงุถนนลาดยาง
เปลี่ยนผิวจราจรเปนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 

เพ่ือยกระดับคุณภาพของถนน  
ใหมีคุณภาพท่ีดี และได
มาตรฐาน 

ดําเนินการลอกผิวจราจรลาดยางเปล่ียนเปน
ถนน คสล. 1) เร่ิมจากบริเวณบาน 
น.ส.ทัศนีย ฮองกุล ถงึ บาน นางสาวสุรัญญา  
ทูธง กวาง 4 เมตร ยาว 280 เมตร 
2) เร่ิมจากที่นายประเทือง   
ฮองกุล  ถึง ที่นานายนคิม  พันธุแตง กวาง 
4.00 เมตร ยาว  1,100  เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

2 สาย ประชาชนในหมูที่ 3 มี
ถนนที่ไดมาตรฐานใน
การคมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ 

กองชาง 



- ๒๕๐ - 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการปรับปรงุถนนดินโดย
การลงหินคลุก 
หมูที่ 3  

เพ่ือยกระดับคุณภาพของถนน  
ใหมีคุณภาพท่ีดี และได
มาตรฐาน 

1) เริ่มจากบานนางเนย  ธานี  ถึง ที่นา
นายเสนห  รอดโฉมฉิน กวาง 3.5 เมตร 
ยาว 2,250 เมตร  
2) เริ่มจากที่นานางบุญทัน  หมื่นชนะ 
ถึง ที่นานายสหัส ฤทธิพร  กวาง 3.00 
เมตร  ยาว 320 เมตร 
3) เริ่มจากที่นานางจรัส เปนใจชวย ถึง 
ที่นานางสาวสมคะนึง  เขตวงษ  กวาง  
3.00 เมตร  ยาว 200 เมตร 
4) เริ่มจากบานนางสุวรรณา  ตันติศิ
ริวัฒน ถึง ที่นานายบํารุง  สุจิโรจน  
กวาง 3.00 เมตร  
ยาว 750 เมตร 
5) เริ่มจากที่นา อ.ประสงค   
เมธศาสตร  ถึง ที่นานายสมปอง   
อุยศรีคูณ กวาง 3.00 เมตร  
ยาว  300  เมตร 
6) เร่ิมจากที่นานายนิคม  พันธุแตง  
ถึงที่นานายพิกุล  พันธุศรี กวาง 
3.00 เมตร  
ยาว  500  เมตร 
7) เร่ิมจากบานนายทองเหมาะ  คง
วัง  ถึง ที่นานายเกษม พันธุศรีกวาง  
3.50 เมตร ยาว  3,350เมตร 
8) เร่ิมจากที่นานายสุพจน  พันธุจบ
สิงห  ถงึ  ที่นานายเฉลิม  นาคลําภา 
กวาง 3.00 เมตร ยาว  800  เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.กําหนด 

   1,331,000 
 

 8 สาย ประชาชนในหมูท่ี 3 
และหมูท่ี 12 มี
ถนนท่ีไดมาตรฐาน
ในการคมนาคม
ขนสงในดานตางๆ 

กองชาง 

   
 
 



- ๒๕๑ - 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 โครงการกอสรางประตู  
เปด - ปดนํ้า 3 จุด 
หมูที่ 3  

1) เพ่ือปองกันอุทกภัย
จากนํ้าทวม 
2) เพ่ือในชวงแลงจะไดมี
นํ้าใชในการเกษตร เทาท่ี
ไดสํารองไว 
๓) เพ่ือใชประโยชนใน
เวลาท่ีนํ้ามากเกินไป หรือ 
ชวงท่ีตองเก็บนํ้าไวกอน 

จุดที่ 1 บริเวณบาน 
นายสําราญ แกววิชิต 
จุดที่ 2 บริเวณบาน 
นางจรูญลักษณ ทูไพเราะ 
จุดที่ 3 บริเวณบาน 
นางสุพัตรา มวลเสียงใส 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

  390,000 
 

 1 แหง ๑) ประชาชนมีนํ้า
ใชในการทํา
การเกษตรอยาง
เพียงพอ  
๒) ชวยบรรเทา
ภัยแลง 
๓) ชะลอภัยแลง
และปองกัน
อุทกภัยในฤดูนํ้า
หลาก 

กองชาง 

21 โครงการซอมแซมถนน 
คสล. หมูที่ 3 

เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ถนน  ใหมีคุณภาพท่ีดี 
และไดมาตรฐาน 

เริ่มจากบานนางดารณี  วงจันทร 
ถึงท่ีบานนายประเทือง  ฮองกุล 
กวาง 3.5 เมตร ยาว 500 เมตร 

  300,000  1 สาย เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน  
ใหมีคุณภาพท่ีดี 
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 

22 โครงการเปลี่ยนทอเมน

ประปาในหมูบาน ขนาด ∅ 
3 น้ิว  ยาว  2,204  เมตร  
หมูที่ 3 (โครงการท่ี 4) 

1) เพ่ือใหนํ้าประปามี
คุณภาพ และไดมาตรฐาน 
2)เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า 
อุปโภค – บริโภค ท่ี
สะอาด และปลอดภัย 
3) เพ่ือความเหมาะสมกับ
ระยะเวลาการใชงาน 

สายที่ 1 จากบาน 
นายจําลอง  พรอมพิมพ  ถึง บานนางแตง
ออน  สุขเกษม  ยาว 1,038.1 เมตร 
สายที่ 2 จากบานนางแจ  หมวดคูณ  ถึง  
บานนายประสาน  ฮองกุล 
ยาว 401.3 เมตร 
สายที่ 3 จากบานนายเกษม  พันธุศรี  ถึง  
บานนางสุพัตรา  มวลเสียงใส 
ยาว 406.5 เมตร 
สายที่ 4 จากบาน 
นายแพว  จันทมาศ  ถึง  
บานนางสาวทัศนี  ฮองกุล 
ยาว 350.0 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.กําหนด 

   440,000 
 

4 สาย 1) ประชาชนมีนํ้า
เพ่ืออุปโภค – 
บริโภค ท่ีสะอาด 
และปลอดภัย 
2) ประปา
หมูบาน มี
คุณภาพมากข้ึน 

กองชาง 



- ๒๕๒ - 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 โครงการกอสรางหอกระจาย
ขาวประจําหมูบาน 
หมูที่ 3   

1) เพ่ือประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารตางๆ 
ภายในหมูบานไดอยาง
ท่ัวถึง 
๒) เพ่ิมความสะดวกใน
การประชาสัมพันธ
ขาวสาร 
๓) กระจายขาวสารได
รวดเร็ว 

บริเวณขางศูนยการเรียนรู และท่ีทํา
การกองทุนหมูบานโพธ์ิศรี หมูท่ี 3 
จํานวน 1 แหง 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

   100,000 
 

1 แหง ประชาชนได
รับรูขอมูล
ขาวสารอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

24 โครงการจัดซื้อระบบเสียงไร
ชุดลูกขาย สายพรอมติดต้ัง 
ภายในหมูบาน 
หมูที่ 3 

เพ่ือประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารตางๆภายใน
หมูบานไดอยางท่ัวถึง 

ติดต้ังลําโพงแบบไรสาย จํานวน 5 
จุด 

700,000  700,000 700,000 700,000 5จุด ประชาชนได
รับรูขาวสาร
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

25 โครงการจัดซื้อกลองโทรทัศน
วงจรปด พรอมวางระบบและ
ติดต้ัง หมูที่ 3 

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กลองโทรทัศนวงจรปด พรอมวาง
ระบบและติดต้ังจํานวน 5 จุด 

250,000  250,000  250,000 250,000 5จุด ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๕๓ - 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 4  

เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ถนน  ใหมีคุณภาพท่ีดี 
และไดมาตรฐาน 

เริ่มจากบริเวณท่ีนา 
นายบุญมี  พิมพใจใส  
ตอถนนลาดยาง ถึง บริเวณสะพาน 
คสล.ท่ีสวน 
นายศักด์ิศรี เฟองฟูลอย สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กวาง 5 เมตร ยาว 99 
เมตร ตองการสรางถนน คสล. กวาง 
4 เมตร ยาว 99เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลทางตามสภาพ  
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.กําหนด 

335,000 
 

   1 สาย ประชาชนในหมูที่  4 
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ 

กองชาง 

27 โครงการกอสรางเข่ือน
ปองกันนํ้าทวม พรอมประตู
ปด – เปดนํ้า  
หมูที่ 4  

เพ่ือปองกันอุทกภัยจากนํ้า
ทวมและภัยแลงเมื่อนํ้า
ขาดแคลน 

กอสรางคลองคลองเรือดานขางวัดทุง
อุทุมพร ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

2,500,000 
 

   1 แหง 1) ปองกันและลด
การทวมของนํ้าใน
พื้นที่การเกษตร 
2) ชวยบรรเทาภัย
แลงในฤดูทีข่าดนํ้า 
3) ทําใหผลผลิตทาง
การเกษตรไมเสียหาย
จากนํ้าทวม 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๕๔ - 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผดิชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 โครงการขุดลอกลํารางคลอง
สงนํ้า ระบายนํ้า 7 สาย 
ในพ้ืนท่ี  
หมูที่ 4  

เพ่ือสงนํ้า ระบายนํ้า ปองกัน
อุทกภัยและภัยแลง  

1) โครงการขุดลอกลาํรางสง
นํ้า  เริ่มจากบริเวณบานนาย
แสวง หนูใจหาญ ถึง บริเวณที่
บานนายประเสริฐ ประทีป
ทอง สภาพปจจุบัน ปากบน 
กวาง 2 เมตร   ปากลาง กวาง 
1.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร            
ยาว 2,000 เมตร ตองการขุด
ลอกใหมีขนาดปากบน กวาง 
2 เมตร ปากลาง กวาง 1 
เมตร  ลึก 1.20 เมตร  ยาว 
2,000 เมตร 
2) โครงการขุดลอกคลอง
ระบายนํ้า 1 ซาย 2 ขวา 
(คลองบางกะผล) เริ่มจาก
บริเวณบานนายเชา นิลแสง 
ถึง เขตติดตอตําบลวัดดาว 
(บานน.ส.ละออ แชมชื่น) 
สภาพปจจบุันปากบนกวาง 6 
เมตร ปากลาง กวาง 4 เมตร 
ลึก 1.50 เมตร ยาว 2,500 
เมตร ตองการขุดลอกใหมี
ขนาดปากบนกวาง 6 เมตร 
ปากลาง กวาง 3 เมตร ลึก 2 
เมตร ยาว 2,500 เมตร 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

7 สาย ประชาชนในหมูท่ี  
4 มีถนนท่ีได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ 

กองชาง 

 
 
 



- ๒๕๕ - 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผดิชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   3) โครงการขุดลอกลําราง
สงนํ้า เริ่มจากบริเวณท่ีสวน
นายอุไร อิสอาด ถึง เขต
ติดตอเทศบาลตําบลบาง
ปลามา (บริเวณท่ีนา น.ส.
ทองสุก ดวงจันทร) สภาพ
ปจจุบันปากบนกวาง 2 
เมตร ปากลางกวาง 1.4 
เมตร ลึก 0.60 เมตร                
ยาว 1,100 เมตร ตองการ
ขุดใหมีปากบนกวาง 2 
เมตร    ปากลาง กวาง 1 
เมตร ลึก 1.20 เมตร ยาว 
1,100 เมตร 
4) โครงการขุดลอกลําราง
สงนํ้าเริ่มจากบริเวณท่ีนา
นายสหัสทัย อินทขันตี ถึง 
บริเวณท่ีสวนนายศักด์ิศรี 
เฟองฟูลอย สภาพปจจุบัน
ปากบนกวาง 2 เมตร ปาก
ลางกวาง 1.40 เมตร ลึก 
0.60 เมตร ยาว 400 
เมตร ตองการขุดใหมีขนาด
ปากบนกวาง 2 เมตร ปาก
ลางกวาง 1 เมตร ลึก 1.20 
เมตร ยาว 400 เมตร 

       

 
 



- ๒๕๖ - 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผดิชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   5) โครงการขุดลอกลํารางสงนํ้า 
เริ่มจากบานนายวิชิต แกวสขุใส 
ถึง คลองวัดทุง (คลองเรือ) และ
ที่นา นายสุมล  แสนใจงาม
สภาพปจจบุันปากบนกวาง 2 
เมตร ปากลางกวาง 1.40 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร ยาว 1,400 
เมตร ตองการขุดลอกใหมีขนาด
ปากบนกวาง 2 เมตร ปากลาง
กวาง 1 เมตร ลึก 1.20 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร 
6) โครงการขุดลอกลํารางสงนํ้า 
เริ่มจากบริเวณที่นานายมานพ  
เอมสมบูรณ ถึง บริเวณที่ที่บอ 
นางบานเย็น ดวงจันทร 
สภาพปจจบุันปากบนกวาง 2 
เมตร ปากลางกวาง 1.40 เมตร  
ลึก 0.60 เมตร ยาว 1,100 
เมตร ตองการขุดลอกใหมีขนาด
ปากบนกวาง 2 เมตร ปากลาง
กวาง 1 เมตร ลึก 1.20 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร 
 

       

 
 
 



- ๒๕๗ - 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผดิชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   7) โครงการขุดลอกลํารางสงนํ้า 
(คลองวัดทุงหรือคลองเรือ) 
เริ่มจากบริเวณบานนางบานเย็น  
ดวงจันทร ถึง บริเวณท่ีบอ 
นางบานเย็น ดวงจันทร            
สภาพปจจุบันปากบนกวาง 5 
เมตร  
ปากลางกวาง 3.90 เมตร  
ลึก 1 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
ตองการขุดลอกคลองใหมีขนาด 
ปากบนกวาง 5 เมตร ปากลาง 
กวาง 3 เมตร ลึก 2 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๕๘ - 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผดิชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 โครงการปรับปรงุถนนดินโดย
การลงหินคลุก จํานวน 13 
สาย 
หมูที่ 4  

เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ถนน  คันกั้นนํ้าใหมีคุณภาพ
ท่ีดี และไดมาตรฐาน 

1) เริ่มจากบริเวณที่นานายประสาท 
แกววิชิต ถึงบริเวณที่สวนนายปรีชา 
แสนปญญา กวาง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.10 เมตร 
2) เริ่มจากบริเวณทายบอ 
นายสิน ถึง บริเวณบอนางบานเย็น   
ดวงจันทร กวาง 3 เมตร  
ยาว 1,126 เมตร หนา0.10 เมตร 
3) เริ่มจากบริเวณที่นานายจําลอง  
วงษเสถียร ถึง บริเวณบานนางพิกุล  
มวลเสียงใส กวาง 3 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.10 เมตร 
4) เริ่มจากบริเวณบานนายวิชิต  
แกวสุกใส (ตรงขามไทยชินวัฒน) ถึง 
บริเวณบานนางสวาท แจมทิม  
กวาง 3 เมตร ยาว 1,278 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
5) เริ่มจากบริเวณที่นานายบุญมี  
พิมพใจใส ถึง บริเวณที่สวน 
นายศักดิ์ศรี เฟองฟูลอย  
กวาง 5 เมตร ยาว 99 เมตร  
หนา 0.10 เมตร 
6) เริ่มจากบริเวณบานนายอุทัย   
ศรพรหม ถึง บริเวณบาน 
นายเปา  เจริญยศ กวาง 3 เมตร  
ยาว 102 เมตร หนา 0.10 เมตร 

7) เร่ิมจากบริเวณบานนายสงา   
อินทขันตี ถึง บริเวณบาน 
นายบุญมี  พิมพใจใส  
กวาง 3 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

 2,500,000 

 
  13 สาย ประชาชนในหมูท่ี 

4 มีถนนท่ีได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ 

กองชาง 



- ๒๕๙ - 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผดิชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   8) เริ่มจากบริเวณบานนายแสวง   
หนูใจหาญ ถึง บริเวณบาน 
นายประเสริฐ ประทีปทอง  
กวาง 3 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
9) เริ่มจากบริเวณที่นา  
น.ส.ทองสุก ดวงจันทร ถึง บริเวณที่
สวนนายอุไร อิสสะอาด กวาง 2.50 
เมตร ยาว 795 เมตร หนา 0.10 
เมตร 
10) เริ่มจากบริเวณที่บาน  
น.ส.คมขํา เอมสมบูรณ ถึง บริเวณ
บานนางระเบียบ ศรพรม  
กวาง 3 เมตร ยาว 105 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
11) เริ่มจากบริเวณบอ 
นายสมชาย สารถี ถึง บริเวณหนอง
นํ้าลาดโตนด  
(ฝงซายคลอง 2 ซาย 1 ขวา) กวาง 
3 เมตร ยาว 2,600 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
12) เริ่มจากบริเวณบานนายตุม 
เพชรคนชม ถึง บริเวณหนองนํ้าลาด
โตนด (ฝงขวาคลอง 2 ซาย 1 ขวา)
กวาง 3 เมตร ยาว 2,800 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
13) เริ่มจากบริเวณบาน 
นางยวนจิต เจ่ียตระกูล ถึง บริเวณที่
นานายสุมล แสนใจงาม กวาง 3 
เมตร ยาว 655 เมตร หนา 0.10 
เมตร 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.กําหนด 

       



- ๒๖๐ - 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผดิชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

30 โครงการออกรางวัดท่ี
สาธารณะเพ่ือการพัฒนา 

เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ถนน  ใหมีคุณภาพท่ีดี และ
ไดมาตรฐาน 

ถนนสาธารณะเร่ิมจากบริเวณ
บาน น.ส.คมขํา  เอมสมบูรณ  
ถึง  บาน นางระเบียบ  ศรพรหม   

 10,000 10,000 10,000 1 สาย ประชาชนในหมู
ท่ี 4 มีถนนท่ีได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสง
ในดานตางๆ 

กองชาง 

31 ขุดลอกหนองนํ้าลาดโตนด 
หมูที่ 4    

เพ่ือเปนการบรรเทาภัยแลง 
และปองกันอุทกภัย ใหกับ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี  

บริเวณหนองนํ้าลาดโตนด  
เน้ือท่ีประมาณ25-0-85 ไร 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

600,000 
 

   1 แหง ประชาชนมีนํ้าใช
ในการทํา
การเกษตรอยาง
เพียงพอ และ
ปองกันอุทกภัยใน
ฤดูนํ้าหลาก 

กองชาง 

32 โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 4  

เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ถนน  ใหมีคุณภาพท่ีดี และ
ไดมาตรฐาน 

๑) เร่ิมจากบริเวณบาน  
นายสงา อินทขันตี  ถึง   
บาน นายบุญมี พิมใจใส   
(สภาพเดิมเปนถนนกวาง  3.00 
เมตร ยาว 105 เมตร ตองการ
สรางถนน คสล. กวาง 3 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร) ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.กําหนด 

 252,000 

 

  1 สาย ประชาชนในหมู
ท่ี 4 มีถนนท่ีได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสง
ในดานตางๆ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖๑ - 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผดิชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

33 โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 4  

เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ถนน  ใหมีคุณภาพท่ีดี และ
ไดมาตรฐาน 

๑) เร่ิมจากบริเวณบาน  
น.ส.คมขํา  เอมสมบูรณ  ถึง  
บาน นางระเบียบ  ศรพรหม  
(สภาพเดิมเปนถนนลูกรังหินคลุก  
กวาง 3.00 เมตร ยาว 105 
เมตร ตองการสรางถนน คสล. 
กวาง 3 เมตร ยาว 105 เมตร 
หนา 0.15 เมตร) ไหลทางตาม
สภาพ 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.กําหนด 

  252,000 

 
 1 สาย ประชาชนในหมู

ท่ี 4 มีถนนท่ีได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสง
ในดานตางๆ 

กองชาง 

34 ขุดลอกหนองนํ้าลาดโตนด 
หมูที่ 4    
 

เพ่ือเปนการบรรเทาภัยแลง 
และปองกันอุทกภัย ใหกับ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี  

บริเวณหนองนํ้าลาดโตนด  
เน้ือท่ีประมาณ25-0-85 ไร 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

  600,000 
 

 1 แหง ประชาชนมีนํ้าใช
ในการทํา
การเกษตรอยาง
เพียงพอ และ
ปองกันอุทกภัยใน
ฤดูนํ้าหลาก 

กองชาง 

35 โครงการจัดซื้อระบบเสียงไร
สายพรอมติดต้ังภายใน
หมูบานดาน  
หมูที่ 4   

เพ่ือประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารตางๆภายในหมูบาน
ไดอยางท่ัวถึง 

ติดต้ังลําโพงแบบไรสาย  
จํานวน 5 จุด พรอม
เครื่องสงสัญญาณ 1 ชุด 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

   620,000 

 
5 แหง ประชาชนได

รับรูขอมูล
ขาวสารอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖๒ - 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผดิชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

36 โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 4  

เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ถนน  
ใหมีคุณภาพท่ีดี และได
มาตรฐาน 

เร่ิมจากบริเวณที่นา 
นายประสาท แกววิชิต ถึง 
บริเวณที่สวนนายปรีชา แสน
ปญญา (คันก้ันนํ้าชลประทาน 1 
ซาย 2 ขวา) สภาพเดิมถนน
ลูกรังหินคลุก  กวาง 5-6 เมตร 
ตองการกอสรางถนน คสล. สูง 
0.50 เมตร ผิวจราจร กวาง 4 
เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลทางตามสภาพ  
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.กําหนด 

   7,750,000 

 
1 สาย ประชาชนในหมู

ท่ี 4 มีถนนท่ีได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสง
ในดานตางๆ 

กองชาง 

37 โครงการกอสรางทางขาม
คลองแทนสะพานไม หมูที่ 4 

เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ถนน  
ใหมีคุณภาพท่ีดี และได
มาตรฐาน 

ถมดิน ฐานกวาง 10 ม. 
ยาว 20 ม. สูง 3 เมตร ผิว
จราจร กวาง 6 เมตร ท่ี
คลอง 1 ซาย 2 ขวา 
บริเวณท่ีนา นายบุญทัน 
ดวงจันทร พรอมวางทอ Ø 

1 เมตร จํานวน 12 ทอน 

   5,000,000  ประชาชนในหมู
ท่ี 4 มีถนนท่ีได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสง
ในดานตางๆ 

กองชาง 

  



- ๒๖๓ - 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผดิชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

38 โครงการกอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 

เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ถนน ใหมีคุณภาพท่ีดี และ
ไดมาตรฐาน 

สรางสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขามคลอง 2 ซาย 1 
ขวา บริเวณ บริเวณท่ีนา
นายอุดม ดวงจันทร เพ่ือ
เชื่อมตอกับทางสาธารณะไป
บรรจบทางหมายเลข 
3351 ผิวจราจรกวาง 4 
เมตร ยาว 9 เมตร ทางเทา
กวาง 1 เมตร พรอมราว
สะพาน คสล. สูง 0.90 
เมตร (ตามแบบมาตรฐานท่ี 
อบต.กําหนด) 

   6,300,000  ประชาชนใน  
หมูท่ี 4 มีถนน 
ท่ีไดมาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

39 โครงการกอสรางสถานีสูบนํ้า
พลังงานแสงอาทิตย พรอมถม
ดิน บริเวณคลองตลาดแกว 
หมูท่ี 4 ต.บางปลามา  
อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุร ี
 

เพ่ือหาแนวภัยแลงเมื่อนํ้า
ขาดแคลน 

กอสรางสถานีสูบพลังงาน
แสงอาทิตย หรือพลังงาน
ไฟฟา 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.
กําหนด 

3,500,000 
 

3,500,000 
 

3,500,000 
 

3,500,000 
 

1 แหง 1) ชวยบรรเทา
ภัยแลงในฤดูท่ี
ขาดนํ้า 
2) ทําใหผลผลิต
ทางการเกษตร
ไมเสียหายจาก
การขาดแคลน
นํ้า 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖๔ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผดิชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

40 โครงการจัดซื้อระบบเสียงไร
ชุดลูกขาย สายพรอมติดต้ัง 
ภายในหมูบาน 
หมูที่ 4 

เพ่ือประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารตางๆภายในหมูบาน
ไดอยางท่ัวถึง 
 

ติดต้ังลําโพงแบบไรสาย 
จํานวน 5 จุด 

700,000  700,000 700,000 700,000 5จุด ประชาชนไดรับรู
ขาวสารอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

41 โครงการจัดซื้อกลองโทรทัศน
วงจรปด พรอมวางระบบและ
ติดต้ัง หมูที่ 4 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กลองโทรทัศนวงจรปด 
พรอมวางระบบและติดต้ัง
จํานวน 5 จุด 
 

250,000  250,000  250,000 250,000 5จุด ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖๕ - 
 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผดิชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

42 โครงการปรับปรงุถนนดินโดย
ลงหินคลุกผิวจราจร ภายใน
หมูบาน จํานวน 12 สาย 
หมูท่ี 5  

เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ถนนใหมีคุณภาพท่ีดีและได
มาตรฐาน 

1) เร่ิมจากบริเวณบานนาง
สมบูรณ ชางเผือก ถงึ บริเวณ
ถนนศูนยราชการแหงที่ 2 
ระยะทาง 800 เมตร กวาง 3 
เมตร 
2) เร่ิมจากบริเวณที่นานาย
ประจวบ รอดโฉมฉิน ถึง บริเวณ
คลองควาย ยาว 2,436 เมตร 
กวาง 3 เมตร 
3) เร่ิมจากบริเวณที่นานาย
สํารวย ศรีพิทักษ ถึง บริเวณที่นา
นายลําดวน ฉิมวัย ยาว 700 
เมตร กวาง 3 เมตร 
4) เร่ิมจากบริเวณที่นานายอินทร 
ปนมณี ถึง บริเวณเขตติดตอ หมู
ที่ 3 ยาว 800 เมตร  กวาง 3 
เมตร 
5) เร่ิมจากบริเวณที่นานายนิยม 
ดิษฐวุฒิ ถึง บริเวณที่นานาย
สมชาย ปานสุวรรณ ยาว 600 
เมตร กวาง 3 เมตร 
6) เร่ิมจากบริเวณที่นา 
นายเสงี่ยม อินทรสุริยวงศ   
ถึง บริเวณที่นานายสังวาล  
อินประสาท ยาว 250 เมตร  
กวาง 3 เมตร 

1,302,000    12 สาย ประชาชนในหมูท่ี 
5 มีถนนท่ีได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ 

กองชาง 



- ๒๖๖ - 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผดิชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   7) เร่ิมจากบริเวณคลอง
ชลประทาน ถึง บริเวณบานนาง
รุงเรือง ต้ังมหันธนานันท ยาว 
450 เมตร กวาง 3 เมตร 
8) เร่ิมจากบริเวณบานนายสน่ัน 
มีบุญรอด ถึง บริเวณบานนาย
นวล แกววิชิต  ยาว 100 เมตร 
กวาง 3 เมตร 
9) เร่ิมจากบริเวณบาน นายเรือง 
ทองมา ถึง บริเวณบานนางพลอย 
น่ิมอนงค ยาว 600 เมตร กวาง 
3 เมตร 
10) เร่ิมจากบริเวณที่นานาง
สําเนียง พรอมพิมพ ถึง บริเวณที่
นาครูสง กีรติจันทรากุล 
ยาว 700 เมตร กวาง 3 เมตร 
11) เร่ิมจากบริเวณคอสะพาน 
คสล.หนาวัดเสาธง ถงึ บริเวณ
เขตติดตอ หมูที่ 3 ยาว 1,500 
เมตร กวาง 3 เมตร 
12) เร่ิมจากบริเวณถนน คสล.
หนาบานนายมงคล บุญมีรอด  
ถึง บริเวณที่นานางนิตยา  
ปนสุขุม ยาว 200 เมตร  
กวาง 3 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.
กําหนด 

      กองชาง 

 
 



- ๒๖๗ - 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผดิชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

43 โครงการกอสรางถนนเสริมดิน 
โดยการวางทอระบายนํ้าท่ี
เหลือบางสวนในรองนํ้าเดิม  
พรอมลงหินคลุกและสาด
เกลี่ย หมูที่ 5  

เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ถนนใหมีคุณภาพท่ีดีและได
มาตรฐาน 

เริ่มจากบานนางบุญยืน  ปน
สุขุม  ถึง  บานนายสิน  
พงษเพียร  ระยะทาง  500  
เมตร  กวาง  5  เมตร ทอ 

∅ 0.60 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.
กําหนด 

 1,800,000 

 
  1 สาย ประชาชนในหมูท่ี 

5 มีถนนท่ีได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ 

กองชาง 

44 โครงการกอสราง ถนน คสล. 
หมูที่ 5  

เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ถนนใหมีคุณภาพท่ีดีและได
มาตรฐาน 

เร่ิมจากบานนางบุญยืน ปนสุขุม   
ถึง บริเวณบานนายสิน พงษเพียร 
ระยะทางยาว 500 เมตร กวาง 
4 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.
กําหนด 

 1,700,000 
 

  1 สาย ประชาชนในหมูท่ี 
5 มีถนนท่ีได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ 
 

กองชาง 

45 โครงการขุดลอกคลองสงนํ้า
ลาดคอนกรีต จํานวน 3 สาย
ภายในพ้ืนท่ี  
หมูที่ 5  

เพ่ือรักษาสภาพแวดลอม
และทําใหนํ้าไหลเวียนได
สะดวก 

1) เร่ิมจากบริเวณคลอง
ชลประทาน 2 ซาย 1 ขวา ถึง
บริเวณบานนายพล น่ิมอนงค 
ยาว 550 เมตร 
2) เร่ิมจากบริเวณบานนางบุญ
ยืน   ปนสุขุม ถึง บริเวณบาน
นางพยูน อินทรรจนา ยาว 360 
เมตร 
3) เร่ิมจากบริเวณบานนายสน่ัน     
บุญมีรอด ถึง บริเวณหลัง
โรงเรียนวัดเสาธง ยาว 100 
เมตร  
ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.
กําหนด 

 300,000 

 
  3 สาย ประชาชนในหมูท่ี 

5 มี
สภาพแวดลอมท่ีดี
และทําใหนํ้า
ไหลเวียนได
สะดวก 

กองชาง 



- ๒๖๘ - 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผดิชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

46 โครงการขุดลอกคูสงนํ้าภายใน
หมูบาน (คูดิน) 
หมูที่ 5   

เพ่ือรักษาสภาพแวดลอม
และทําใหนํ้าไหลเวียนได
สะดวก 

1) เร่ิมจากบริเวณบานนางสมบุญ 
ชางเผือก ถึง บริเวณคลองควาย 
ยาว 3,215 เมตร 
2) เร่ิมจากบริเวณบานนางบุญยืน 
ปนสุขุม ถึง บริเวณคลองควาย   
ยาว 3,000 เมตร 
3) เร่ิมจากบริเวณบานนายพล   
น่ิมอนงค ถึง บริเวณที่นานายแบน 
แกววิชิต ยาว 2,800 เมตร 
4) เร่ิมจากบริเวณบานนางพยอม 
จั่นวิชิต ถึง บริเวณเขตติดตอ
เทศบาลบางปลามา ยาว 500 
เมตร 
5) เร่ิมจากบริเวณคลอง
ชลประทาน ถึง บริเวณบาน 
นางรุงเรือง ต้ังมหัธนานันท     
ยาว 450 เมตร 
6) เร่ิมจากบริเวณคลอง
ชลประทาน   ถึง บริเวณบาน 
นายทองเหมาะ มานพ  
ยาว 500 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.
กําหนด 

 500,000 

 
  6 สาย ประชาชนในหมูท่ี 5 

มีสภาพแวดลอมท่ีดี
และทําใหนํ้า
ไหลเวียนไดสะดวก 

กองชาง 

47 โครงการกอสรางฝายชะลอนํ้า 
จํานวน 2 จุด  
หมูที่ 5   

เพ่ือปองกันปญหาอุทกภัย 
และบรรเทาปญหาภัยแลง 

บริเวณคลองชลประทาน  
1 ซาย 2 ขวา หนาวัดเสาธง 
จํานวน 2 จุด  
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

 7,000,000 
 

  2 แหง ประชาชนในหมูท่ี 5 
มีถนนท่ีไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ 

กองชาง 

 



- ๒๖๙ - 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผดิชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

48 โครงการปรับปรงุเสริมถนนดิน 
พรอมลงหินคลุก  
หมูที่ 5   

เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ถนนใหมีคุณภาพท่ีดีและได
มาตรฐาน 

เริ่มจากบริเวณบานนางพยูร     
อินทรรจนา ถึง บริเวณถนน 
คสล.เดิม ระยะทาง 100 
เมตร กวาง 4 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.
กําหนด 

 1,400,000 

 
  1 สาย ประชาชนในหมูท่ี 5 

มีถนนท่ีไดมาตรฐาน
ในการคมนาคม
ขนสงในดานตางๆ 

กองชาง 

49 โครงการขยายเขตไฟฟา 
โดยการติดต้ังเสาไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย 
หมูที่ 5  

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา 

ติดต้ังไฟสองสวางภายในหมูบาน 
หมูที่ 5  บริเวณพื้นที่เสาไฟฟาที่
ยังไมมีไฟฟาสาธารณะ  โดยการ
ปกเสาไฟฟาพลงังานแสงอาทิตย 
ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.
กําหนด 

  300,000 
 

 1 หมูบาน ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
เพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 

50 โครงการฝงทอระบายนํ้า 
พรอมบอพักฝาปด - เปด  
หมูที่ 5   

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ 
ปองกันการเกิดอุทกภัย  
และปองกันปญหานํ้าทวมขัง
ในฤดูฝน 

เริ่มจากบานนางสุมาลี กลิ่น
หอมเลิศ  
ถึง บริเวณบานนายจํารัส 
น่ิมอนงค  
ระยะทาง 200 เมตร  
Ø 0.80 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.
กําหนด 

  700,000 
 

 1 แหง ประชาชนในหมูท่ี 5   
มีนํ้าใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ และ
ปลอดภัยจากปญหา
เกิดอุทกภัย 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๗๐ - 
 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผดิชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

51 โครงการปรับปรงุเสริมถนนดิน 
พรอมลงหินคลุก  
หมูที่ 5   

เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ถนนใหมีคุณภาพท่ีดีและได
มาตรฐาน 

เริ่มจากท่ีนานางสําเนียง 
ฤทธ์ิกัณโต  
ถึง ท่ีครูสง กรีติจันทรากูล  
ยาว 700 เมตร  
กวาง 3 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.
กําหนด 

  4,480,000 
 

 1 สาย ประชาชนในหมูที่ 5 
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ 

กองชาง 

52 โครงการปรับปรงุถนนเสริมดิน
ลงหินคลุก พรอมสาดเกลี่ย  
หมูที่ 5   

เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ถนนใหมีคุณภาพท่ีดีและได
มาตรฐาน 

เริ่มจากบริเวณบาน 
นางสมบุญ ชางเผือก ถึง 
บริเวณถนนศูนยราชการ
แหงท่ี 2 ระยะทางยาว 
800 เมตร กวาง 3.50 
เมตร  ตามแบบมาตรฐานท่ี 
อบต.กําหนด 

  1,960,000 
 

 1 สาย ประชาชนในหมูที่ 5 
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ 

กองชาง 

53 โครงการปรับปรงุถนนโดย
เสริมดินพรอมลงหินคลุก
พรอมสาดเกลี่ย  
หมูที่ 5   

เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ถนนใหมีคุณภาพท่ีดีและได
มาตรฐาน 

เริ่มจากท่ีนานายสํารวย  ศรี
พิทักษ ถึง บริเวณเขตติดตอ
บานโพธ์ิศรี ระยะทางยาว 
800 เมตร  
กวาง 3.50 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.
กําหนด 

   4,088,000 
 

1 สาย ประชาชนในหมูท่ี 
5  มีถนนท่ีได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ 

กองชาง 

 
 
 
 



- ๒๗๑ - 
 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผดิชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

54 โครงการกอสราง ถนน คสล. 
หมูที่ 5   

เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ถนนใหมีคุณภาพท่ีดีและได
มาตรฐาน 

เริ่มจากสะพานหนาวัดเสา
ธง  ถึง บริเวณเขตติดตอ
ตําบลบานแหลม  ระยะทาง
ยาว 6,600 เมตร  
กวาง 4 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.
กําหนด 

   20,000,000 
 

1 สาย ประชาชนในหมูท่ี 5  
มีถนนท่ีไดมาตรฐาน
ในการคมนาคม
ขนสงในดานตางๆ 

กองชาง 

55 โครงการฝงทอระบายนํ้า
พรอมบอพักฝาปด - เปด  
หมูที่ 5   

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ 
ปองกันการเกิดอุทกภัย  
และ ปองกันปญหานํ้าทวม
ขังในฤดูฝน 

เริ่มจากบานนางปราณี    
แกววิชิต ถึง บริเวณคลอง
ดาด สิ้นสุดท่ีบานนายเทพ 
เล็กทิมทอง  
ระยะทาง 300เมตร   
ทอØ 0.80เมตร 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.
กําหนด 

   1,050,000 
 

1 สาย ประชาชนในหมูท่ี 5  
มีนํ้าใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ และ
ปลอดภัยจากปญหา
เกิดอุทกภัย 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๗๒ - 
 

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผดิชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

56 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า
ท้ิง พรอมบอพัก ฝาปด – เปด 
หมูที่ 5  

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ 
และปองกันการเกิดอุทกภัย 

เริ่มจากบานนายพิษณุ  
อินทรรจนา ถึง บริเวณ
คลองดาด  
ระยะทาง 200 เมตร  
ทอØ 0.80 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.
กําหนด 

   700,000 
 

1 สาย ประชาชนในหมูท่ี 5  
มีนํ้าใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ และ
ปลอดภัยจากปญหา
เกิดอุทกภัย 

กองชาง 

57 โครงการจัดซื้อระบบเสียงไร
ชุดลูกขาย สายพรอมติดต้ัง 
ภายในหมูบาน หมูที่ 5 

เพ่ือประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารตางๆภายในหมูบาน
ไดอยางท่ัวถึง 

ติดต้ังลําโพงแบบไรสาย 
จํานวน 5 จุด 

700,000 700,000 700,000 700,000 5จุด ประชาชนไดรับรู
ขาวสารอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

58 โครงการจัดซื้อกลองโทรทัศน
วงจรปด พรอมวางระบบและ
ติดต้ัง หมูที่ 5 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กลองโทรทัศนวงจรปด 
พรอมวางระบบและติดต้ัง
จํานวน 5 จุด 

250,000 250,000 250,000 250,000 5จุด ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๗๓ - 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

59 โครงการกอสรางถนน คสล.  
หมูที่ 6  

เพ่ือยกระดับคุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพท่ีดีและไดมาตรฐาน 

๑) เริ่มจากถนนลาดยาง ถึง บานนาย
สนิท ยิ้มประเสริฐ  
ระยะทางยาว 66 เมตร 
 กวาง 3.50 เมตร  
๒) เริ่มจากบานนางมะนาว  
ถึง บานนางก๋ี  ระยะทางยาว 120 เมตร 
กวาง 3.50 เมตร 
๓) เริ่มจากประตูนํ้า ถึง ที่นานายสินธุ  
แกววิชิต 
ระยะทางยาว 1,300 เมตร 
กวาง 3.00 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.กําหนด 

3,846,000 

 
3,846,000 

 
  1 สาย ประชาชนในหมูท่ี 6  

มีถนนท่ีไดมาตรฐาน
ในการคมนาคม
ขนสงในดานตางๆ 

กองชาง 

60 โครงการขุดลอกคลอง 
พรอมฝงทอบางจุด ทุกสาย  
หมูที่ 6  

เพ่ือรักษาสภาพแวดลอมและทํา
ใหนํ้าไหลเวียนไดสะดวก 

1) เริ่มจากบริเวณถนนลาดยาง ถึง 
บริเวณที่นานายทองสุข  
รัตนบูชา ปากกวาง 3 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร  
ยาว 889 เมตร 
2) เริ่มจากบริเวณวัดโพธ์ิลังกา ถึง 
บริเวณที่นานายประสทิธ์ิ  
แกววิชิต ปากกวาง 3 เมตร 
 ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร  
ยาว 1,800 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.กําหนด 

500,000 
 

   2 สาย ประชาชนในหมูท่ี 6  
มีถนนท่ีไดมาตรฐาน
ในการคมนาคม
ขนสงในดานตางๆ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๗๔ - 
 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

61 โครงการปรับปรงุถนนโดย
การลงหินคลุกผิวจราจร  
รวมท้ังหมด 22 สาย 
หมูที่ 6 
 

เพ่ือยกระดับคุณภาพของถนน   
ใหมีคุณภาพท่ีดี และได
มาตรฐาน 

1) เริ่มจากบริเวณสะพานบาน 
ดอนมะเกลือ ถึง บริเวณประตูนํ้าดอน
บาน กวาง 3 เมตรระยะทางยาว 1,300 
เมตร 
2) เริ่มจากบริเวณนานายสงวน ถึง 
บริเวณบอทราย กวาง  2.70 เมตร.
ระยะทางยาว 300 เมตร 
3) เริ่มจากบริเวณบานนายสมศักดิ์ ถึง 
บริเวณถนนลาดยาง กวาง2.70เมตร 
ระยะทางยาว 60 เมตร 
4) เริ่มจากถนนลาดยาง รพช.ถึง คลอง
ชลประทาน กวาง 3.00 เมตรระยะทาง
ยาว 395  ม. 
5) เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน  ถึง 
บริเวณไรดาบพจน (สายดงตาล) กวาง 
3.00 เมตร ยาว 810 เมตร 
6) เริ่มจากบริเวณคลองชลประทานถึง 
บริเวณนานายนพดล (ในลาด)กวาง 
3.00 เมตร ยาว1,143.7 เมตร 
7) เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน ถึง 
บริเวณบานนายจําเนียร กวาง 2.70 
เมตร ระยะทาง ยาว 90 เมตร 
 

1,100,000 

 
   22 สาย ประชาชนในหมูท่ี 6 

มีถนนท่ีไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 



- ๒๗๕ - 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   8) เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน ถึง 
บริเวณบานนายเสริม กวาง 2.70 เมตร 
ระยะทางยาว 275 เมตร 
9) เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน ถึง 
บริเวณบานนายสุเทพ กวาง 2.70 เมตร 
ระยะทางยาว 125 เมตร 
เมตร 
10) เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน ถึง 
บริเวณบานนายนาม กวาง 2.70 เมตร 
ระยะทางยาว 138 เมตร 
11) เริ่มจากบริเวณถนนลาดยาง ถึง
บริเวณบานนายเฟอง กวาง 2.70 เมตร 
ระยะทางยาว 50 เมตร 
12) เริ่มจากบริเวณนานายชอบ ถึง 
บริเวณนานายเบิ้ม กาลวัย 
กวาง 2.70 เมตร ยาว 50  เมตร 
13) เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน ถึง 
บริเวณบาน 
นายวิจิตร คลองชลประทาน 
กวาง 3.00 เมตร ะยะทางยาว  268 
เมตร 
14) เริ่มจากบริเวณนานายชอบ  
ยิ้มประเสริฐ ถึง บริเวณบาน 
นายสายชล แกวภมร กวาง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 100 เมตร 
15) เริ่มจากบริเวณบอ 
นายพิษ สุขเรือน ถึง บริเวณที่นานาย
ประเสริฐ  แกววิชิต กวาง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 159 เมตร 
16) เริ่มจากบริเวณนานายเพี้ยน ถึง 
บริเวณนานายเบิ้ม กวาง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 776 เมตร 

       

  



- ๒๗๖ - 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   17) เริ่มจากบริเวณนานางวิตมินต  ถึง 
นานางวิตมินต กวาง 3.00 เมตร
ระยะทางยาว 244 เมตร 
18) เริ่มจากบริเวณทางเขาวัดโพธ์ิลังกา
ถึง บริเวณถนนคสล.(หลังประปาหมูบาน) 
กวาง3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,200 
เมตร 
19) เริ่มจากบริเวณที่นานางวันเพ็ญ ถึง 
นานายเบิ้ม กวาง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 45 เมตร 
20) เริ่มจากบริเวณถนนลาดยาง ถึง 
บริเวณบานนางก่ิงแกว ปานสมสวย  
กวาง 3.00 เมตร ยาว 50 เมตร 
21) เร่ิมจากบริเวณนานายบุญชู ถึง 
บริเวณบานนายมานะ  แกววิชิต  
กวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 
40 เมตร 
22) เร่ิมจากถนนลาดยาง ถึง  
บริเวณนานายทองสุข  รัตนบูชา  
กวาง 5.00 เมตร ยาว 889 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.กําหนด 

       

  



- ๒๗๗ - 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

62 โครงการวางทอระบายนํ้า
ท้ิงในหมูบาน 
หมูที่ 6  

๑) เพ่ือใหมีชองทางระบาย
นํ้าฝนและนํ้าท้ิง 
๒) เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังใน
หมูบาน 
๓) เพ่ือใหระบบการไหลเวียน
ของนํ้าสะดวกย่ิงข้ึน 

 เริ่มจากบริเวณบานนาง
ชะลอ ชางเผือก ถึง บริเวณ
บาน นางสงัด นิลวรรณ 
ระยะทาง 200 เมตร ทอ Ø 
0.80 ม. 
ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.
กําหนด 

620,000 
 

   1 สาย ทําใหไมเกิดนํ้า
ทวมขังและ
ระบบการไหล
ของนํ้าสะดวก
ย่ิงข้ึนสามารถ
ปองกันการเกิด
อุทกภัยได 

กองชาง 

63 โครงการปรับปรงุซอมแซม
ถนนลาดยาง สายหัวลาด 
 หมูที่ 6  

เพ่ือยกระดับคุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพท่ีดีและไดมาตรฐาน 

เริ่มจากบริเวณโรงเหล็ก ถึง
บริเวณท่ีนานายสุชิน กาลวัย 
กวาง 5 เมตร  ยาว 1,064 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.
กําหนด 

4,229,000 
 

4,229,000 
 

4,229,000 
 

4,229,000 
 

1 สาย ประชาชนในหมู
ท่ี 6 มีถนนท่ีได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสง
ในดานตางๆ 

กองชาง 

64 โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงค หรือ  
ศูนยการเรียนรู (โดม) 
หมูที่ 6   

เพ่ือใชในการจัดกิจกรรมตางๆ  บริเวณวัดโพธ์ิลังกา 
กวาง 20 เมตร 
ยาว  30 เมตร 
สูง  9 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.กําหนด 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

1  แหง ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๗๘ - 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

65 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง  
หมูที่ 6  

เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ถนน  ใหมีคุณภาพท่ีดี และ
ไดมาตรฐาน 

เร่ิมจากบริเวณที่นานายสํารวย  
ศรีพิทักษ ถึง ถนนหลวงหมายเลข 
3318 (เสนศูนยราชการแหงที่ 2 
กวาง 5 เมตร ยาว 1,185 เมตร) 
ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.
กําหนด 

5,925,000 5,925,000 5,925,000 5,925,000 1สาย ประชาชนในหมูที่ 6 
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ 

กองชาง 

66 โครงการปรับปรงุถนนเสริม
ดินพรอมลงหินคลุก 
 หมูที่ 6  

เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ถนน  ใหมีคุณภาพท่ีดี และ
ไดมาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนเสริมดินพรอมลงหิน
คลุก และวางทอระบายนํ้า 
เสนผานศูนยกลาง 1.00 ม. 
เร่ิมจากทางลาดยางสายลาดโพธ์ิ 
ที่นานายจําเนียร  โพธ์ิกลิ่น  
กวาง 4 เมตร ยาว 60 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.
กําหนด 

250,000 250,000 250,000 250,000 1สาย ประชาชนในหมูที่ 6 
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ 

กองชาง 

67 โครงการขุดลอกคลอง 
พรอมฝงทอบางจุด ทุกสาย  
หมูที่ 6  

เพ่ือรักษาสภาพแวดลอม
และทําใหนํ้าไหลเวียนได
สะดวก 

1) เริ่มจากที่นานายจําเนียร โพธ์ิกลิ่น 
ถึง ที่นานางประไพ  เรือนเพ็ชร 
ปากกวาง 3 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร  
ยาว 810 เมตร 
2) เริ่มจากนานายประเสริฐ  แกววิชิต
ถึง ที่นานายนภดล  พันธุเพียร 
ปากกวาง 3 เมตร 
 ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร  
ยาว 1,00 เมตร 
3) เริ่มจากบานนางสัมฤทธ์ิ ถึง บาน
นายบรรเจิด  แกววิชิต  
ปากกวาง 3 เมตร 
 ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร  
ยาว 1,00 เมตร 

ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.
กําหนด 

500,000 
 

   3 สาย ประชาชนในหมูท่ี 
6  มีถนนท่ีได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ 

กองชาง 

 



- ๒๗๙ - 
 

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

68 โครงการติดต้ังกลองวงจรปด 
หมูที่ 6 

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  
ใหมีคุณภาพท่ีดี และได
มาตรฐาน 

ติดต้ังกลองวงจรปด 10 จุด 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 10 จุด ประชาชนในหมูที่ 6 
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

69 โครงการกอสรางประปา
บาดาล 20 ลบ.ม.  
หมูที่ 6 

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  
ใหมีคุณภาพท่ีดี และได
มาตรฐาน 
 

ระบบประปาบาดาล 
ขนาด 20 ลบ.ม. 
ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.
กําหนด 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 1 จุด ประชาชนในหมูที่ 6 
มีนํ้าใชที่ไดมาตรฐาน
ในการอุปโภค บริโภค 

กองชาง 

70 โครงการจัดซื้อระบบเสียงไร
ชุดลูกขาย สายพรอมติดต้ัง 
ภายในหมูบาน หมูที่ 6 

เพ่ือประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารตางๆภายในหมูบาน
ไดอยางท่ัวถึง 
 

ติดต้ังลําโพงแบบไรสาย 
จํานวน 5 จุด 

700,000  700,000 700,000 700,000 5จุด ประชาชนไดรับรู
ขาวสารอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๘๐ - 
 

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

71 โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมลงไหลทา)  
หมูที่  8   

เพ่ือยกระดับคุณภาพของถนน  
 ใหมีคุณภาพที่ดี และไดมาตรฐาน 

เริ่มจากบานนายอนุสรณ  
กําลังเสือ ถึง โคงบานพัก
คนงาน  ยาว  115  ม.  
กวาง  3.50  ม. 

700,000    1 สาย ประชาชนในหมูท่ี  8 
มีถนนท่ีไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ 

กองชาง 

72 โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
พรองลงไหลทาง   
หมูที่  8 
 

เพ่ือยกระดับคุณภาพของถนน  
 ใหมีคุณภาพที่ดี และไดมาตรฐาน 

เร่ิมจากโคงโรงงาน ถึง ถนนใหญ  
ยาว  140  ม.  กวาง  3.50  ม. 

 780,000   1 สาย ประชาชนในหมูที่8 มี
ถนน ที่ไดมาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงในดาน
ตางๆ มีความปลอดภัย
และสะดวกขึ้น 

กองชาง 

73 โครงการเสริมดินลงไหล
ทางถนนในหมูบาน   
หมูที่  8 

เพ่ือยกระดับคุณภาพของถนน  
 ใหมีคุณภาพที่ดี และไดมาตรฐาน 

ถนนในหมูบาน ยาว 600 ม.  
 
 
 
 
 

 500,000  1  สาย ประชาชนในหมูท่ี  8 
มีถนนท่ีไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๘๑ - 
 

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

74 โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
พรอมลงไหลทาง  หมูที่ 8 

เพ่ือยกระดับคุณภาพของถนน  
 ใหมีคุณภาพที่ดี และได
มาตรฐาน 

เริ่มจากซอยบานนายวิมล  
น่ิมอนงค  กวาง  3.00  ม.  
ยาว  120  ม.  หนา 50 ม. 

   570,000 1  สาย ประชาชนในหมูท่ี  
8 มีถนนท่ีได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ 

กองชาง 

75 โครงการติดต้ังกลองวงจรปด 
หมูที่ 8 

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  
ใหมีคุณภาพท่ีดี และได
มาตรฐาน 

ติดต้ังกลองวงจรปด 10 จุด 1,100,000  1,100,000 1,100,000 1,100,000 10 จุด ประชาชนในหมูที่ 8 มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

76 โครงการจัดซื้อระบบเสียง
ไรชุดลูกขาย สายพรอม
ติดต้ัง ภายในหมูบาน 
หมูที่ 8 

เพ่ือประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารตางๆภายในหมูบาน
ไดอยางท่ัวถึง 

ติดต้ังลําโพงแบบไรสาย 
จํานวน 5 จุด 

700,000  700,000 700,000 700,000 5จุด ประชาชนไดรับรู
ขาวสารอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

77 โครงการจัดซื้อ
กลองโทรทัศนวงจรปด 
พรอมวางระบบและติดต้ัง 
หมูที่ 8 

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กลองโทรทัศนวงจรปด 
พรอมวางระบบและติดต้ัง
จํานวน 5 จุด 

250,000  250,000  250,000 250,000 5จุด ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 



- ๒๘๒ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

78 โครงการซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่ 9   

เพ่ือยกระดับคุณภาพของถนน  
ใหมีคุณภาพท่ีดี และไดมาตรฐาน 

1)เร่ิมจากหนาบานนางวชิราภรณ  โพธิ์
กระจาง ถึง บานนายชัยชาญ  จอม
ซ่ือตรง จุดละ 1 เมตร กวาง 3 ม. รวม 
4 จุด 
2)เร่ิมจากบานนางวาสนา  แกววิชิต  
ถึง  บานนายอดิเทพ  รัตนโชติชัยฤทธิ์  
กวาง 3 ม. ยาว 29 ม. 
3)เร่ิมจากบานนายอุดม  จอมซ่ือตรง 
ถึง บานนางวาสนา  แกววิชติ กวาง3 ม. 
ยาว30ม. 
4)เร่ิมจากบานนายโกวิทย  รูปสวยดี ถึง 
บานนายโชคชัย  ปอมพิมพ  
กวาง 3.00 ม. ยาว 100 ม. 
5) เร่ิมจากบานนางสังวาล เกตุสุวรรณ 
ถึง บานนางเนื้อทิพย  เชียงทอง 
กวาง 3 ม. ยาว 19 ม. 
6)เร่ิมจากหนาศาลาเอนกประสงค 
กวาง 3 ม. 
ยาว 6 ม. 
7)เร่ิมจากบานนายไพโรจน  รังกุพันธ 
ถึง บานนายลิขิต  วิเชียร กวาง 3.00 
ม. ยาว 220 ม. 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

1,685,000 
 

   7 สาย ประชาชนในหมูท่ี 9 
มีถนนท่ีไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 



- ๒๘๓ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

79 สรางคันกั้นนํ้าริมแมนํ้า 
ทาจีน  ตลอดแนวหมูท่ี 9 
หมูที่ 9   

เพ่ือลดปญหาดินทรุดลงแม
นํ้าทาจีนและเพ่ิมความปลอดภัย
ของชาวบานท่ีอาศัยอยูริมแม
นํ้าทาจีน 

สรางคันกั้นนํ้า ริมแม
นํ้าทาจีน ตลอดแนวหมูท่ี 
9  ระยะทาง 850 เมตร 

 1,000,000 
 

  1 หมูบาน ประชาชนในหมูท่ี ๙ มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

80 โครงการขยายไฟสอง
สวางภายในหมูบาน 
หมูที่ 9   

เพ่ือใหประชาชนมีความสะดวก 
ปลอดภัย ลดปญหาจุดเสี่ยงท่ี
เกิดจากการกออาชญากรรม 

ขยายไฟฟาสองสวางพรอม
ติดต้ังเสาไฟฟาภายใน
หมูบาน จํานวน 2 จุด 
๑) เริ่มจากบานนายธงชัย 
เอ่ียมนวรัตน ถึง ทางแยก
เขาบานนางประทุมมาลย   
จันทะจิตต  ติดต้ังเสาไฟฟา 
จํานวน ๑ ตน 
๒) เริ่มจากบานนายทุง  
คลายลอย ถึง  
บานนายสมปอง  ทองตน   
ติดต้ังเสาไฟฟา  
จํานวน 2 ตน 

  600,000 
 

 2 สาย ประชาชนในหมูท่ี ๙ มี
ความสะดวกสบาย 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรภายในหมูบาน 

และลดปญหาจุดเสี่ยง
ท่ีเกิดจากการกอ
อาชญากรรม 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 



- ๒๘๔ - 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

81 สรางคันกั้นนํ้าริมแมนํ้า 
ทาจีน  ตลอดแนวหมูท่ี 9 
หมูที่ 9   

เพ่ือลดปญหาดินทรุดลงแม
นํ้าทาจีนและเพ่ิมความ
ปลอดภัยของชาวบานท่ี
อาศัยอยูริมแมนํ้าทาจีน 

สรางคันกั้นนํ้าริมแมนํ้า 
ทาจีน ตลอดแนวหมูท่ี 9  
ระยะทาง 850 เมตร 

   30,000,000 
 

1 หมูบาน ประชาชนในหมูท่ี 9 
ท่ีอาศัยอยูริมแมนํ้าทา
จีนมีความปลอดภัย
มากข้ึน และลดปญหา
เรื่องดินทรุดลงไปใน
แมนํ้าทาจีน 

กองชาง 

82 โครงการติดต้ังกลองวงจรปด 
หมูที่ 9 

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  
ใหมีคุณภาพท่ีดี และได
มาตรฐาน 
 

ติดต้ังกลองวงจรปด 10 
จุด 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 10 จุด ประชาชนในหมูท่ี 9 
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

83 โครงการจัดซื้อระบบเสียงไร
ชุดลูกขาย สายพรอมติดต้ัง 
ภายในหมูบาน หมูที่ 9 

เพ่ือประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารตางๆภายในหมูบาน
ไดอยางท่ัวถึง 
 

ติดต้ังลําโพงแบบไรสาย  
จํานวน 5 จุด 

700,000  700,000 700,000 700,000 5จุด ประชาชนไดรับรู
ขาวสารอยางท่ัวถึง 

 

84 โครงการกอสรางประปา
บาดาล 20 ลบ.ม.  
หมูที่ 9 

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  
ใหมีคุณภาพท่ีดี และได
มาตรฐาน 
 

ระบบประปาบาดาล 
ขนาด 20 ลบ.ม. 
ตามแบบมาตรฐานท่ี 
อบต.กําหนด 

  3,500,000 3,500,000 1 จุด ประชาชนในหมูท่ี 9     
มีนํ้าใชท่ีไดมาตรฐาน
ในการอุปโภค บรโิภค 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๘๕ - 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

85 โครงการจัดซื้อระบบเสียง
ไรชุดลูกขาย สายพรอม
ติดต้ัง ภายในหมูบาน 
หมูที่ 10 

เพ่ือประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารตางๆ ภายในหมูบาน 
ไดอยางท่ัวถึง 

ติดต้ังลําโพงแบบไรสาย  
จํานวน 5 จุด 

700,000  700,000 700,000 700,000 5จุด ประชาชนไดรับรู
ขาวสารอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

86 โครงการจัดซื้อ
กลองโทรทัศนวงจรปด 
พรอมวางระบบและติดต้ัง 
หมูที่ 10 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กลองโทรทัศนวงจรปด  
พรอมวางระบบและติดต้ัง 
จํานวน 5 จุด 

250,000  250,000  250,000 250,000 5จุด ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย 

กองชาง 

87 โครงการสรางโดม 
ท่ีลานเอนกประสงค 
บริเวณศาลารวมใจ  
หมูที่  10   

เพ่ือใชในการจัดกิจกรรมตางๆ  บริเวณท่ีศาลารวมใจ 
กวาง 12  เมตร   
ยาว 32 เมตร  สูง 6  เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.
กําหนด 

  2,880,000 

 
 1  แหง ประชาชนในหมูท่ี 10 

มีสถานท่ีจัดกิจกรรม
ตางๆ 

กองชาง 

88 โครงการติดต้ังกระจกโคง
บริเวณทางโคงและทางแยก 
จํานวน 5 จุด 
หมูที่10   

เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะ
เกิดขึ้น ปองกันชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน  ทําใหเกิดความ
ปลอดภัยในการจราจรโดยทั่วไป 

1)บริเวณบานนายปน เสนเขม 
2)บริเวณบานนางอุทัย ขุมทรัพย 
3)บริเวณบานนายบุญสง ยศศักดิศ์รี  
4)บริเวณบานนายวรพงษ  มาตราวิจิตร 
5)บริเวณบานนายเกรียงศักดิ์  ปชาปุก 

ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.กําหนด 

   100,000 
 

5 จุด ทําใหลดอุบัติเหตุ 
และมีความปลอดภัย
มากข้ึน 

กองชาง 

89 โครงการปรับปรงุเสริมถนน 
คสล. พรอมเสริมบอพัก
และหินคลุกไหลทาง 
หมูที่  10   

เพ่ือยกระดับคุณภาพของถนน  
ใหมีคุณภาพท่ีดี และได
มาตรฐาน 

กอสรางเสริมถนน คสล.  
เริ่มจากบานนางทวน  ศรีสุก  
ถึง   ท่ีนา  นายบุญธรรม  
คชาชัย ขนาดกวาง 4.00  
ม. ความยาว 180 ม. 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

   633,000 
 

1 สาย ประชาชนในหมูท่ี 10 
มีถนนท่ีไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ 

กองชาง 



- ๒๘๖ - 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

90 โครงการปรับปรงุถนนหิน
โดยการลงหินคลุก 
จํานวน 7 สาย 
หมูที่  10  

เพ่ือยกระดับคุณภาพของถนน  
ใหมีคุณภาพท่ีดี และไดมาตรฐาน 

1) เริ่มจากนานายสํารวย   
ถุงทอง ถึงนานายพะยอม   
เกิดสมนึก ยาว 600 ม.  
กวาง 3.00ม. 
2) เริ่มจากที่นานายสํารวย  
ถุงทองถึงบานนายสุจินต  
พงษเพียร ยาว 200 ม.  
กวาง 3.00 ม. 
3) เริ่มจากนานายสํารวย   
ถุงทอง ถึงนานายจักรพงษ  
ปาลพันธุ  ยาว  100  ม.  
กวาง  3.00  ม. 
4) เริ่มจากที่นายนายพะยอม  
เกิดสมนึก ถึงนานายนิคม   
ปนมณี  ยาว 1,000 ม.  
กวาง 3.00 ม. 
5) เริ่มจากที่นานายลออ   
ดิษฐวุฒิ ถึงประตูนํ้าลาดโพ  
ยาว 1,500 ม.กวาง 3.00 ม. 
6) เริ่มจากนานางบัวเรียม ถึง
นานายสงา  กรีคงคา   
ยาว 1,400 ม.กวาง 3.00 ม. 
7) เริ่มจากนานายสมยศ   
ยศศักด์ิศรีถึงนานายแลล   
ยาว  1,600  ม.   
กวาง  3.00 ม. 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.
กําหนด 

   1,152,000 7  สาย ประชาชนในหมูท่ี 10 
มีถนนท่ีไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ 

กองชาง 

 



- ๒๘๗ - 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

91 โครงการปรับปรงุถนนดิน
โดยการลงหินคลุกผิว
จราจร หมูท่ี 11 ทุกสาย  
หมูที่ 11   

เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนในคมนาคม  
เขาพ้ืนท่ีการเกษตร และท่ีอยู
อาศัย ของประชาชนในพ้ืนท่ี  
ต.บางปลามา และ ต.วัดดาว 

1) ปรับปรงุถนนดินโดยลง
หินคลุก เสนหนองปลาต่ืน 
เริ่มจากทางผานหนาบาน 
นางมันทนา คุณกะมุต ถึงท่ี
นานายสํารวย กาญจนะ 
ระยะทาง 1,324 ม.  
กวาง 3 ม. 
2) เสนหนองปลาต่ืนเริ่มจาก
ท่ีนานายซอน จันทา ถึงท่ีนา
นายเสนห อินทรแชมชอย
ระยะทาง 650 ม.  
กวาง 3 ม.  
3) เสนเริ่มจากบานพัก 
นายวิเชียร แกววิชิต ถึงท่ีนา  
นายเสงี่ยม เอ๊ียะศิริ  
กวาง 3 ม. 
ระยะทางยาว 1,329 ม. 
4) เร่ิมจากบานนายสายัณห   
ฉายสุวรรณ (คลองชลประทานฝง
ซายมือ)ถึงที่นาผูใหญเสถียร  
จานสิบสี ระยะทาง 2,300 ม. 
กวาง 3 ม. 
5) เร่ิมจากที่นานายทับ เกตุวงษ  
(คลองชลประทานฝงขวามือ) ถึง
ที่นานายบุญทรง นาคลําภา 
ระยะทาง 2,300 ม. กวาง 3 ม.  

 

1,820,000 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 11  สาย ประชาชนในหมูท่ี 11 
มีถนนท่ีไดมาตรฐาน 
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ 

กองชาง 

 



- ๒๘๘ - 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   6) เร่ิมจากบานนายปรีชา ระเวง 
(คลองชลประทานฝงซายและขวา) 
ถึงที่นานายตุม ม.4(ฝงซาย) 
ระยะทาง 435 ม. กวาง 3 ม. 
7) เร่ิมจากคันคลองชลประทาน 
(ฝงซาย)ถึงที่นา นายกมล ดวงจันทร 
ระยะทาง 200 ม. กวาง 3 ม. 
8) บริเวณเสนหนองกระเด่ือง  
สนแยกซายมือเร่ิมจากที่นา นายระพิน  
ศรีสุวรรณ ถึงที่นานายวิรัตน แกววิชิต 
ระยะทาง 290 ม. กวาง 3 ม. 
9) เร่ิมจากที่นานางวรรณศรี  ขันโส ถึง
ที่นานายประคอง สวางแสง ระยะทาง
366 ม.กวาง 3.00 ม. 
10) เร่ิมจากบานนายบุญมี  โสมภีร  
ไปสุดเขต ม.12 ถึงที่นานายเสงี่ยม 
เฮ๊ียะศิริ ระยะทาง 2,550 ม. 
กวาง 3 ม. 
๑๑) เร่ิมจากที่นานายสมเกียรติ  สารภี  
ถึงที่นา  นายซอน  จันทา  ระยะทาง  
1,031  เมตร  กวาง 3 เมตร  
(เปนถนนคลอง  เขต หมูที 4 บาน
ดาน) 
ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.กําหนด 

      กองชาง 

  



- ๒๘๙ - 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

92 โครงการเจาะบอบาดาล  
(พรอมติดต้ังถังเหล็ก) 
ขนาดปริมาตรนํ้า 20 ลบ.
ม. พรอมเครื่องสูบนํ้าไม

นอยกวา 3 แรงมา  ∅ 
2 น้ิว ความยาวระบบสงนํ้า
ไมนอยกวา 3 กิโลกวา 
หมูที่11    
หรือ ปรับปรงุซอมแซม
ประปาหมูบานแบบบาดาล
ขนาดใหญ ความจุ 20 ลบ.
ซม. หมูที่ 11 บานโพนไร 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ 
และมีนํ้าใชอุปโภคเมื่อเกิด
ภัยแลง 

หมูท่ี  11 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 
 

1,000,000 
 

   1  แหง ประชาชนในหมูท่ี 11 
มีนํ้าใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ และมี
นํ้าใชอุปโภคเมื่อเกิด
ภัยแลง 

กองชาง 

93 โครงการเทพ้ืน คสล.พรอม
เครื่องออกกําลังกาย ขาง
หองเก็บของใหม (ศาลารวม
ใจ) 
หมูที่ 11   

เพ่ือมีสถานท่ีติดต้ังเครื่อง
ออกกําลังกาย 

บริเวณขางหองเก็บของใหม  
(ศาลารวมใจ) หมูท่ี 11 
กวาง 7 เมตร  ยาว 12  เมตร 
หนา  0.15 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.
กําหนด 

 80,000 
 

  1 แหง หมูที่  11  มีสถานที่
ออกกําลังกาย 

กองชาง 

94 โครงการปรับปรงุ 
เสียงตามสายในหมูบาน   
สายนอก สายใน  
หมูที่ 11   

เพ่ือประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารตางๆภายในหมูบาน
ไดอยางท่ัวถึง 

1) เปลี่ยนสายเมนใหมทั้งหมด 
2,500 เมตร สาย DROP WIRE 
ขนาด 2x0.90 SQMM 
2) เปลี่ยนหรือซอมแซมลําโพง  
ขนาด 15 น้ิว  จํานวน 21 ดอก 
๓) เปลี่ยนหรือซอมแซมชุด
ภาคขยายเสียงทั้งหมด รวมไมล 1 
ชุด (ภาคขยาย 1,000 W.)  
สายเมนเปนของแท 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.
กําหนด 

 100,000 
 

  1 
หมูบาน 

ประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสารอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 



- ๒๙๐ - 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

95 กอสรางประตูเปด - ปดนํ้า  
4  จุด  
หมูที่  11   

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ 
และปองกันการเกิดอุทกภัย 

กอสรางประตูเปด-ปดน้ํา  
จํานวน 4 จุด จากคลองชลประทานสงน้ํามา
สายในหมูบาน พรอมโครงสรางเหล็ก 
จุดที่ 1 คลองชลประทาน Ø 0.40 ม. 
(สะพานปูน) 
จุดที่ 2 หนาโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี Ø 0.60 ม. 
จุดที่ 3 ที่ทาํบุญหลังบานนางบุษกร ทอง
จันทร Ø 0.60 ม. 
จุดที่ 4 คลองชลประทาน  
หนาบานนางมันฑนา คุณกะมุต  
Ø 40 ม. 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

  500,000 
 

 4  จุด ประชาชนในหมูท่ี  
11 มีนํ้าใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอ และ
ปลอดภัยจากปญหา
เกิดอุทกภัย 

กองชาง 

96 โครงการทําคันกั้นกันรถตก
ถนน  พรอมทาสีสะทอง
แสง (ตรงสามแยกคุม๑)  
หมูที่  11   
 

เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ถนน  ใหมีคุณภาพท่ีดี และ
ไดมาตรฐาน 

๑) แผนเหล็กกันทางตรง  3 ทอน  ความ
ยาวทอนละ 4.33 เมตร       หนากวาง 
30  เซนติเมตร   
หนา 2  มิลลิเมตร 
2) แผนเหล็กกันทางโคง  1 ทอน  ความ
ยาวทอนละ 4.33 เมตร  หนากวาง 30  
เซนติเมตร   
หนา 2  มิลลิเมตร 
3) แผนเหล็กขอตอปลายโคง  
1 ทอน  ความยาว 78เซนติเมตร  หนา
กวาง 30  เซนติเมตร  หนา 2  
มิลลิเมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

  45,000 
 

 1 แหง ประชาชนในหมูท่ี  
11 มีถนนท่ีได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงในดาน
ตาง ๆ 

กองชาง 

  



- ๒๙๑ - 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

97 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง จํานวน 2 
สาย 
หมูที่ 11   

เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
คมนาคม  เขาพ้ืนท่ี
การเกษตร และท่ีอยูอาศัย 
ของประชาชนในพ้ืนท่ี ต.
บางปลามา  และ ต.วัดดาว 

1) เริ่มจากบานพักนายวิเชียร 
แกววิชิต ถึงท่ีนา นายเสงี่ยม 
เอ๊ียะศิริ กวาง 5 เมตร  
ระยะทางยาว 1,329 ม. 
2) เริ่มจากคันคลองชลประทาน
ฝงขวามือเขาทางฟารมไกอูทอง 
จากท่ีนานายทับ  เกตุวงษ  ถึง  
ท่ีนา นายบุญทรง  นาคลําภา  
ระยะทาง 2,300 เมตร  
กวาง  5 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

    9,200,000 
 

2  สาย ประชาชนในหมูท่ี  
11 มีถนนท่ีได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

98 โครงการสรางศูนย
เครื่องจักรกลการเกษตร
หมูบานและตําบล  พรอม
จัดซื้อเครื่องสูบนํ้า รถไถ
ขนาดเล็ก รถไถขนาดกลาง  
ทอสูบนํ้า  พรอมอุปกรณ
ทางการเกษตรทุกชนิด   
หมูที่ 11    

เพ่ือใหประชาชนมีศูนย
เครื่องจักรกลการเกษตร
หมูบานและตําบล พรอม
อุปกรณทางการเกษตรตางๆ 

สรางศูนยเครื่องจักรกล
การเกษตรหมูบานและ
ตําบล  พรอมจัดซื้อเครื่อง
สูบน้ํา รถไถขนาดเล็ก รถไถ
ขนาดกลาง  ทอสูบน้ํา  
พรอมอุปกรณทาง
การเกษตรทุกชนิด  หมูท่ี  
11 

   50,000 
 

1 แหง ประชาชนหมูท่ี 11   
มีศูนยเครื่องจักรกล
การเกษตรหมูบาน
และตําบล  พรอม
อุปกรณทาง
การเกษตรตางๆ  

 

 
 
 
 
 
 



- ๒๙๒ - 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

99 ขุดลอกคลอง พรอมเสริม
คันดิน ภายในหมูบานทุก
สาย 
7 สาย 
หมูที่ 11 
 

เพ่ือรักษาสภาพแวดลอม
และทําใหนํ้าไหลเวียนได
สะดวก 

ขุดลอกคลอง 7 สาย พรอมเสริมคัน
ดิน ภายในหมูบานตลอดแนว  
1)เร่ิมจากบริเวณศาลารวมใจ ถึง
บริเวณโรงเรียนวัดโพธ์ิศรี หมูที่ 12 
2)เร่ิมจากบริเวณบานนายทองเจิม 
ถึงบริเวณคลองสงนํ้าชลประทาน
หนาบานทางบุษกร ทองจันทร 
3)เร่ิมจากบริเวณบานนายจําเปน  
ถึงบริเวณเขตติดตอวัดดาว ติดบาน
นายสัมพันธ สวางแสง หมูที่ 11  
4)เร่ิมจากหนาบานนายสายันห  
ฉายสุวรรณ ถึงบริเวณหนาบานนาย
เฉลา แกวสุวรรณ 
(เสนถนนไปวัดโพธ์ิตะควน)  
ติดตําบลวัดดาว 
5)เร่ิมจากที่หนาบานนายสําราญ  
แสงสวาง ถึงที่นานายไชยรัตน แกว
วิชิต (ติดตําบลวัดดาว) 
6)เร่ิมจากนานายระพิน ศรีสุวรรณ 
ถึงที่นานายวิเชียร เขตวงษ 
7)เร่ิมจากนานายชอน จันทา ถึงที่
นานายเสนห อินทรแชมนอย 
ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.กําหนด 

700,000 
  

700,000 
  

700,000 
  

700,000 
  

7 สาย ประชาชนในหมูท่ี  
11 มสีภาพแวดลอมท่ี
ดีและทําใหนํ้า
ไหลเวียนไดสะดวก 

กองชาง 

100 โครงการจัดซื้อระบบ
เสียงไรชุดลูกขาย สาย
พรอมติดต้ัง ภายใน
หมูบาน หมูที่ 11 

เพ่ือประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารตางๆภายในหมูบาน
ไดอยางท่ัวถึง 

ติดต้ังลําโพงแบบไรสาย จํานวน 
5 จุด 

700,000  700,000 700,000 700,000 5จุด ประชาชนไดรับรู
ขาวสารอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

 
 



- ๒๙๓ - 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

101 โครงการจัดซื้อ
กลองโทรทัศนวงจรปด 
พรอมวางระบบและติดต้ัง 
หมูที่ 11 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กลองโทรทัศนวงจรปด 
พรอมวางระบบและติดต้ัง
จํานวน 5 จุด 

250,000  250,000  250,000 250,000 5จุด ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย 

กองชาง 

102 โครงการปรับปรงุถนนดิน

โดยการลงหินคลุกผิว

จราจร   

หมูที่ 12  

เพ่ือยกระดับคุณภาพของถนน

ใหมีคุณภาพท่ีดีและไดมาตรฐาน 

๑) เริ่มจากที่นา   

นายสวน  อินทขันตี  ถึง   

บริเวณที่ดิน ฟารมไกนายเมงฮ้ัว  

ลิ้มประพันธศิลป 

ความกวาง 4 เมตร 

ยาว 550 เมตร 

2) เริ่มจากที่นา   

นายวรพล  จันทา  ถึง   

ที่นานายสุพจน  พันธุจบสิงห 

ความกวาง 3 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร 

3) เริ่มจากที่นา   

น.ส.ละออ  เศรษฐมนตร ีถึง   

ที่นานายสมสวน  กางก้ัน 

ความกวาง 3 เมตร 

ยาว 850 เมตร 

4) เริ่มจากที่นา   

นายวรพล  จันทา  ถึง   

ที่นานายพุฒ  ชาวโพธ์ิหลวง 

ความกวาง 3 เมตรยาว 600 เมตร 

1,048,000 

 

1,048,000 

 

1,048,000 

 

1,048,000 

 
7  สาย ประชาชนในหมู

ท่ี 12 มีถนนท่ีได

มาตรฐานในการ

คมนาคมขนสง

ในดานตางๆ 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   5) เริ่มจากท่ีนา   

นายประเทือง  ฮองกุล ถึง   

ท่ีนานายเสนอ  วงศจันทร 

ความกวาง 3 เมตร 

ยาว 800 เมตร 

6) เริ่มจากบาน   

นายสาย  อวนมินทร  ถึง   

ท่ีนานายซอน  จานสิบสี 

ความกวาง 3 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร 

7) เริ่มจากบาน  

นายบุญเลิศ  ทาศรี ถึง   

บานนายสมเกียรติ  คุณกะมุท 

ความกวาง 3 เมตร 

ยาว 600 เมตร 

ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.

กําหนด 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

103 โครงการปรับปรงุซอมแซม
ถนนลาดยาง โดยลอก
ของเดิมออกแลวลาดยางใหม 
หมูที่ 12   

๑) เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
สะดวก  ลดอุบัติเหตุ 
๒) เพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหกับผูท่ีมาจากตางจังหวัด  
เพ่ือศึกษาดูงาน 
๓) ประชาชน หมูท่ี 12 และ 
หมูอ่ืน ใชเปนเสนทางสัญจร  
ขนสงผลผลิตไดสะดวก ฯลฯ 
 

1) เริ่มจากบานนางมวน ชวยสังวร 
ถึงบานนายสังเวียน พรอมพิมพ  
ความกวาง 4.50 ม.ยาว 768 ม. 
2) เริ่มจากบานนางวันดี ฮองกุล 
ถึงบานนางสาวสายพิน แยงเพชร  

ความกวาง 4  ม. ยาว 500 ม. 
๓) เริ่มจากบาน 
นางดารณี  วงศจันทร  ถึง  
บานนางสายทอง  ศรีทอน   
ความกวาง  4 ม. ยาว 650 ม. 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

 6,410,000 
 

  3  สาย ประชาชนในหมูที่ 12 
 มีถนนที่ไดมาตรฐาน 
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ เสนทาง
เขาหมูบาน 
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 
 สยามราชกุมารี และ
หมูบานโอท็อป 
เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางของ
นักทองเที่ยวในการ
เที่ยวชมหมูบานและ
พักคางโฮมเสตย  
รวมถึงเพื่อความ
สะดวกของประชาชน
ในการเขาพื้นที่
การเกษตร และที่อยู
อาศัย 

กองชาง 

104 โครงการปรับปรงุเสริมถนน

ดิน  พรอมลงลูกรังและหิน

คลุก  

หมูที่ 12   

 

เพ่ือยกระดับคุณภาพของถนน

ใหมีคุณภาพท่ีดีและได

มาตรฐาน 

๑) เริ่มจากท่ีนา   

นายไพศาล  ถาวร  ถึง   

ท่ีนานายมงคล  พรอมพิมพ 

สภาพเดิม ถนนกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,510 เมตร 

สภาพใหม ถนนกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,510 เมตร  

สูงโดยเฉลี่ย 1 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.กําหนด 

  2,567,000 

 
 1 สาย ประชาชนในหมูท่ี 

12 มีถนนท่ีได

มาตรฐานในการ

คมนาคมขนสงใน

ดานตางๆ 

กองชาง 



- ๒๙๖ - 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

105 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูที่ 12   

 

เพ่ือยกระดับคุณภาพของถนน

ใหมีคุณภาพท่ีดีและไดมาตรฐาน 

1) เริ่มจากบานนางสุทิน   
ดากะบุศย  ถึง บานนายทองมี  
แสงพันตา  ระยะทาง 50 ม. 
กวาง 4 ม.  
๒) เริ่มจาบานนายอ่ัน  โสมภีร  
ถึงคลองชลประทาน ระยะทาง 
300 ม. กวาง 4 ม. 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

   1,200,000 

 
2 สาย ประชาชนในหมูท่ี 12 

มีถนนท่ีไดมาตรฐาน

ในการคมนาคมขนสง

ในดานตางๆ 

กองชาง 

106 โครงการจัดซื้อ
กลองโทรทัศนวงจรปด 
พรอมวางระบบและติดต้ัง 
หมูที่ 12 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กลองโทรทัศนวงจรปด พรอม
วางระบบและติดต้ังจํานวน 5 
จุด 

250,000  250,000  250,000 250,000 5จุด ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย 

กองชาง 

107 โครงการจัดซื้อระบบเสียง
ไรชุดลูกขาย สายพรอม
ติดต้ัง ภายในหมูบาน  
หมูที่ 12 

เพ่ือประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารตางๆภายในหมูบานได
อยางท่ัวถึง 

ติดต้ังลําโพงแบบไรสาย 
จํานวน 5 จุด 

700,000  700,000 700,000 700,000 5จุด ประชาชนไดรับรู
ขาวสารอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

108 โครงการปรับปรงุซอมแซม
ถนนลาดยาง โดยลอก
ของเดิมออกแลวกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
แทน หมูที่ 12   

๑) เพ่ือใหการคมนาคมมีความ
สะดวก  ลดอุบัติเหตุ 
๒) เพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหกับผูท่ีมาจากตางจังหวัด  
เพ่ือศึกษาดูงาน 
๓) ประชาชน หมูท่ี 12 และ 
หมูอ่ืน ใชเปนเสนทางสัญจร  
ขนสงผลผลิตไดสะดวก ฯลฯ 
 

1) เร่ิมจากบานนางมวน ชวยสังวร 
ถึงบานนายสังเวียน พรอมพิมพ 
ความกวาง 4.50 ม.ยาว 768 ม. 
2) เร่ิมจากบานนางวันดี ฮองกุล ถึง
บานนางสาวสายพิน แยงเพชร  
ความกวาง 4  ม. ยาว 500 ม. 
๓) เร่ิมจากบาน 
นางดารณ ี วงศจันทร  ถึง  
บานนางสายทอง  ศรีทอน   
ความกวาง  4 ม. ยาว 650 ม. 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.กําหนด 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 2 สาย ประชาชนในหมูท่ี 12 

มีถนนท่ีไดมาตรฐาน

ในการคมนาคมขนสง

ในดานตางๆ 

กองชาง 



- ๒๙๗ - 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

109 โครงการซอมแซม 
ปรับปรุงประปาหมูบาน 
ในเขตรับผิดชอบของ 
อบต.บางปลามา 

เพ่ือดําเนินการใหประปา
หมูบานอยูในสภาพดี 

ซอมแซม ปรับปรุง ประปา
หมูบานในเขตรับผิดชอบ
ของ อบต.บางปลามา 
ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.
กําหนด 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

10 
หมูบาน 

ประชาชน มีนํ้าประปา
ใชอุปโภค–บริโภค
อยางเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

110 โครงการกอสรางประปา
หมูบาน แบบบาดาลขนาด
ใหญ พรอมถมดิน และ 
วางทอเมนระบบประปา 
บริเวณที่ทําการ  
อบต.บางปลามา หรือ 
กอสรางประปาหมูบาน 
แบบบาดาลขนาดใหญ 
ความจุ 30 ลบ.ม.  
หมูที่ 5 บานเสาธง 

1) เพื่อแสดงความสัมพันธ
เชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวาง
แผนพัฒนาสามปและงบประมาณ
รายจายประจําป  ซ่ึงสามารถนํา
โครงการไปดําเนินการไดทันทีเมื่อ
ไดรับงบประมาณ 
2) เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นและการ
ขยายจํานวนของประชากรที่จะใช
นํ้าในการอุปโภคและบริโภคอยาง
พอเพียงในอนาคต 

บริเวณที่ทําการ อบต.บาง
ปลามา 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.
กําหนด 

3,500,000 
 

3,500,000 
 

3,500,000 
 

3,500,000 
 

1  แหง ประชาชนและท่ีทํา
การองคการบริหาร
สวนตําบลบางปลา
มา มีนํ้าประปาใช
อุปโภค - บริโภค ท่ี
สะดวก สะอาด 
และปลอดภัย 

กองชาง 

111 โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงค พรอมเท
พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณท่ีทําการ อบต.
บางปลามา  

1) เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยง
และสอดคลองกันระหวางแผนพัฒนา
สามปและงบประมาณรายจาย
ประจําป  ซ่ึงสามารถนําโครงการไป
ดําเนินการไดทันทีเมื่อไดรับ
งบประมาณ 
2) เพื่อใชในการจัดกิจกรรมตางๆ 

บริเวณท่ีทําการ อบต.บาง
ปลามา 
ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.กําหนด 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

1  แหง ประชาชนและที่ทํา
การองคการบรหิาร
สวนตําบลบางปลา
มา มีสถานที่จัด
กิจกรรมตางๆ ที่
สะดวกและปลอดภัย 

กองชาง 

112 โครงการกอสรางรั้ว 
คสล. บริเวณท่ีทําการ 
อบต.บางปลามา 

เพ่ือบริเวณรอบท่ีทําการ 
อบต.มีความปลอดภัย 

บริเวณท่ีทําการ อบต.บาง
ปลามา 
ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.กําหนด 

2,100,000 
 

2,100,000 
 

2,100,000 
 

2,100,000 
 

1  แหง 1) ที่ทําการ อบต.มี
ความปลอดภยั
เน่ืองจาก
บุคคลภายนอกไม
สามารถเขามาได  หาก
ไมไดรับอนุญาต 
๒) ที่ทําการ อบต.ไดรบั
การพัฒนาใหดีขึ้น 

กองชาง 

 



- ๒๙๘ - 
 

 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

113 จัดซื้อระบบผลิต

ไฟฟาโซลาลเซลล 

ขนาดกําลังการผลิต 

10 kilowatt peak 

พรอมอุปกรณติดต้ัง  

เพ่ือเปนการสงเสริม

นโยบายประหยัดพลังงาน

โดยใชพลังงานทดแทน 

จัดซื้อระบบผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย  
ขนาดกําลังการผลิต 10 
kilowatt peak พรอม
อุปกรณติดต้ัง   
ตามแบบมาตรฐานท่ี 
อบต.กําหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1  ครั้ง สามารถลดการ

ใชพลังงานไฟฟา

ภายในอาคาร

สํานักงานได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

114 โครงการถมดิน

บริเวณดานหลังศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

องคการบริหารสวน

ตําบลบางปลามา 

เพ่ือเตรียมความพรอมถมดิน

บริเวณดานหลังศูนยพัฒนา

เด็กเล็กองคการบริหารสวน

ตําบลบางปลามา 

 

ปริมาณงาน พ้ืนท่ีถมดิน 

บริเวณดานหลังศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก  องคการ

บริหารสวนตําบลบาง

ปลามา  ขนาดพ้ืนท่ี 2 

ไร   

ตามแบบมาตรฐานท่ี 

อบต.กําหนด 

2,000,000 

 

2,000,000 

 

2,000,000 

 

2,000,000 

 

1  ครั้ง ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กองคการ

บริหารสวน

ตําบลบางปลา

มาไดรับการ

พัฒนาใหดีข้ึน 

กองชาง 

115 จัดซื้อเครื่องสูบนํ้า
พลังแสงอาทิตยแบบ
ตอตรง  ขนาด 300 
วัตต 

เพ่ือบรรเทาและแกไข
ปญหาภัยแลง 

จัดซื้อเปนเครื่องสูบนํ้า
แบบใชพลังงาน
แสงอาทิตย   
พรอมอุปกรณ   
จํานวน 5 ชุด 
ตามแบบมาตรฐานท่ี 
อบต.กําหนด 

250,000 250,000 250,000 250,000 5 ชุด สามารถแกไข
ปญหาภัยแลง 
หรือนํ้าทวม ใน
พ้ืนท่ีไดอยางดี
และมี
ประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน 

กองชาง 

รวม 115 โครงการ - - 115,150,000 131,045,000 121,527,000 189,315,000 - - - 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สวนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  
องคกรประชาชน 



- ๓๐๐ - 
 

                                                                                          บัญชีสรุปโครงการพัฒนา         แบบ ผ.07 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 – 2564) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

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

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรที่ 3   
     การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน 
     3.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

795,๐๐๐ 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

795,๐๐๐ 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

795,๐๐๐ 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

795,๐๐๐ 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

3,180,๐๐๐ 

รวม 4 395,๐๐๐ 4 395,๐๐๐ 4 395,๐๐๐ 4 395,๐๐๐ 12 3,180,๐๐๐ 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรที่ 4   
     การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา  
และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
     4.๓  แผนงานการศึกษา 
     4.๘  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 
 
 
5 
4 

 
 
 
 

2,๐80,000 
200,000 

 
 
 
 
4 
3 

 
 
 
 

2,๐60,000 
150,000 

 
 
 
 
5 
3 

 
 
 
 

2,๐80,000 
150,000 

 
 
 
 
3 
3 

 
 
 
 

2,๐40,000 
150,000 

 
 
 
 

17 
13 

 
 
 
 

๘,260,000 
650,000 

รวม 9 2,28๐,000 7 2,21๐,000 8 2,23๐,000 6 2,19๐,000 30 8,91๐,000 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรที่ 6 

1การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและ
บริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
     6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     6.7  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน    

 
 
 
 
1 
1 

 
 
 
 

๑5,000 
50,000 

 
 
 
 
1 
1 

 
 
 
 

๑5,000 
50,000 

 
 
 
 
1 
1 

 
 
 
 

๑5,000 
50,000 

 
 
 
 
1 
1 

 
 
 
 

๑5,000 
50,000 

 
 
 
 
4 
4 

 
 
 
 

60,000 
200,000 

รวม 2 65,000 2 65,000 2 65,000 2 65,000 8 260,000 

รวมท้ังสิ้น 15 3,140,000 13 3,070,000 14 3,090,000 12 3,050,000 54 12,350,000 

หมายเหตุ : แบบ ผ.07  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561-2564)  ใหนําไปไวเปนแผนแรกของ แบบ ผ ตางๆ (ผ.07 – ผ.01 – ผ.02  จนสุดทาย  ผ.08) 



- ๓๐๑ - 
 

 
 
 

                          แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ อุดหนุนองคการปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 1การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 3 1การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 3 1การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3.4  แผนงานสาธารณส1ุข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเงินอุดหนุนชมรม
อาสาสมัครสาธารณสุข  
(10 หมูบาน) 

- เพ่ือเปนคาดําเนินงาน
ของ อสม.ในเขตชุมชน 
หมูบานละ 7,500 บาท 
- เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และความเขมแข็งของ
องคกร 
- เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็ง
ของชุมขน 
- เพ่ือสรางเครือขายการมี
สวนรวมในการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพภาค
ประชาชน 
 

อสม.ดําเนินการพัฒนา
ศักยภาพดานสาธารณสุข  
ในเรื่องตางๆ การบริการ
สุขภาพเบื้องตนใน 
ศูนยสาธรณสุขมูลฐาน  
(คสมช.) ฯลฯ 

75,000 75,000 75,000 75,000 กลุม
อาสาสมัคร
สาธารณสุขฯ  
จํานวน 10 
หมูบาน 

-เกิดการดําเนินงาน
เชิงรุกนําไปสูการ
พ่ึงตนเองทาง
สุขภาพของชุมชน 
-ระบบสุขภาพภาค
ประชาชนนําไปสู
การพัฒนาสุขภาพ
อยางมีสวนรวมท่ี
ย่ังยืน 
-การประสานความ
รวมมือระหวาง
ชุมชนกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 



- ๓๐๒ - 
 
 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนในการ
ปองกันและแกไขปญหาโรค
เอดส  

เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินการ
ตามโครงการเสริมสราง
ความเขมแข็งฯ 

อุดหนุนศุนยเฉลิมพระ
เกียรติชวยเหลือผูปวยเอดส  
และผูติดเชื้อ HIV  
อําเภอบางปลามา 

20,000 20,000 20,000 20,000  1 แหง ผูปวยโรคเอดส
และผูติด-เชื้อ HIV 
ตําบลบางปลามา
ไดรับการดูแล
ชวยเหลือ 

กองสาธารณสุขฯ 

3 อุดหนุนสําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 
 

เพ่ือใหปฏิบัติตาม
แนวทางท่ี
กระทรวงมหาดไทย 
กําหนด 

อุดหนุนสําหรับดําเนินงาน
ตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข 
ใหกับหมูบานในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.บางปลามา 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ไมนอย
กวา 

หมูบาน
ละ 
3  

โครงการ 
 

ประชาชนมีสวน
รวมในการรวม
โครงการเพื่อ
แกปญหาดาน
สาธารณสุข          
ไมนอยกวา
หมูบานละ 3 
โครงการ เพื่อให
ประชาชนมี
สุขภาพและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

4 อุดหนุนโครงการคาใชจายใน
การดําเนินงานจัดกิจกรรม
ตางๆ ตามนโยบายของรัฐบาล 
ใหกับราชการสวนกลางและ
ราชการสวนภูมิภาคท่ีอยูใน
อํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลท่ีสามารถ
กระทําได 

เพ่ืออุดหนุนคาใชจายใน
การดําเนินงานจัดกิจกรรม
ตางๆ ตามนโยบายของ
รัฐบาล ใหกับราชการ
สวนกลางและราชการ
สวนภูมิภาคที่อยูในอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลที่สามารถ
กระทําได 
 

อุดหนุนทําการเบิกจาย
งบประมาณใหกับสวนการ
ราชการภายนอกในการ
ดําเนินงานหรือการจัด
กิจกรรมตางๆ ที่อยูในอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลที่สามารถกระทาํได   
ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 6 
กิจกรรม/

ป 

สามารถขับเคลื่อน
นโยบายของ
รัฐบาล ราชการ
สวนกลางและ
ราชการสวน
ภูมิภาคไดอยาง
เปนรูปธรรม
สอดคลองกับ
แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติของ
ประเทศ 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 4  โครงการ - - 795,๐๐๐ 795,๐๐๐ 795,๐๐๐ 795,๐๐๐ - - - 



- ๓๐๓ - 
 

 

                   แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 5 1การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามายทุธศาสตรท่ี 41การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
4.3  แผนงานการศึกษ1า 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เพ่ือใหเด็กนักเรียนและเด็ก
กอนวัยเรียนไดรับโภชนาการ
อาหารครบ ๕ หมู และมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง 

เด็กนักเรียนโรงเรียน 
สังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนท่ี  
อบต.บางปลามา 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ โรงเรียน
สังกัด สพฐ.  
ในเขตพื้นที่ 

อบต. 
บางปลามา 

เด็กนักเรียน 
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง ไดรับ
โภชนาการอาหาร  ที่
ครบ ๕ หมู 

กองการศึกษาฯ 

๒ โครงการสงเสริมและพัฒนา
ทักษะอานออกเขียนได
ภาษาไทยในสถานศึกษา 

-เพ่ือพัฒนาและสงเสริม
นักเรียนท่ีมีปญหาการอานออก
เขียนได  
-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะ
การใชภาษาไทย 
-เพ่ือเปนการเผยแพรกิจกรรม
การเรีนการสอนภาษาไทย 

นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๑-๖  

๒๐,๐๐๐ - - - โรงเรียน 
วัดเสาธง 

สังกัด สพฐ.  
ในเขตพื้นที่ 

อบต. 
บางปลามา 

-นักเรียนระดับ 
ชั้นประถมศึกษา 
ปที่ ๑-๖ ไดพัฒนา
ทักษะการเขียนและการ
อาน 
-ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนภาษาไทย
สูงขึ้น  
-ครูไดเผยแพรกิจกรรม 
การเรียนการสอน
ภาษาไทย 

กองการศึกษาฯ 



- ๓๐๔ - 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อใหเด็กนักเรียนไดศึกษาเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอม และปลูกฝงความรัก 
ความหวงแหนในสภาพแวดลอมของ
ทองถิ่นตน  
-เพื่อสรางจิตสํานึกและคุณธรรมใน
ดําเนินชีวิต มีความพอดี พอเพียง 
-เพื่อใหสามารถจัดการขยะและ
อนุรักษสิ่งแวดลอมได 

เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเสา
ธง 
 

๒๐,๐๐๐ - - - โรงเรียนวัด
เสาธง 

นักเรียน ครู และชุมชนมี
ความรัก ความหวงแหนใน
ภาพแวดลอมของทองถิ่นตน 
-นักเรียน ครู และชุมชน มี
จิตสํานึกและคุณธรรมในการ
ดําเนินชีวิต มคีวามพอเพียง 
พอดี 
-สามารถจัดการขยะและ
อนุรักษส่ิงแวดลอมอยางมี
สวนรวม 

กองการศึกษาฯ 

๔ โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

-เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน มี
คุณธรรมจริยธรรมและสามารถ
ดําเนินชีวิตได อยางมีความสุข 
-เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียน 

เด็กนักเรียนโรงเรียน 
สังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนท่ี  
อบต.บางปลามา  

- ๒๐,๐๐๐ - - โรงเรียน
สังกัด สพฐ.  
ในเขตพื้นที่ 

อบต. 
บางปลามา 

เด็กนักเรียน 
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง ไดรับ
โภชนาการอาหาร  ที่
ครบ ๕ หมู 

กองการศึกษาฯ 

๕ โครงการคายสนุกคิดไปกับ
คณิตศาสตร 

-เพื่อพัฒนาความสามารถทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนใหสามารถ
แกปญหา ติดสินใจไดอยางสมเหตุสมผล 
-เพื่อฝกทักษะทางสังคม ใหกับนักเรียน
ในการอยูรวมกัน การทํางานรวมกัน 
และการยอมรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกัน
และกัน 

นักเรียนระดับชั้น   
ประถมศึกษาปท่ี ๑-๖      

- - ๒๐,๐๐๐ - โรงเรียน 
วัดเสาธง 

สังกัด สพฐ.  
ในเขตพื้นที่ 

อบต. 
บางปลามา 

-นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ
วิชาคณิตศาสตร 
-ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรของ
นักเรียนสูงขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

๖ โครงการคายภาษาอังกฤษ -เพื่อใหนักเรียนมีความรูและพัฒนา
ทักษะการฟง พูด อาน เขียน
ภาษาอังกฤษ 
-เพื่อใหพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อ
สื่อสารได(ภาษาอังกฤษ)ไดดีขึ้น 

รอยละ ๗๐ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๔ -–๖  มีความรู
และมีพัฒนาการในการฟง พูด อาน 
เขียนภาษาอังกฤษ ใชภาษาอังกฤษ
เพื่อสื่อสารและมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ๓๐๔ 

- - - ๒๐,๐๐๐ โรงเรียน 
วัดเสาธง 

สังกัด สพฐ.  
ในเขตพื้นที่ 

อบต. 
บางปลามา 

นักเรียนรอยละ ๗๐ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๔ -๖  มีความรูและ 
มีพัฒนาการในการฟง พูด 
อาน เขียนสื่อสารได 

กองการศึกษาฯ 

๗ โครงการแรลลี่วิชาการ -เพื่อเสริมทักษะกระบวนการในดาน
ตางๆ ของนักเรียน เชน องคความรู 
ทักษะกระบวนการกลุม ทักษะ
กระบวนการคิด ทักษะการแกปญหา 
และทักษะการนําเสนอผลงาน ฯลฯ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ ๑ ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๓ ของโรงเรียนวัดโพธ์ิศรี 

๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐ โรงเรียน 
วัดโพธ์ิศร ี

สังกัด สพฐ.  
ในเขตพื้นที่ 

อบต. 
บางปลามา 

นักเรียนรวมทํา กิจกรรม 
ไดรับความรูและทักษะใน
การทํางานกลุม มีทักษะ
ความคิด การแกปญหา
และสามารถนําเสนอ
ผลงานไดอยางด ี

กองการศึกษาฯ 



- ๓๐๕ - 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๘ โครงการสืบสานประเพณี      
กําฟาไทยพวนบานโพธ์ิศรี 

-เพ่ือสงเสริมสนับสนุนและอนุรักษ
ประเพณีวัฒนธรรมไทยพวน  
-เพ่ือเปนแหลงเรียนรู และเผยแพร
วัฒนธรรมไทยพวนอันงามสูอนุชนรุนหลัง 
-เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางสังคมที่มีรากฐาน
มาจากวัฒนธรรมทองถิ่นใหมีความ
เขมแข็งและนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

-นักเรียนโรงเรียนวัดโพธ์ิศรีเขารวม
กิจกรรมสืบสานประเพณีกําฟาบาน
โพธ์ิศร ี
-ประชาชนทุกกลุมทุกเพศ  ทุกวัย  
-หนวยงานภาครัฐ และภาคประชาชน 
ในทุกภาคสวนรวมกันขับเคลื่อนการ
เรียนรู วัฒนธรรมบานไทยพวน
โรงเรียนวัดโพธ์ิศร ี

๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ - โรงเรียน 
วัดโพธ์ิศรี 

สังกัด สพฐ.  
ในเขตพื้นที่ 

อบต. 
บางปลามา 

ครู นักเรียน องคกรตางๆ และ
ประชาชน ในชุมชน รวมกัน
พัฒนาโครงการสืบสานประเพณี
กําฟาไทยพวนบานโพธิ์ศรี ให
เกิดความเขมแข็ง 
-โรงเรียนวัดโพธิศ์รีเปน
ศูนยกลางการจัดการเรียนรูสืบ
สานประเพณีกําฟาไทยพวน
บานโพธิ์ศรีอยางมีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

๙ โครงการคายภาษาอังกฤษ -เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกฝน
ทักษะภาษาอังกฤษตามอัจฉริยภาพ
และความสนใจของตนเอง 
-เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณ
จําลองของคาย เพื่อเสริมสราง
แรงจูงใจในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน 
-เพื่อเสริมสรางบรรยากาศ ความ
รวมมือในการทํางานเชิงวิชาการ 

-จัดคายภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเขา
รวมทุกคน 
-นักเรียนไดฝกฝนทักษะ
ภาษาอังกฤษในสถานการณจําลอง
เพิ่มขึ้น  

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - โรงเรียน 
วัดโพธ์ิศรี 

สังกัด สพฐ.  
ในเขตพื้นที่ 

อบต. 
บางปลามา 

-นักเรียนไดฝกฝนทักษะใน
สถานการณตางๆ และ
เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ
มากยิ่งขึ้น  
-นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 
-สรางบรรยากาศในการ
รวมงานเชิงวิชาการของครู
อาจารยและนักเรียน 

กองการศึกษาฯ 

๑๐ โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม
สงเสริมคานิยมหลักของคนไทย 
๑๒ ประการ 

-เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและเปนพลเมืองที่ดีของ
สังคมตามคานิยมหลักของคนไทย 
๑๒ ประการ 
-เพื่อใหนักเรียนอยูอยางมีสติและมี
พฤติกรรมอันพึงประสงค 

-จัดคายสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และเปนพลเมืองทีด่ีของสังคมตาม
คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
-รอยละ ๙๐ นักเรียนโรงเรียนวัดโพธ์ิ
ศรีมีคุณธรรมจรยิธรรมและเปน
พลเมืองดีของสังคมตามคานิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ 

- ๒๐,๐๐๐ - - โรงเรียน 
วัดโพธ์ิศรี 

สังกัด สพฐ.  
ในเขตพื้นที่ 

อบต. 
บางปลามา 

นักเรียนไดรับการ
ปลูกฝงตามหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ 

กองการศึกษาฯ 

๑๑ โครงการเยาวชนรุนใหม 
ตานภัยยาเสพติด 

-เพื่อสรางภูมิคุมกันยาเสพตดิ               
ใหนักเรียนกอนวัยเส่ียง ไดรับรูถึงปญหา
และพิษภัยของยาเสพตดิ 
-เพื่อสรางเครือขายนักเรียนในการ
ปองกันและแกไขยาเสพตดิ  
–เพือ่พัฒนานักเรียนใหสามารถปองกัน
ตนเองไมเขาไปเก่ียวของกับยาเสพตดิ 
-เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งให
สถานศึกษาในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 

-นักเรียนในโรงเรียนวัดโพธ์ิศรีทุก
คนเขารับการอบรม 
-ประสานงานเครือขายตํารวจ
ประสานงานในโรงเรียน 
 

- - ๒๐,๐๐๐ - โรงเรียน 
วัดโพธ์ิศรี 

สังกัด สพฐ.  
ในเขตพื้นที่ 

อบต. 
บางปลามา 

-นักเรียนทุกคน  
มีภูมิคุมกันยาเสพติดและได
รับรูรบัทราบถึงปญหาและ
พิษภัยของยาเสพติด 
-สถานศึกษามีเครือขาย
นักเรียนในการปองกันและ
แกไขตอตานยาเสพติด 
 

กองการศึกษาฯ 

รวม ๑๑  โครงการ - - ๒,๐๘๐,๐๐๐ ๒,๐๖๐,๐๐๐  ๒,๐๘๐,๐๐๐ ๒,๐๔๐,๐๐๐ - - - 



- ๓๐๖ - 
 

       รายละเอียดโครงการพัฒนา       แบบ ผ.0๒ 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 5 1การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามายทุธศาสตรท่ี 41การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
4.๘  แผนงา1น1ศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการอุดหนุนประเพณี 
แหเทียนพรรษา/โครงการอุดหนุน
เก่ียวกับประเพณีสงกรานตตางๆ ฯลฯ 

-เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนา
ธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัด
สุพรรณบุรี 
-เพื่อเพิ่มรายไดดานการทองเที่ยว 
-เพื่อเปนการอนุรักษและสงเสริม
ประเพณีเขาพรรษา 

-สงเสริมการทองเที่ยวและอนุรักษ
ประเพณี 
-อุดหนุนงบประมาณ/หนวยงาน
ราชการ เชน  
ที่ทําการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี 
ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -ประชาชนไดเขา
รวมงานกอใหเกิด การ
อนุรักษและสงเสริม
ประเพณีเขาพรรษา 
และสงเสริมการ
ทองเที่ยว 

กองการศึกษาฯ 

๒ โครงการอุดหนุนการจัดงาน ประเพณี
สงกรานต 

-เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและ
อนุรักษประเพณี 

อุดหนุนงบประมาณ/หนวยงาน
ราชการ เชน  
ที่ทําการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี 
ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -ประชาชนได 
เขารวมงานกอใหเกิด  
การอนุรักษและสงเสริม
ประเพณีใหสืบทอดแก
คนรุนหลัง 

กองการศึกษาฯ 

๓ โครงการอุดหนุนการแขงขันเรือยาว
ประเพณีชิงถวยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพ รัตนราชสุดา 

-เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีการแขงขันเรือยาว 
-เพื่อเสริมสรางความสามัคคี ในหมู
คณะภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน 
-เพื่อสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว 

-สงเสริมการทองเที่ยวและอนุรักษ
ประเพณี 
-อุดหนุนงบประมาณ/หนวยงาน
ราชการ เชน ที่ทําการปกครอง
อําเภอบางปลามา ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -ประชาชนไดเขารวมงาน
กอใหเกิด การการอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีการ
แขงขันเรือยาว และสงเสริม
การทองเที่ยว 

กองการศึกษาฯ 

4 โครงการอุดหนุนการจัดงาน 
พระราชทานพิธีถวายพระเพลิง 
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับ
ดําเนินการจัดงานพระราชทานพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

อุดหนุนงบประมาณ/หนวยงาน
ราชการ เชน ทีท่ําการปกครอง
อําเภอบางปลามา ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ - - - ๑ คร้ัง -ประชาชนไดเขา
รวมงานเพื่อแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

กองการศึกษาฯ 

รวม 4  โครงการ - - 20๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - - 



- ๓๐๗ - 
 

 

 
                           แบบ ผ. 0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6 1การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 1การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 6 1การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
6.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไ 1ป 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พัฒนาสนับสนุนศูนย
รวบรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือ
การจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อ.บางปลามา  หรือ 
อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวม 
ในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ 
อุดหนุนศูนยบริการประชาชน 
ฯลฯ 

1) เพ่ือเปนศูนยรวบรวม
ขอมูลขาวสารตลอดจนเปน
สถานที่กลางในการจัดซื้อ
จัดจาง 
2) เพ่ือเปนสื่อกลางในการ
ประชาสัมพันธการจัดซื้อจัด
จางของเทศบาล/อบต. 
3) เพ่ือใหการอํานวยการ
ของศูนยฯของ อ.บางปลา
มาเปนไปดวยความ
เรียบรอย 
4) ประชาชนไดรับการ
ชวยเหลือ 
5) ประชาชนไดรับการ
บริการอยางทั่วถึง 

อุดหนุนงบประมาณให 
อปท./อ.บางปลามา/ท่ีทํา
การปกครองทองถ่ินอําเภอ
บางปลามา หรือ 
หนวยงานราชการ ฯลฯ 

๑๕,000 ๑๕,000 ๑๕,000 ๑๕,000 อุดหนุน  
1 ครั้ง 

ประชาชน
สามารถรับรู
ขอมูลขาวสาร
หรือประชาชน
ไดรับการ
ชวยเหลือ 
หรือประชาชน
ไดรับบริการ
ไดอยางท่ัวถึง 

สํานักปลัด 

รวม ๑ โครงการ - - ๑๕,000 ๑๕,000 ๑๕,000 ๑๕,000 - - - 



- ๓๐๘ - 
 

 

 

                          แบบ ผ. 0๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6 1การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 1การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 6 1การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
6.๗  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมช1น 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ รณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดแบบบูรณาการระดับ
พ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี       
(ศตส.จ.สพ.) หรือโครงการรวม
พลังแผนดินเพ่ือเอาชนะยาเสพ
ติดอยางย่ังยืน ฯลฯ  

1) เพ่ือดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติดตามนโยบายรัฐบาล 
และ มท. 
2) เพ่ือดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร 5 รั้ว 
๓) เพ่ือระดมความรวมมือ
จากทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี
ในการรวมมือกัน
ดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ     
ศตส.จ.สุพรรณบรุ-ี
หนวยงานราชการ 

5๐,000 5๐,000 5๐,000 5๐,000 อุดหนุน  
1 ครั้ง 

ศูนยฯ 
ดังกลาว        
มีความพรอม
ในการ
ปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

รวม ๑ โครงการ - - 5๐,000 5๐,000 5๐,000 5๐,000 - - - 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนา 
 องคการบริหารสวนจังหวัด 



- ๓๑๐ - 
 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน                                                                                                      แบบ ผ. 07 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 – 2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 

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

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรที่ 7  
1     การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาต1รฐาน 

     7.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 

7,500,000 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 

7,500,000 

รวม - - - - - - 2 7,500,000 2 7,500,000 

รวมทัง้สิน้ - - - - - - 2 7,500,000 2 7,500,000 

 
 
หมายเหตุ : แบบ ผ.07  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561-2564)  ใหนําไปไวเปนแผนแรกของ แบบ ผ ตางๆ (ผ.07 – ผ.01 – ผ.02  จนสุดทาย  ผ.08) 
 
 
 
 
 
 



- ๓๑๑ - 
 

                          ผ.03 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 2  1การพัฒนาดานการทองเท่ียวสูสากล 

ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6  1การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 7 1การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 7 1การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
7.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรงุถนนเสริม
ดินพรอมลงหินคลุก หมูท่ี 3 

เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ถนน  คันกั้นนํ้าใหมีคุณภาพ
ท่ีดี และไดมาตรฐาน 

เริ่มจากท่ีนานางสุพัตตรา 
มวลเสียงใส ถึงบริเวณเขต
ติดตอตําบลมะขามลม   
กวาง 4.00 ม. ยาว 2,500 
เมตร  ไหลทางตามสภาพ  
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.
กําหนด 

- - - 3,500,000 1 สาย ประชาชนในหมูท่ี 3 
และตําบลขางเคียง 
มีถนนท่ีไดมาตรฐาน
ในการคมนาคม
ขนสงในดานตางๆ 

กองชาง 

2 โครงการปรับปรงุถนนเสริม
ดินพรอมลงหินคลุก หมูท่ี 3 

เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ถนน  คันกั้นนํ้าใหมีคุณภาพ
ท่ีดี และไดมาตรฐาน 

เริ่มจากท่ีนางดวงแข แสงทวี 
ถึงบริเวณเขตติดตอตําบล
มะขามลม   กวาง 3.50 ม. 
ยาว 2,200 เมตร  ไหลทาง
ตามสภาพ  
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.
กําหนด 

- - - 4,000,000 1 สาย ประชาชนในหมูท่ี 3 
และตําบลขางเคียง 
มีถนนท่ีไดมาตรฐาน
ในการคมนาคม
ขนสงในดานตางๆ 

กองชาง 

รวม 2 โครงการ - - - - - 7,500,000 - - - 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด



- ๓๑๓ - 
 

 
 
                                                                                                         แบบ ผ. 07 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 – 2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 

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

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรที่ 7  
1     การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาต1รฐาน 

     7.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 

84,329,000 

 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 

91,810,000 

 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 

76,647,000 

 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 

79,800,000 

 
 
 
 
 

34 

 
 
 
 
 

332,586,000 

รวม 9 84,329,000 11 91,810,000 8 76,647,000 6 79,800,000 34 332,586,000 

รวมทัง้สิน้ 9 84,329,000 11 91,810,000 8 76,647,000 6 79,800,000 34 332,586,000 

 
 
หมายเหตุ : แบบ ผ.07  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561-2564)  ใหนําไปไวเปนแผนแรกของ แบบ ผ ตางๆ (ผ.07 – ผ.01 – ผ.02  จนสุดทาย  ผ.08) 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๑๔ - 
 

 

                          ผ.05 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
 องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 2  1การพัฒนาดานการทองเท่ียวสูสากล 

ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6  1การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 7 1การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 7 1การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
7.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางฝายกันนํ้า 
พรอมประตูปด – เปดนํ้า 
สําหรับสูบนํ้าเขา – ออก 
หมูที่ 1  

เพ่ือปองกันอุทกภัย
จากนํ้าทวมและภัย
แลงเมื่อนํ้าขาด
แคลน 

กอสรางฝายก้ันนํ้าปากคลอง
ตาแกว ดานทิศตะวันออกของ
ถนนลาดยาง 3318 บริเวณ
บานนางพยงค บุญพันธ กับ 
รานอาหารภูริญาณ  
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.
กําหนด 

3,500,000 
 

3,500,000 
 

3,500,000 
 

3,500,000 
 

1 แหง 1) ปองกันและลด
การทวมของนํ้าใน
พ้ืนท่ีการเกษตร 
2) ชวยบรรเทาภัย
แลงในฤดูท่ีขาดนํ้า 
3) ทําใหผลผลิต
ทางการเกษตรไม
เสียหายจากนํ้า
ทวม 

กองชาง 

2 โครงการขยายพ้ืนท่ีทําเข่ือน
กั้นนํ้าหนาวัดรอเจริญ 
(เพ่ิมเติม) 
หมูที่ 1   

เพ่ือปองกันนํ้าทวม
เขาพ้ืนท่ีการเกษตร
และท่ีอยูอาศัยและ
ปองกันตลิ่งพังใน
ฤดูแลง 

ทําตอจากโครงการเขื่อน 
วัดรอเจริญ บริเวณบาน 
นางบุญชู ยิ้มประเสริฐ ถงึ 
บริเวณเขตวัดบานสูตร 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.
กําหนด 

30,000,000 
 

30,000,000 
 

30,000,000 
 

30,000,000 
 

1 แหง สามารถปองกันนํ้า
ทวมเขาพื้นที่
การเกษตรและที่อยู
อาศัยและปองกันตลิ่ง
พังในฤดูแลงได 

กองชาง 

 



- ๓๑๕ - 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการกอสรางถนนลาดยาง  
หมูที่ 3  

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน  
ใหมีคุณภาพท่ีดี 
และไดมาตรฐาน 

1) เร่ิมจากบริเวณบาน 
น.ส.ทัศนีย ฮองกุล ถึง บาน 
นางสาวสุรัญญา  ทูธง กวาง 4 
เมตร ยาว 280 เมตร 
2) เร่ิมจากที่นายประเทือง   
ฮองกุล  ถึง ที่นานายนิคม  พันธุ
แตง กวาง 4.00 เมตร  
ยาว  1,100  เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.
กําหนด 

 4,400,000 
 

  2 สาย ประชาชนในหมูที่ 3 
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางเข่ือนปองกัน
นํ้าทวม พรอมประตูปด – เปด
นํ้า  
หมูที่ 4  

เพ่ือปองกันอุทกภัย
จากนํ้าทวมและภัย
แลงเมื่อนํ้าขาด
แคลน 

กอสรางคลองคลองเรือ
ดานขางวัดทุงอุทุมพร  
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.
กําหนด 

2,500,000 
 

   1 แหง 1) ปองกันและลด
การทวมของนํ้าใน
พ้ืนท่ีการเกษตร 
2) ชวยบรรเทา
ภัยแลงในฤดูท่ี
ขาดนํ้า 
3) ทําใหผลผลิต
ทางการเกษตรไม
เสียหายจากนํ้า
ทวม 

กองชาง 

5 ขุดลอกหนองนํ้าลาดโตนด 
หมูที่ 4    
 

เพ่ือเปนการบรรเทา
ภัยแลง และปองกัน
อุทกภัย ใหกับ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี  

บริเวณหนองนํ้าลาดโตนด  
เน้ือท่ีประมาณ25-0-85 ไร 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

  600,000 
 

 1 แหง ประชาชนมีนํ้าใชใน
การทําการเกษตร
อยางเพียงพอ และ
ปองกันอุทกภัยใน
ฤดูนํ้าหลาก 

กองชาง 

 
 



- ๓๑๖ - 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการซอมแซมถนนลงหิน
คลุก  
หมูที่ 4  

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของ
ถนน  คันกั้นนํ้า
ใหมีคุณภาพท่ีดี 
และไดมาตรฐาน 

1) เริ่มจากบริเวณที่นานายประสาท 
แกววิชิต ถึงบริเวณที่สวนนายปรีชา 
แสนปญญา กวาง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.10 เมตร 

ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.
กําหนด 

 400,000 
 

  2 สาย ประชาชนในหมูที่ 3 
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ 

กองชาง 

7 โครงการปรับปรงุถนนคันกั้นนํ้า  
หมูที่ 4  

เพ่ือปองกัน
อุทกภัยจากนํ้า
ทวมและภัยแลง
เมื่อนํ้าขาด
แคลน 

1) เร่ิมจากบริเวณบอ 
นายสมชาย สารถี ถึง บริเวณ
หนองนํ้าลาดโตนด  
(ฝงซายคลอง 2 ซาย 1 ขวา) 
กวาง 3 เมตร ยาว 2,600 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
2) เร่ิมจากบริเวณบานนายตุม 
เพชรคนชม ถึง บริเวณหนองนํ้า
ลาดโตนด (ฝงขวาคลอง 2 ซาย 
1 ขวา)กวาง 3 เมตร ยาว 
2,800 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.กําหนด 

5,000,000 
 

   1 แหง 1) ปองกันและลด
การทวมของนํ้าใน
พ้ืนท่ีการเกษตร 
2) ชวยบรรเทาภัย
แลงในฤดูท่ีขาดนํ้า 
3) ทําใหผลผลิต
ทางการเกษตรไม
เสียหายจากนํ้า
ทวม 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางฝายชะลอนํ้า 
จํานวน 2 จุด  
หมูที่ 5   

เพ่ือปองกัน
ปญหาอุทกภัย 
และบรรเทา
ปญหาภัยแลง 

บริเวณคลองชลประทาน  
1 ซาย 2 ขวา หนาวัดเสาธง 
จํานวน 2 จุด  
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

 7,000,000 
 

  2 แหง ประชาชนในหมูท่ี 
5 มีถนนท่ีได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางถนน คสล.  
หมูที่ 6  

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของ
ถนนใหมี
คุณภาพท่ีดีและ
ไดมาตรฐาน 

1) เร่ิมจากประตูนํ้า(เขตติดตอ
อําเภอเมือง ถึง ที่นานายสินธุ  
แกววิชิต) 
ระยะทางยาว 1,300 เมตร 
กวาง 3.00 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.กําหนด 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

  1 สาย ประชาชนในหมูท่ี 
6  มีถนนท่ีได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ 

กองชาง 



- ๓๑๗ - 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรงุซอมแซม
ถนนลาดยาง สายหัวลาด 
 หมูที่ 6  

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนนให
มี คุณภาพท่ีดีและ
ไดมาตรฐาน 

เริ่มจากบริเวณโรงเหล็ก ถึง
บริเวณท่ีนานายสุชิน กาลวัย 
กวาง 5 เมตร  ยาว 1,064 
เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.
กําหนด 

4,229,000 
 

   1 สาย ประชาชนในหมูท่ี 6 
มีถนนท่ีไดมาตรฐาน
ในการคมนาคม
ขนสงในดานตางๆ 

กองชาง 

11 สรางคันกั้นนํ้า ริมแมนํ้าทาจีน  
ตลอดแนวหมูท่ี 9 
 

เพ่ือลดปญหาดิน
ทรุดลงแมนํ้าทาจีน
และเพ่ิมความ
ปลอดภัยของ
ชาวบานท่ีอาศัยอยู
ริมแมนํ้าทาจีน 

สรางคันกั้นนํ้า ริมแมนํ้าทา
จีน ตลอดแนวหมูท่ี 9  
ระยะทาง 850 เมตร 

 1,000,000 
 

  1 หมูบาน ประชาชนในหมูท่ี ๙ 
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

12 โครงการสรางโดม 
ท่ีลานเอนกประสงค 
บริเวณศาลารวมใจ  
หมูที่  10   

เพ่ือใชในการจัด
กิจกรรมตางๆ  

บริเวณท่ีศาลารวมใจ 
กวาง 12  เมตร   
ยาว 32 เมตร  สูง 6  เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.
กําหนด 

  2,880,000 
 

 1  แหง ประชาชนในหมูท่ี  
10 มสีถานท่ีจัด
กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

13 โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
จํานวน 2 สาย 
หมูที่ 11   

เพ่ือแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนใน
คมนาคม  เขาพ้ืนท่ี
การเกษตร และท่ี
อยูอาศัย ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต.บางปลามา  และ 
ต.วัดดาว 

1) เร่ิมจากบานพักนายวิเชียร 
แกววิชิต ถึงที่เขตติดตอตําบลวัด
ดาว กวาง 5 เมตร  
ระยะทางยาว 1,329 ม. 
2) เร่ิมจากคันคลองชลประทาน
ฝงขวามือเขาทางฟารมไกอูทอง 
จากที่นานายทับ  เกตุวงษ  ถึง  
เขตติดตอตําบลวัดดาว ระยะทาง 
2,300 เมตร  
กวาง  5 เมตร 

   9,200,000 
 

2  สาย ประชาชนในหมูท่ี  
11 มีถนนท่ีได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ 

กองชาง 



- ๓๑๘ - 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการปรับปรงุซอมแซม
ถนนลาดยาง โดยลอก
ของเดิมออกแลวลาดยาง
ใหม 
หมูที่ 12   

๑) เพ่ือใหการ
คมนาคมมีความ
สะดวก  ลด
อุบัติเหตุ 
๒) เพ่ืออํานวย
ความสะดวกใหกับ
ผูท่ีมาจาก
ตางจังหวัด เพ่ือ
ศึกษาดูงาน 
๓) ประชาชน หมูท่ี 
12 และ 
หมูอ่ืน ใชเปน
เสนทางสัญจร  
ขนสงผลผลิตได
สะดวก ฯลฯ 

1) เร่ิมจากบานนางมวน  
ชวยสังวร ถึงบานนายสังเวียน 
พรอมพิมพ ความกวาง 4.50 ม.
ยาว 768 ม. 
2) เร่ิมจากบานนางวันดี ฮองกุล 
ถึงบานนางสาวสายพิน แยงเพชร  
ความกวาง 4  ม. ยาว 500 ม. 
๓) เร่ิมจากบาน 
นางดารณี  วงศจันทร  ถึง  
บานนางสายทอง  ศรีทอน   
ความกวาง  4 ม. ยาว 650 ม. 
ตามแบบมาตรฐานที ่อบต.
กําหนด 

 6,410,000 
 

  ๓  สาย ประชาชนในหมูที่  
12 มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงในดาน
ตางๆ เสนทางเขา
หมูบานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยาม
ราชกุมารี และหมูบาน
โอท็อป 
เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางของ
นักทองเที่ยวในการ
เที่ยวชมหมูบานและ
พักคางโฮมเสตย  
รวมถึงเพื่อความ
สะดวกของประชาชน
ในการเขาพื้นที่
การเกษตร และที่อยู
อาศัย 

กองชาง 

15 โครงการปรับปรงุเสริม

ถนนดิน  พรอมลงลูกรงั

และหินคลุก  

หมูที่ 12   

 

เพ่ือยกระดับ

คุณภาพของถนนให

มีคุณภาพท่ีดีและได

มาตรฐาน 

๑) เริ่มจากท่ีนา   

นายไพศาล  ถาวร  ถึง   

ท่ีนานายมงคล  พรอมพิมพ 

สภาพเดิม ถนนกวาง 4 

เมตร ยาว 1,510 เมตร 

 

  2,567,000 

 
 1 สาย ประชาชนในหมูท่ี 

12 มีถนนท่ีได

มาตรฐานในการ

คมนาคมขนสงใน

ดานตางๆ 

กองชาง 

 



- ๓๑๙ - 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวั
ด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการกอสรางเข่ือนปองกัน
นํ้าทวม พรอมประตูปด – เปด
นํ้า  
หมูที่ 9  

เพ่ือปองกันอุทกภัย
จากนํ้าทวมและภัย
แลงเมื่อนํ้าขาด
แคลน 

กอสรางเขื่อนกันนํ้าตลอด
แนวเขต หมูที่ 9 ตําบลบาง
ปลามาตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.กําหนด 

30,000,000 
 

30,000,000 
 

30,000,000 
 

30,000,000 

 
1 แหง 1) ปองกันและลด

การทวมของนํ้าใน
พ้ืนท่ีการเกษตร 
2) ชวยบรรเทาภัย
แลงในฤดูท่ีขาดนํ้า 
3) ทําใหผลผลิต
ทางการเกษตรไม
เสียหายจากนํ้า
ทวม 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางประปา
หมูบานแบบบาดาลขนาดใหญ 
พรอมถมดิน  และวางระบบ
ประปาบบริเวณท่ีทําการ 
อบต.บางปลามา 

เพ่ือรองรับการ
เพ่ิมข้ึนและการ
ขยายจํานวนของ
ประชากรท่ีจะใชนํ้า
ในการอุปโคและ 
บริโคอยางพอเพียง
ในอนาคต 

บริเวณที่ทําการ อบต. บาง
ปลามา ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต. กําหนด 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 1 แหง ที่ทําการ อบต. และ
ประชาชนมี
นํ้าประปาใช
อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

18 โครงการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว 

เพ่ือรองรับการ
เพ่ิมข้ึนและการ
ขยายจํานวนของ
ประชากรท่ีจะท่ีจะ
มาทองเท่ียวอยาง
พอเพียงในอนาคต 

หองนํ้าสาธารณะเพ่ือการ
ทองเที่ยวบริเวณวัดรอเจริญ 
ต.บางปลามา อ. บางปลามา 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต. 
กําหนด 

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 1 แหง ชวยพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวที่
กําลังขยายตัวแหลง
รองรับนักทองเที่ยว 

กองชาง 

รวม 18 โครงการ - - 84,329,000 91,810,000 76,647,000 79,800,000 - - - 

   



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.06 
สําหรับ  โครงการพฒันาที ่
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ดําเนินการเองโดยไมใชงบประมาณ 



- ๓๒๑ - 
 

                                                                                                                                                                                     แบบ ผ.07 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 – 2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 

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

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรที่ 1   
     การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรการ
แปรรูปและผลิตภัณฑเพ่ือการบริโภคและจําหนาย 
     1.๓  แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 
- 

รวม 5 - 5 - 5 - 5 - 20 - 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรที่ 2   
     การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     2.3  แผนงานการศึกษา 

 
 
 
4 

 
 
 
- 

 
 
 
4 

 
 
 
- 

 
 
 
4 

 
 
 
- 

 
 
 
4 

 
 
 
- 

 
 
 

16 

 
 
 
- 

รวม 4      - 4 - 4 - 4 - 16 - 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรที่ 3   
     การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน 
     3.๓  แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

32 

 
 
 
 
- 

     3.4  แผนงานสาธารณสุข 1 - 1 - 1 - 1 - 4 - 

     3.7  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 7 - 7 - 7 - 7 - 28 - 

รวม 16 - 16 - 16 - 16 - 64 - 



- ๓๒๒ - 
 

                                                                                                            แบบ ผ. 07 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 – 2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 

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

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรที่ 4   
     การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา  
และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
     4.๓  แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 

2๘ 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

2๘ 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

2๘ 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

2๘ 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

112 

 
 
 
 
 
- 

รวม 28 - 28 - 28 - 28 - 112 - 

 
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรที่ 6 

1การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและ
บริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
     6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป      

 
 
 
 
 

26 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

26 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

26 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

26 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

104 

 
 
 
 
 
- 

     6.3  แผนงานการศึกษา 1 - 1 - 1 - 1 - 4 - 

     6.4  แผนงานสาธารณสุข 2 - 2 - 2 - 2 - 6 - 

     6.6  แผนงานเคหะและชุมชน 1 - 1 - 1 - 1 - 4 - 

     6.7  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 - 3 - 3 - 3 - 12 - 

รวม 33 - 33 - 33 - 33 - 132 - 

รวมท้ังสิ้น 86 - 86 - 86 - 86 - 344 - 

หมายเหตุ : แบบ ผ.07  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561-2564)  ใหนําไปไวเปนแผนแรกของ แบบ ผ ตางๆ (ผ.07 – ผ.01 – ผ.02  จนสุดทาย  ผ.08) 



- ๓๒๓ - 
 

 
 
 

                                                           แบบ ผ.06 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 1การเพิ่มขีดความสามารถดานเกษตรเช่ือมโยงสูเกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม  เพื่อการบริโภคและการสงออก 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1 1การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
1การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและการสงออก  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามายุทธศาสตรท่ี 1 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย 
1.๓ แผนงา1น1การศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสลัดผัก-ผลไม ๑) เพ่ือใหเด็กรูจักการแปรรูป
ผัก-ผลไม  และนํามาทําอาหาร
ในรูปแบบสลัดผัก-ผลไม 
๒) สงเสริมใหเด็กรับประทาน
ผัก-ผลไมมากย่ิงข้ึน   

เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี 

- - - - มฐ.19 เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโพธ์ิศรี
สนุกสนานกับการ
ทําสลัด  และ
รับประทานผัก-
ผลไมมากย่ิงข้ึน 

ศพด.บานโพธ์ิศรี 
อบต.บางปลามา 

2 โครงการสมตําอรอยจงั ๑) เพ่ือใหเด็กรูจักผักในทองถ่ิน
และนํามาแปรรูปเปนอาหาร 
๒) เพ่ือใหเด็กรูจักอุปกรณและ
สวนประกอบของการทําสมตํา 
๓) เพ่ือใหไดฝกทักษะการสังเกต
สิ่งตางๆ  และรูจักการ
เปรียบเทียบของรสชาติ 

เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี 

- - - - มฐ.17 เด็กไดรูจักและ
สามารถบอก
สวนประกอบของ
การทําสมตําและ
สังเกตสิ่งตางๆ  ได 

ศพด.บานโพธ์ิศรี 
อบต.บางปลามา 



- ๓๒๔ - 
 

 

 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการเพาะถ่ัวงอก เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูวิธี 
การเพาะถ่ัวงอก  ฝกการสังเกต
การเจริญเติบโตของตนถ่ัวงอก
และเรียนรูหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี 

- - - - มฐ.18 เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโพธ์ิศรีรูจัก
สังเกตและเรียนรู
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ศพด.บานโพธ์ิศรี 
อบต.บางปลามา 

4 โครงการปลูกขาวโพด เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูวิธีการปลูก
และข้ันตอนการปลูกขาวโพด 

เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี 

- - - - มฐ.18 เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโพธ์ิศรี  
รูจักวิธีการปลูก
ขาวโพด 

ศพด.บานโพธ์ิศรี 
อบต.บางปลามา 

5 โครงการปลูกผักสวนครัว เพ่ือใหเด็กไดรูจักพืชผักสวนครัว  
รูจักเศรษฐกิจพอเพียง 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานเสาธง 

- - - - มฐ. 
9.6 

เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานเสาธงรูจัก
ผักสวนครัวรูจัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

ศพด.บานเสาธง 
อบต.บางปลามา 

รวม 5    โครงการ - - - - - - - - - 

 

 

 



- ๓๒๕ - 
 

 

                                                        แบบ ผ.06 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 2 1การพัฒนาดานการทองเท่ียวสูสากล 
ยุทธศาสตรท่ี 3 1การสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2 1 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดความสมดุล  
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามายทุธศาสตรท่ี 21 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ1และส่ิงแวดลอม 

2.๓  แผนงานการศึกษ1า 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการดอกไมเปลี่ยนสี เพ่ือใหเด็กรูจักการสังเกตการ
เปลี่ยนสีของดอกไมและกลา
แสดงความคิดเห็น 

เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี 

- - - - มฐ.
16/17 

เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโพธ์ิศรีรูจัก
การสังเกตสีของ
ดอกไม 

ศพด.บานโพธ์ิศรี 
อบต.บางปลามา 

2 โครงการภูมิปญญาไทย เพ่ือใหเด็กรูจักการทําหรือ
ประดิษฐของใชจากวัสดุ
ธรรมชาติในทองถ่ิน 

เด็กไดทําของเลนดวยตนเองจาก
วัสดุธรรมชาติ 

- - - - มฐ. 
9.6 

เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานเสาธงมี
ความภาคภูมิใจใน
ชิ้นงานตนเอง 

ศพด.บานเสาธง 
อบต.บางปลามา 

3 โครงการหองเรียนธรรมชาติ เพ่ือปลูกฝงใหเด็กไดอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

๑) เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศการ
เรียนการสอนใหมีความกาวหนา 
๒) เพ่ือใหเด็กไดประสบการณ
จริงในการเรียนการสอน 

- - - - มฐ.5.1/ 
10.1/ 
14.2 

เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดรอเจริญไดรับ
ประสบการณจริง 

ศพด.วัดรอเจริญ 
อบต.บางปลามา 

 
 

 



- ๓๒๖ - 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการศึกษาแหลงเรียนรู 
ในชุมชน 

เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศการเรียน
การสอนใหมีความกาวหนาและ
ใหเด็กไดรับประสบการณจริง 

พาเด็กไปศึกษาแหลงเรียนรูท่ีมี
ชุมชน 

- - - - มฐ.
10./5/ 
14/21 

เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดรอเจริญไดรับ
ประสบการณจริง 

ศพด.วัดรอเจริญ 
อบต.บางปลามา 

รวม 4    โครงการ - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๒๗ - 
 

 
 

                                                       แบบ ผ.06 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 1การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 3 1การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามายทุธศาสตรท่ี 3 1การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3.๓  แผนงานการศึกษ1า 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการออกกําลงักายกันเถอะ เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดีและเวลาวางใหเกิด
ประโยชนหางไกลจากโรคภัย
ตางๆ 

เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี 

- - - - มฐ.20 เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโพธ์ิศรี
สุขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรคภัย
ตางๆ 

ศพด.บานโพธ์ิศรี 
อบต.บางปลามา 

2 โครงการหนูนอยฟนสวย ๑) เพ่ือสงเสริมใหเด็กรูจักวิธีการ
ดูแลรักษาฟน 
๒) เพ่ือสงเสริมใหเด็กทราบถึง
วิธีปองกันโรคฟนผ ุ

เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี 

- - - - มฐ.19 เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี
ไดรูจักวิธีการดูแล
รักษาฟนของตนเอง 

ศพด.บานโพธ์ิศรี 
อบต.บางปลามา 

3 โครงการเติบโตตามวัย ๑) เพ่ือชวยใหเด็กเกิดการใฝรู
อยางตอเน่ืองตลอดเวลา 
๒) เพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรู
อยางมีความสุข 

เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี 

- - - - มฐ.17 เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรีมี
พัฒนาการเติบโต
ตามวัย 

ศพด.บานโพธ์ิศรี 
อบต.บางปลามา 

 



- ๓๒๘ - 
 

 
 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
การนอนหลับยากในตอนบาย 

เพ่ือแกปญหาการนอนหลับยาก
ในตอนบายของเด็ก 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพธ์ิศรี 

เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี 

- - - - มฐ.16 เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี
นอนหลับทุกคน 

ศพด.บานโพธ์ิศรี 
อบต.บางปลามา 

5 โครงการหนูนอยสะอาด เพ่ือใหเด็กไดรับความรูทางดาน
สุขภาพอนามัย  การทําทําความ
สะอาดมืออยางถูกวิธีและ
สามารถนําไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันได 

เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี 

- - - - มฐ.19 เด็กในศูนยรูจัก
วิธีการลางมือท่ี
ถูกตองและนําไป
ปฏิบัติใช 

ศพด.บานโพธ์ิศรี 
อบต.บางปลามา 

6 โครงการปองกันยาเสพติด เพ่ือใหเด็กรูจักความหมายของ
ยาเสพติด 

เด็กยังไมรูจักยาเสพติด 
(เปนการปองกันไมใหเด็กติดยา
เสพติด) 

- - - - มฐ. 
9.4 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธง
รูจักโทษของยาเสพ
ติด 

ศพด.บานเสาธง 
อบต.บางปลามา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๒๙ - 
 

 
 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับผูปกครอง  (พัฒนาการ
ความสามารถโตตามวัย) 

๑) เพ่ือใหเด็กมีความพรอมและ
ความสามารถโตตามวัย 
๒) เพ่ือสงเสริมใหผูปกครองมี
ความเขาใจในตัวเด็ก 

เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานเสาธง 

- - - - มฐ. 
11.1 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธงได
มีพัฒนาการท่ีดี
สมวัยและความ
พรอมท่ีจะเยนรูใน
ข้ันตอๆ ไป 

ศพด.บานเสาธง 
อบต.บางปลามา 

8 โครงการฟนสวยย้ิมใส ๑) เพ่ือเสริมทันตสุขภาพใหเด็ก 
-  เพ่ือใหความรูเรื่อง 
ทันตอนามัยในเด็กกอนวัยเรียน 
๒) เพ่ือใหเด็กไดนําความรูท่ี
ไดรับมาใชในชีวิตประจําวัน 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กรูจัก
รักษาความสะอาดในชองปาก
อยางถูกวิธี 

- - - - มฐ.10.2/ 
19.1 

เด็กกอนวัยเรียนมี
ความรูและทักษะใน
การดูแลสุขภาพฟน
ในชองปาก 

ศพด.วัดรอเจริญ 
อบต.บางปลามา 

รวม 8    โครงการ - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๓๐ - 
 

 
 
 

                                                       แบบ ผ.06 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 1การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 3 1การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามายทุธศาสตรท่ี 3 1การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3.4  แผนงานสาธารณส1ุข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 มาตรการแกไขเหตุเดือดรอน
รําคาญ ดานการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

เพ่ือแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ 
ดานการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

เขตพ้ืนท่ี อบต.บางปลามา - - - - 12 ครั้ง ลดปญหาเดือดรอน
รําคาญดานการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
ในเขตพ้ืนท่ี  
อบต.บางปลามา 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 1    โครงการ - - - - - - - - - 

 

 

 



- ๓๓๑ - 
 

 

 

 
                           แบบ ผ. 0๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี ๔ 1การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี ๓ 1การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี ๓ 1การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
1๓.7  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมช1น 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการสงเสริมสภาวะ
โภชนาการในแมและเด็ก 

เพ่ือเปนการสงเสริมสภาวะ
โภชนาการในแมและเด็ก 

แมและเด็กในเขต อบต. 
บางปลามา 

- - - - จัดกิจกรรม  
1 ครั้ง 

แมและเด็กไดรับ
การสงเสริม
โภชนาการ 

สํานักปลัด 

2 โครงการเย่ียมบานแมหลัง
คลอดบุตร 

เพ่ือเปนการเย่ียมบานแมหลัง
คลอดบุตร 

แมและเด็กในเขต อบต. 
บางปลามา 

- - - - จัดกิจกรรม  
1 ครั้ง 

แมและเด็กไดรับ
การเย่ียมบาน
หลังคลอดบุตร 

สํานักปลัด 

3 โครงการเย่ียมบานผูสูงอายุ เพ่ือเปนการเย่ียมบานผูสูงอายุ ผูสูงอายุในเขต อบต. 
บางปลามา 

- - - - จัดกิจกรรม  
1 ครั้ง 

ผูสูงอายุไดรับ
การเย่ียมเยือน 
ท่ีบาน 

สํานักปลัด 

4 โครงการทําบุญ สวดมนต  
ทุกวันพระ 

เพ่ือเปนการสงเสริมใหม ี
การทําบุญ สวดมนต ทุกวันพระ 

ประชาชนในเขต อบต. 
บางปลามา 

- - - - จัดกิจกรรม  
1 ครั้ง 

แมและเด็กไดรับ
การสงเสริม
โภชนาการ 

สํานักปลัด 

  



- ๓๓๒ - 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการสรางอาชีพการทํา
ขนมสาลี่ 

เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจฝกทํา
ขนมสาลี่ 

ประชาชนในเขต อบต. 
บางปลามา 

- - - - จัดกิจกรรม  
1 ครั้ง 

ประชาชนสามารถ
ทําขนมสาลี่ขายได
และทําใหมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลัด 

6 โครงการสรางอาชีพการทํา
โดนัท 

เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจฝกทํา
โดนัท 

ประชาชนในเขต อบต. 
บางปลามา 

- - - - จัดกิจกรรม  
1 ครั้ง 

ประชาชนสามารถ
ทําโดนัทขายได
และทําใหมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลัด 

7 โครงการสรางอาชีพการทํา
ขนมเคกกลวยหอม 

เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจฝกทํา
ขนมเคกกลวยหอม 

ประชาชนในเขต อบต. 
บางปลามา 

- - - - จัดกิจกรรม  
1 ครั้ง 

ประชาชนสามารถ
ทําขนมเคกกลวย
หอมขายไดและทํา
ใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลัด 

รวม 7 โครงการ - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



- ๓๓๓ - 
 

 
                                                                                                                                                                       แบบ ผ.06 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 5 1การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามายทุธศาสตรท่ี 4 1การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
4.๓  แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการกิจกรรมวันเด็ก เพ่ือใหเด็กมีสวนรวมในกิจกรรม
งานวันเด็กและกลาแสดงออก 

เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี 

- - - - มฐ.15 เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโพธ์ิศรีรวม
กิจกรรมวันเด็กกัน
อยางสนุกสนาน 

ศพด.บานโพธ์ิศรี 
อบต.บางปลามา 

2 โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ เพ่ือใหเด็กไดรูและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบตางๆ  ท้ังในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและการอยู
รวมกันกับผูอ่ืนและปลูกฝง
คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ี
ดีงามตอเด็ก 

เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี 

- - - - มฐ.15 เด็กสามารถปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และเชื่อฟงคําสั่ง
สอน 

ศพด.บานโพธ์ิศรี 
อบต.บางปลามา 

 
 
 
 
 



- ๓๓๔ - 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการวุนแฟนซี เพ่ือใหเด็กรูถึงวิธีการทําวุนและ
บอกรสชาติของอาหารได 

เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี 

- - - - มฐ.17 เด็กสามารถบอก
รสชาติและสีของ
อาหารท่ีทําดวย 

ศพด.บานโพธ์ิศรี 
อบต.บางปลามา 

4 โครงการเย่ียมบานเด็กปฐมวัย ๑) เพ่ือสานสัมพันธระหวาง 
เด็ก/ผูปกครอง  กับครูผูดูแล
เด็ก/ผูชวยครูผูดูแลเด็ก   
๒) เพ่ือรับทราบความตองการ
ของผูปกครอง 
๓) เพ่ือนําทัศนคติและขอมูล
ตางๆ  จากผูปกครองมา
ปรับปรุง  แกไข  ใหเปนทาง
ทิศทางท่ีดีตอไป 

เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี 

- - - - มฐ. 
1/11 

๑) ผูปกครองมี
ความสัมพันธและมี
ทัศนคติท่ีดีตอ 
ศูนยพัฒนา   
๒) เด็กสามารถ
ปรับตัวเขากับ
สิ่งแวดลอม  บุคคล
รอบขางได   

ศพด.บานโพธ์ิศรี 
อบต.บางปลามา 

5 โครงการปรับเปลี่ยนนิสัย 
หนูนอยคนใหม 

เพ่ือใหเด็กไดปรับเปลี่ยนนิสัย
พฤติกรรมของเด็กและอยู
รวมกันอยางมีความสุข 

เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี 

- - - - มฐ.15 เด็กสามารถ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของ
ตนเองและสามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนได 

ศพด.บานโพธ์ิศรี 
อบต.บางปลามา 

6 โครงการหนูนอยมารยาทงาม ๑) เพ่ือปลูกฝงใหเด็กมีมารยาท
ท่ีดีงามตามแบบไทย 
๒) เพ่ือใหเด็กนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันของตนเองอยาง
เหมาะสมกับวัย 

เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี 

- - - - มฐ.
13/19 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี
ไดเรียนรูเกี่ยวกับ
มารยาท 

ศพด.บานโพธ์ิศรี 
อบต.บางปลามา 

 
 
 
 



- ๓๓๕ - 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการศูนยเด็กเล็กกาว 
สูอาเซียนอยางมั่นใจ 

เพ่ือใหเด็กสามารถมีทักษะทาง
ภาษาและรูเกี่ยวกับประเทศ
อาเซียน 

เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี 

- - - - มฐ.15 เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี
รูจักประเทศใน
อาเซียนได 

ศพด.บานโพธ์ิศรี 
อบต.บางปลามา 

8 โครงการหนูนอยรักการอาน ๑) เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีนิสัยรัก
การอาน 
๒) เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีมนุษย
สัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน 

เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี 

- - - - มฐ.
13/19 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรีมี
นิสัยรักการอานมาก
ข้ึนและสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนได 

ศพด.บานโพธ์ิศรี 
อบต.บางปลามา 

9 โครงการหนูนอยนักออม เพ่ือฝกใหนักเรียนมีนิสัยรักการ
ออม 

เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี 

- - - - มฐ.15 เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรีมี
ความรูพ้ืนฐานเรื่อง
การประหยัดและอด
ออม  สามารถนํา
ความรูทักษะ
เกี่ยวกับการออมไป
ใชในชีวิตประจําวัน 

ศพด.บานโพธ์ิศรี 
อบต.บางปลามา 

10 โครงการสงเสริมการละเลน 
ของเด็ก 

๑) เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดรูจัก
เกี่ยวกับการละเลนเด็กไทยใน
สมัยโบราณ  เชน  มากานกลวย  
เดินกะลา  มอญซอนผา  ฯลฯ 
๒) เพ่ือสงเสริมพัฒนาการความ
พรอมดานรางกาย  อารมณ  
จิตใจ  และสติปญญา 

เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี 

- - - - มฐ.8 เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรีมี
ไดรูจักและเลน
การละเลนแบบไทย
ในสมัยโบราณ 

ศพด.บานโพธ์ิศรี 
อบต.บางปลามา 

 
 
 



- ๓๓๖ - 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการปฐมนิเทศ/ประชุม 
ผูปกครอง 

เพ่ือแจงนโยบายและเสริมสราง
ความรูความเขาใจระหวาง
ผูปกครองกับ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพธ์ิศรี 

จัดปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง  
ปละ  1  ครั้ง 

- - - - มฐ.
1/7/22/

23 

ผูปกครองมีความรู
ความเขาใจในการ
ทํางานและการดูแล
เด็กเล็ก 

ศพด.บานโพธ์ิศรี 
อบต.บางปลามา 

12 โครงการประชุมคณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือประชุมวางแผนงาน
การศึกษาของ  ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี 
 

เด็กมีพัฒนาการตามวัยอยาง
เหมาะสมและมีศักยภาพ 

- - - - มฐ.8 เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรีมี
การพัฒนาการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพ 

ศพด.บานโพธ์ิศรี 
อบต.บางปลามา 

13 โครงการพัฒนาการดานภาษา เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดรับการ
เรียนรูในดานภาษาท่ีถูกตองและ
เหมาะสมกับวัย 

เด็กบางคนยังพูดไมชัดและ
สื่อสารกันไมเขาใจ 

- - - - มฐ. 
9.2 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธงมี
พัฒนาการในดาน
ภาษาดีข้ึนและ
สามารถสื่อสารให
ผูอ่ืนเขาใจ 

ศพด.บานเสาธง 
อบต.บางปลามา 

14 โครงการพัฒนาความฉลาดดาน
อารมณ 

เพ่ือใหเด็กรูจักอารมณของ
ตนเองท่ีเปนไปตามวัย 

ผูเรียนหรือตัวเด็กยังไมรูจักและ
ขาดความเขาใจในตนเอง 

- - - - มฐ. 
9.2 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธง
รับรูอารมณของ
ตนเองและผูอ่ืน 

ศพด.บานเสาธง 
อบต.บางปลามา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๓๗ - 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการคณิตศาสตร -  เพ่ือใหเด็กไดมีประสบการณ
ในการสังเกตจําแนก
เปรียบเทียบ  พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
รูปทรงเลขาคณิต 

-  ใหเด็กสังเกตขนาดท่ีแตกตาง
กัน  รูจักการเปรียบเทียบ 

- - - - มฐ. 
9.2 

-  เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธงมี
การพัฒนาการใน
ดานคณิตศาสตร
และสามารถนําไปใช
ชีวิตประจําวัน 

ศพด.บานเสาธง 
อบต.บางปลามา 

16 โครงการมารยาทไทย -  เพ่ือใหเด็กรูจักการทําความ
เคารพออนนอมตอบุคคลอ่ืน 

-  ใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
รูจักการทําความเคารพตอผูใหญ 

- - - - มฐ. 
9.4 

-  เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธง
รูจักทําความเคารพ
ตอบุคคลอ่ืน 

ศพด.บานเสาธง 
อบต.บางปลามา 

17 โครงการออมทรัพย -  เพ่ือใหเด็กรูจักการออมและ
การประหยัดในอนาคต 

-  เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไม
รูจักการออมเงิน  การประหยัด 

- - - - มฐ. 
9.4 

-  เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธง
รูจักการออมและ
การประหยัด 

ศพด.บานเสาธง 
อบต.บางปลามา 

18 โครงการวันเด็ก -  เพ่ือใหเด็กแหนคุณคาและ
ความสําคัญของตนเอง 
-  เพ่ือใหเด็กกลาแสดงออก 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานเสาธง 

- - - - มฐ. 
9.5 

-  เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธง
สามารถทํากิจกรรม
รวมกับผูอ่ืนได 

ศพด.บานเสาธง 
อบต.บางปลามา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๓๘ - 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการกิจกรรมวันไหวคร ู เพ่ือใหเด็กรูจักพระคุณของครู
และการปฏิบัติตนตอครูได
ถูกตองเหมาะสม 

เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานเสาธง 

- - - - มฐ. 
9.4 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธง
สามารถปฏิบัติตน
กับครูไดอยาง
เหมาะสม 

ศพด.บานเสาธง 
อบต.บางปลามา 

20 โครงการกิจกรรมอาเซียน เพ่ือใหเด็กไดรูจักประเทศเพ่ือน
บานและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชนชาติตางๆ 

เด็กยังไมคอยไดรูจักประเทศใน
อาเซียน 

- - - - มฐ. 
9.4 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธงได
รูจักประเทศและ
ขนบธรรมเนียม
ประเทศในอาเซียน 

ศพด.บานเสาธง 
อบต.บางปลามา 

21 โครงการหัวใจนักคิด  
(วิทยาศาสตรนอย) 

เพ่ือใหเด็กไดรูจักคิดและคนควา  
ทดลอง  เพ่ือใหเกิดความรู 

เด็กยังไมกลาคิดและลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง 

- - - - มฐ. 
9.2 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธงได
รูจักสงัเกต  การ
คนควา  และกลาลง
มือทําดวยตนเอง 

ศพด.บานเสาธง 
อบต.บางปลามา 

22 โครงการกิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานท่ี 

๑) เพ่ือใหเด็กไดเปลี่ยน
บรรยากาศการเรียนรู 
๒) เพ่ือใหเด็กไดสัมผัสกับของ
กับสภาพแวดลอมอยางจริง  
และมีความสนุกสนานในการ
เรียน 

เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานเสาธง 

- - - - มฐ. 
10.5 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธงได
เรียนรูจากของจริงท่ี
ตนเองสามารถ
สัมผัสไดและมี
ความสุขในการเรียน
นอกสถานท่ี 

ศพด.บานเสาธง 
อบต.บางปลามา 

 
 
 
 



- ๓๓๙ - 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 โครงการเย่ียมบานหนูนอย ๑) เพ่ือจะไดรูจักและเขาใจในตัว
เด็กขณะท่ีอยูท่ีบาน 
๒) เพ่ือปฏิสัมพันธท่ีดีตอเด็ก  
ผูปกครอง  และครผููดูแลเด็ก/
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานเสาธง 

- - - - มฐ. 
11.1 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธง
ไดรับการเย่ียมบาน
จากครูและเด็กไดรับ
การจัดการเรียนรู
ตามวัย 

ศพด.บานเสาธง 
อบต.บางปลามา 

24 โครงการเย่ียมบานหนูนอย เพ่ือไปศึกษาพฤติกรรมของเด็ก
จากผูปกครองและพบปะ  ทํา
ความเขาใจกับผูปกครอง 

เย่ียมบานเด็กทุกคนใน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและทําการ
บันทึก 

- - - - มฐ.11.1 เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดรอเจริญ
ไดรับการเย่ียมบาน 

ศพด.วัดรอเจริญ 
อบต.บางปลามา 

25 โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูสิ่งตางๆ  ใน
ทองถ่ินและเพ่ือเปลี่ยน
บรรยากาศการเรียนรูจากศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเปนสถานท่ีอ่ืนๆ 

จัดกิจกรรมพาเด็กออกไปศึกษา
นอกสถานท่ี  (นอกหองเรียน)   

- - - - มฐ.5.4/ 
21.3 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธงได
แลกเปลี่ยนเรียรรู
ประสบการณใหม 

ศพด.วัดรอเจริญ 
อบต.บางปลามา 

26 โครงการวันเด็ก เพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนาดาน
คุณภาพชีบิต  ดานรางกาย  
อารมณ  สังคมและสติปญญา  
และชวยสงเสริมใหเด็กกลาคิด  
กลาแสดงออก 

รวมกิจกรรมในงานวันเด็ก
ประจําป  โดยจัดใหเด็กมีการ
แสดงบนเวที  รวมกับการจับ
ของขวัญ  รวมเลนซุมกิจกรรม
ตางๆ 

- - - - มฐ.
13/21 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดรอเจริญ
ไดเขารวมกิจกรรม 

ศพด.วัดรอเจริญ 
อบต.บางปลามา 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๔๐ - 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 โครงการกิจกรรมไหวคร ู ๑) เพ่ือใหเด็กแสดงถึงความ
เคารพ  ความกตัญูกตเวทีตอผู
มีพระคุณ 
๒) เพ่ือใหเด็กแสดงออกในทางท่ี
ถูกท่ีควรในโอกาสท่ีเหมาะสม 
เพ่ือใหเด็กไดเขารวมกิจกรรม
ระลึกพระคุณของครูและ 
รวมกันจัดทําพานพุม 

๑) เด็กไดมีสวนรวมในการจัด
พานพุม 
๒) เด็กไดแสดงความเคารพ
ความรักตอครูผูมีพระคุณ   
๓) เด็กทุกคนเขารวมกิจกรรม
วันไหวคร ู

- - - - มฐ.13 ๑) เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดรอ
เจริญมีพานไหวครู 
๒) เด็กทุกคนให
ความเคารพตอครุล
รําลึกถึงพระคุณครูท่ี
มีแกตน 

ศพด.วัดรอเจริญ 
อบต.บางปลามา 

28 โครงการพ่ีสอนนอง เพ่ือใหเด็กไดชวยเหลือกัน 
ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครผููดูแลเด็ก
คอยดูแลอยางใกลชิด 

ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวย 
ครูผูดูแลเด็ก  คอยใหการ
สนับสนุนเด็กในการชวยเหลือ
ตนเองและผูอ่ืน 

- - - - มฐ.13 ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวย
ครูผูดูแลเด็ก 
คอยดูแลอยางใกล   

ศพด.วัดรอเจริญ 
อบต.บางปลามา 

 

รวม 28       โครงการ - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- ๓๔๑ - 
 

 
 
 

 
                           แบบ ผ. 0๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6 1การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 1การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 6 1การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
6.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไ1ป 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการเสริมสรางมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรมพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบลบาง
ปลามา หรือฝกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม พัฒนาระบบแรงจงูใจ
ใหกับ ผูบริหาร สมาชิก 
พนักงาน พนักงานจาง ฯลฯ 

เพ่ือเปนการสงเสริมให
บุคลากรของ อบต. เปน 
ผูมีคุณธรรม  จริยธรรม
ระบบแรงจงูใจในการ
ทํางาน 

1) ประชาสัมพันธ
โครงการ 
2) จัดหาวิทยากร  และ
ดําเนินการฝกอบรม 
3) ติดตามและประเมินผล
โครงการ 

- - - - จัดกิจกรรม  
1 ครั้ง 

บุคลากรมี
คุณธรรม  
จริยธรรม 
ในการปฏิบัติ
หนาท่ี 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๔๒ - 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒ โครงการ Big Cleaning Day ๑) เพ่ือบําเพ็ญประโยชน
รวมกันและถวายเปนพระ
ราชกุศลแดสถาบัน
พระมหากษัตริย 
๒) เพ่ือสงเสริมใหคณะ
ผูบริหารฯ สมาชิก อบต.
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ทําความสะอาด 
อาคารสถานท่ี ปรับปรุงภูมิ
ทัศนและสภาพแวดลอมของ
ท่ีทําการ อบต.ใหสะอาดตาม
หลัก ๕ ส. 

คณะผูบริหารฯ สมาชิก 
อบต. พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง อบต.
บางปลามา 

- - - - จัดกิจกรรม 
๒ ครั้ง 

๑) ไดรวมการ
แสดงความ
จงรักภักดี 
๒) คณะผูบริหารฯ 
สมาชิก อบต. 
พนักงานสวน
ตําบล และ
พนักงานจาง ได
รวมกันทําความ
สะอาด อาคาร 
สถานท่ี  
ปรับปรุงภูมิทัศน
และสภาพแวดลอม 
ของท่ีทําการ 
อบต.ใหสะอาด
ตามหลัก ๕ ส. 

สํานักปลัด 

๓ โครงการ รวมพลังแหงความ
ภักดี 

เพ่ือบําเพ็ญประโยชนรวมกัน
และถวายเปนพระราชกุศล
แดสถาบันพระมหากษัตริย 

คณะผูบริหารฯ สมาชิก 
อบต. พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง อบต.
บางปลามา 

- - - - จัดกิจกรรม 
๖ ครั้ง 

คณะผูบริหารฯ 

สมาชิก อบต. 
พนักงานสวน
ตําบล และ
พนักงานจาง ได
รวมแสดงความ
จงรักภักดี 

สํานักปลัด 

 
 
 
 



- ๓๔๓ - 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือใหผูบริหาร บุคลากรของ
องคกร มคีวามรู ความเขาใจใน
เรื่องหลักธรรมาภิบาล 

ผูบริหารทองถ่ิน  
สมาชิกสภา  
พนักงานสวนตําบล 

- - - - 60 คน ผูบริหาร บคุลากร 
นําความรูตางๆ ไป
ประยุกตใชในการ
ทํางานใหกับ
องคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

5 มาตรการ "เสริมสรางองค
ความรูดานการตอตานการ
ทุจริต" 

เพ่ือเสริมสรางองคความรูดาน
การตอตานการทุจริตแกคณะ
ผูบริหารสมาชิกสภา และ
พนักงานสวนตําบล 

ขอมูล/องคความรูดานการ
ตอตานการทุจริต ท่ีนํามา
เผยแพรมากวา 4 เรื่องข้ึน
ไป 

- - - - 4 เรื่อง ผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานฯ 
มีองคความรูดาน
การตอตานการ
ทุจริต 

สํานักปลัด 

6 กิจกรรม “ประกาศ
เจตจํานงตอตานการทุจริต
ของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน” 

เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมือง
ในการตอตานการทุจริตของ
ผูบริหารองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินดวยการจัดทําแผน
ปองกันการทุจริตในองคกร 
ท่ีบริหาร 

1) ประกาศเจตจํานงการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ 
๒) มีการประกาศเจตจํานง
การตอตานการทุจริตของ
ผูบริหารตอสาธารณะชน 
อยางนอย 1 ครั้ง 
๓) แผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ๔ ป 

- - - - ประกาศ  
1 ฉบับ 

การบริหารงาน
โปรงใส สามารถ
ปองกันการทุจริต
ของบุคลากร 
อปท.ได 

สํานักปลัด 

7 มาตรการการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล 

เพ่ือกําหนดมาตรการดานความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคล
ของ อบต. 

จัดทํามาตรการดานการ
บริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 1 มาตรการ 

- - - - 1 มาตรการ การปฏิบัติงาน
บุคลากรมีรปูแบบ 
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ถูกตอง
โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได 

สํานักปลัด 

 



- ๓๔๔ - 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 กิจกรรมการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

1) เพ่ือลดข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
๒) เพ่ืออํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 
๓) เพ่ือรับฟงและสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
๔) เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใหบริการ
ประชาชน 

๑) เพ่ือลดข้ันตอนในการ
ทํางานขององคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามา 
ใหสั้นลง 
๒) ประชาชนในพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวนตําบล
บางปลามา 
๓) ประชาชนนอกพ้ืนท่ี 
และประชาชนท่ัวไป 
๔) พนักงานและเจาหนาท่ี
องคการบริหารสวนตําบล
บางปลามา 
๕) ผูบังคับบัญชามอบ
อํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสั่งการ อนุญาต การ
อนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู
ผูใตบังคับบัญชา ซึ่งมหีนาท่ี
รับผิดชอบในการ
ดําเนินการเรื่องน้ันโดยตรง 

- - - - ประชาชน
ผูรับบริการ 
100 คน 

๑) ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการติดตอ
ขอรับบริการ และมี
ความพึงพอใจใน
การใหบริการของ
เจาหนาที ่
๒) การปฏิบัติ
ราชการมคีวาม
คลองตัว และ
บุคลากรมคีวาม
กระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงาน 
๓) การปฏิบัติ
ราชการมคีวาม
สอดคลองกับ
นโยบายปฏิรูป
ระบบราชการ 
4) ทําให
ภาพลักษณของ
องคการบริหารสวน
ตําบลบางปลามา
เปลี่ยนไปในทิศทาง
ที่ดีขึ้นและทําให
ประชาชนมีความ
ศรัทธาตอคณะ
ผูบริหารมากย่ิงขึ้น 

สํานักปลัด 

  



- ๓๔๕ - 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 มาตรการการมอบอํานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

เพ่ือใหการบริหารราชการภายใต
กรอบอํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมายเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกราชการ 

คณะผูบริหาร ปลัด อบต. 
และหัวหนาสวนราชการ 

- - - - 2 ครั้ง การบริหารราชการ
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  
รวดเร็ว เกิด
ประโยชนสูงสุดแก
ราชการ 

สํานักปลัด 

10 มาตรการ "จัดทําขอตกลง
การปฏิบัติราชการ" 

เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการ
ดวยความซื่อสัตย สุจริต  
มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

บุคลากรในองคกรปฏิบัติ
ตามเกณฑตัวชี้วัด ขอตกลง
การปฏิบัติราชการ 

- - - - 42 คน การปฏิบัติงาน 
มีความซื่อสัตย 
สุจริต เปนไปตาม
แนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

สํานักปลัด 

11 กิจกรรมใหความรวมมือกับ
หนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลบางปลามา 

เพ่ือสงเสริม สนับสนุน กลไกการ
ตรวจสอบจาหนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระ ท่ีมีหนาท่ี
ตรวจสอบ อปท.ใหมี
ประสิทธิภาพ 

การตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติราชการของ 
อบต.บางปลามา จากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

- - - - 2 ครั้ง มีกลไกการ
ตรวจสอบจาก
หนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระท่ี
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

12 มาตรการ "ปรับปรุงศูนย
ขอมูลขาวสารขององคการ
บริหารสวนตําบลบางปลา
มาใหมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน" 

เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารและ
เพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ อบต.บางปลามา 

ศูนยขอมูลขาวสาร  
อบต.บางปลามา  
จํานวน 1 แหง 

- - - - 1 แหง มีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารอันเปน
ประโยชนตอ
ประชาชนอยาง
ครบถวนถูกตองและ
ไมบิดเบือนความจริง 

สํานักปลัด 

13 มาตรการ "เผยแพรขอมูล
ขาวสารท่ีสําคัญและ
หลากหลาย" 

เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย 

มีขอมูลประเภทตางๆ  
เผยแพรตอประชาชนใน
พ้ืนท่ีและเขาถึงไดสะดวก 

- - - - มีขอมูล
ขาวสารตางๆ 
เผยแพรตอ
ประชาชน 

มากกวา 10 
ประเภท 

ประชาชนหรือ
ผูรับบริการสามารถ
เขาถึงขอมลูขาวสาร
ไดสะดวกมากย่ิงขึ้น 

สํานักปลัด 



- ๓๔๖ - 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 มาตรการ "จัดใหมีชองทาง
ท่ีประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารขององคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามา 

เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพร
ขอมูลท่ีหลากหลาย สามารถ
เขาถึงงาย 

มีชองทางในการเผยแพร
ขอมูลขาวสารหลาย
หนวยงาน 

- - - - ชองทางการ
เผยแพรขอมูล

ขาวสารได
อยางนอย 5 

ชองทาง 

มีชองทางการ
เผยแพรขอมูลที่
หลากหลาย สามารถ
เขาถึงขอมูลไดสะดวก
มากย่ิงขึ้น 

สํานักปลัด 

15 มาตรการกําหนดข้ันตอน/
กระบวนการเรื่องรองเรียน 

เพ่ือเปนชองทางในการรับเรื่อง
รองเรียน หรือรับฟงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะจากประชาชน 

มีชองทางและกําหนด
ข้ันตอนกระบวนการในการ
รองเรียน 

- - - - 3 ชองทาง ประชาชนไดรับทราบ
ขั้นตอนกระบวนการ
และแสดงความ
คิดเห็นผานชองทาง
ตางๆ ในการ
รองเรียน 

สํานักปลัด 

16 กิจกรรมประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลบางปลามา 

เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการไดอยางถูกตองตาม
มาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

การปฏิบัติราชการเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กฎหมายกําหนด 

- - - - 1 คร้ัง ปฏิบัติราชการได
อยางถ฿กตองเปนไป
ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการ 

สํานักปลัด 

17 โครงการจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน 
 

เพ่ือติดตามและประเมินการ
ควบคุมภายในระดับองคกรของ 
อบต.บางปลามา 

สวนราชการทุกสวนมีการ
ติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

- - - - ปละ 1 คร้ัง ลดโอกาสความ
ผิดพลาด ปองกันและ
ลดความเสี่ยงตอการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

18 กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไป
อยางมีประสิทธิผล 

ทุกสวนราชการมีการ
ติดตาม ประเมินผล  
การควบคุมภายใน 

- - - - ปละ 1 คร้ัง มีรายงานผลการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายในเสร็จ
ตามกําหนดเวลา 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 



- ๓๔๗ - 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 มาตรการสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแตงต้ัง  
การโอน ยาย 

เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแล การ
บริหารงานบุคคล ใหเปนไปดวย
ความโปรงใส เปนธรรม 

มีกลไกในการบริหารงาน
บุคคลท่ีโปรงใส เปนธรรม 

- - - - ปละ 2 ครั้ง ประชาชนมีสวนรวม
ในการตรวจสอบ 
กํากับ ดูแล การ
บริหารงานบุคคล 

สํานักปลัด 

20 กิจกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 

เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณ
การทํางานใหกับสมาชิกสภาฯ ใหมี
ความเขาใจในการทํางานตามบทบาท
หนาที่ 

สมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบลบางปลามา 

- - - - 20 คน สมาชิกฯ มีศักยภาพ
ในการทํางาน เขาใจ
บทบาท หนาที่ในการ
ทํางาน 

สํานักปลัด 

21 กิจกรรมการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาองคการบริหารสวน
ตําบล 

เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหารฯ จาก
สมาชิกสภาฯ 

สมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบลบางปลามา 

- - - - 20 คน สมาชิกฯ เขาใจ
บทบาทหนาที่และ
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร 

สํานักปลัด 

22 กิจกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบเห็น
การทุจริต 
 

เพ่ือแสดงเจตนารมณและให
ประชาชนมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาการทุจริต 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี  
อบต.บางปลามา 

- - - - 10 หมูบาน ประชาชนเกิดความ
ตระหนักในบทบาท
หนาที่ในการรวมกัน
ปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริต 

สํานักปลัด 

23 มาตรการการสงเสริมและ
พัฒนาเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริต 

เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและ
เครือขายในการรักษา
ผลประโยชนของทองถ่ิน 

ภาครัฐ ภาคเอกชน  
สถาบันศึกษา และ 
ภาคประชาชนในเขตพ้ืนท่ี  
อบต.บางปลามา 

- - - - มีเครือขาย
อยางนอย  

1 เครือขาย 

เกิดความรวมมือ  
รวมใจ ในการปองกัน
การทุจริต 

สํานักปลัด 

รวม 23 โครงการ (สํานักปลัด) - - - - - - - - - 

 

 



- ๓๔๘ - 
 

 

 
                           แบบ ผ. 0๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6 1การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 1การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 6 1การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
6.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไ1ป 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ บริการจัดเก็บภาษีนอก
สถานท่ี 

เพ่ือบริการประชาชน จัดบริการจัดเก็บภาษีนอก
สถานท่ี ๑๐ หมูบาน 

- - - - ๑๐ หมูบาน อบต.มีรายได
เพ่ิมข้ึน 

กองคลงั 

2 บริการรับชําระ
คาธรรมเนียมกําจัดขยะ  
มูลฝอยนอกสถานท่ี 

เพ่ือบริการประชาชนท่ีไมสะดวก
ในการมาชําระคาธรรมเนียม
กําจัดขยะมูลฝอย 

บริการรับชําระ
คาธรรมเนียมกําจัดขยะ  
มูลฝอย ๑๐ หมูบาน 

- - - - ๑๐ หมูบาน อบต.มีรายได
เพ่ิมข้ึน 

กองคลงั 

 

 

 

 

 

 

 



- ๓๔๙ - 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 กิจกรรมการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

1) เพ่ือลดข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
๒) เพ่ืออํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 
๓) เพ่ือรับฟงและสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
๔) เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใหบริการ
ประชาชน 

๑) เพ่ือลดข้ันตอนในการ
ทํางานขององคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามา 
ใหสั้นลง 
๒) ประชาชนในพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวนตําบล
บางปลามา 
๓) ประชาชนนอกพ้ืนท่ี 
และประชาชนท่ัวไป 
๔) พนักงานและเจาหนาท่ี
องคการบริหารสวนตําบล
บางปลามา 
๕) ผูบังคับบัญชามอบ
อํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสั่งการ อนุญาต การ
อนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู
ผูใตบังคับบัญชา ซึ่งมหีนาท่ี
รับผิดชอบในการ
ดําเนินการเรื่องน้ันโดยตรง 

- - - - ประชาชน
ผูรับบริการ 
500 คน 

๑) ประชาชนไดรับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการติดตอขอรับ
บริการ และมีความ
พึงพอใจในการ
ใหบริการของ
เจาหนาที่ 
๒) การปฏิบัติราชการ
มีความคลองตัว และ
บุคลากรมีความ
กระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงาน 
๓) การปฏิบัติราชการ
มีความสอดคลองกับ
นโยบายปฏิรูประบบ
ราชการ 
4) ทําใหภาพลักษณ
ขององคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามา
เปลี่ยนไปในทิศทางที่
ดีขึ้นและทําให
ประชาชนมีความ
ศรัทธาตอคณะ
ผูบริหารมากย่ิงขึ้น 

กองคลงั 

รวม 3 โครงการ (กองคลัง) - - - - - - - - - 

รวม 26 โครงการ - - - - - - - - - 



- ๓๕๐ - 
 

                          แบบ ผ. 0๖ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6 1การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 1การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 6 1การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
6.3  แผนงานการศึกษ1า 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 กิจกรรมการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

1) เพ่ือลดข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
๒) เพ่ืออํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 
๓) เพ่ือรับฟงและสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
๔) เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใหบริการ
ประชาชน 

๑) เพื่อลดขั้นตอนในการทํางาน
ขององคการบริหารสวนตําบล
บางปลามา 
ใหสั้นลง 
๒) ประชาชนในพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลบางปลามา 
๓) ประชาชนนอกพื้นที่ และ
ประชาชนทั่วไป 
๔) พนักงานและเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตําบลบาง
ปลามา 
๕) ผูบังคับบัญชามอบอํานาจ
การตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ 
อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู
ผูใตบังคบับัญชา ซ่ึงมหีนาที่
รับผิดชอบในการดําเนินการ
เร่ืองน้ันโดยตรง 

- - - - ประชาชน
ผูรับบริการ 
100 คน 

๑) ประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
ติดตอขอรับบริการ และมี
ความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที่ 
๒) การปฏิบัติราชการมี
ความคลองตัว และ
บุคลากรมีความ
กระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงาน 
๓) การปฏิบัติราชการมี
ความสอดคลองกับ
นโยบายปฏิรูประบบ
ราชการ 
4) ทําใหภาพลักษณของ
องคการบริหารสวนตําบล
บางปลามาเปล่ียนไปใน
ทิศทางทีด่ีขึ้นและทําให
ประชาชนมีความศรัทธา
ตอคณะผูบริหารมาก
ยิ่งขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

รวม 1 โครงการ - - - - - - - - - 

 



- ๓๕๑ - 
 

 

 

 
                           แบบ ผ. 0๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6 1การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 1การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 6 1การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
6.4  แผนงานสาธารณสุ1ข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 มาตรการแกไขเหตุ
เดือดรอนรําคาญ ดานการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

เพ่ือรับแจงเรื่องรองเรียน/ 
รองทุกขของประชาชนเกี่ยวกับ
เหตุเดือดรอนรําคาญ  
ตาม พรบ.สาธารณสุข 

เพ่ือรับแจงเรื่องรองเรียน/ 
รองทุกขเกี่ยวกับเหตุ
รําคาญ 

- - - - 3 ชองทาง ประชาชนมีชองทางใน
การแจงเร่ืองรองเรียน/
รองทุกขเก่ียวกับเหตุ
รําคาญตาม พรบ.
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 

 



- ๓๕๒ - 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 กิจกรรมการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

1) เพ่ือลดข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
๒) เพ่ืออํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 
๓) เพ่ือรับฟงและสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
๔) เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใหบริการ
ประชาชน 

๑) เพ่ือลดข้ันตอนในการ
ทํางานขององคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามา 
ใหสั้นลง 
๒) ประชาชนในพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวนตําบล
บางปลามา 
๓) ประชาชนนอกพ้ืนท่ี 
และประชาชนท่ัวไป 
๔) พนักงานและเจาหนาท่ี
องคการบริหารสวนตําบล
บางปลามา 
๕) ผูบังคับบัญชามอบ
อํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสั่งการ อนุญาต การ
อนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู
ผูใตบังคับบัญชา ซึ่งมหีนาท่ี
รับผิดชอบในการ
ดําเนินการเรื่องน้ันโดยตรง 

- - - - ประชาชน
ผูรับบริการ 

50 คน 

๑) ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการติดตอ
ขอรับบริการ และมี
ความพึงพอใจใน
การใหบริการของ
เจาหนาที ่
๒) การปฏิบัติ
ราชการมคีวาม
คลองตัว และ
บุคลากรมคีวาม
กระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงาน 
๓) การปฏิบัติ
ราชการมคีวาม
สอดคลองกับ
นโยบายปฏิรูป
ระบบราชการ 
4) ทําให
ภาพลักษณของ
องคการบริหารสวน
ตําบลบางปลามา
เปลี่ยนไปในทิศทาง
ที่ดีขึ้นและทําให
ประชาชนมีความ
ศรัทธาตอคณะ
ผูบริหารมากย่ิงขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 2 โครงการ - - - - - - - - - 



- ๓๕๓ - 
 

                          แบบ ผ. 0๖ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6 1การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 1การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 6 1การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
6.6  แผนงานเคหะและชุมช1น 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 กิจกรรมการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

1) เพ่ือลดข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงานการบริการ
ประชาชน 
๒) เพ่ืออํานวยความสะดวก
และตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 
๓) เพ่ือรับฟงและสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชน
ผูรับบริการ 
๔) เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใหบริการ
ประชาชน 

๑) เพื่อลดขั้นตอนในการทํางาน
ขององคการบริหารสวนตําบล
บางปลามา 
ใหสั้นลง 
๒) ประชาชนในพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลบางปลามา 
๓) ประชาชนนอกพื้นที่ และ
ประชาชนทั่วไป 
๔) พนักงานและเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตําบลบาง
ปลามา 
๕) ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ 
อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู
ผูใตบังคบับัญชา ซ่ึงมหีนาที่
รับผิดชอบในการดําเนินการเร่ือง
น้ันโดยตรง 

- - - - ประชาชน
ผูรับบริการ 
100 คน 

๑) ประชาชนไดรบัความ
สะดวกรวดเร็วในการ
ติดตอขอรบับริการ และมี
ความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที่ 
๒) การปฏิบัติราชการมี
ความคลองตัว และ
บุคลากรมีความ
กระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงาน 
๓) การปฏิบัติราชการมี
ความสอดคลองกับ
นโยบายปฏิรปูระบบ
ราชการ 
4) ทําใหภาพลักษณของ
องคการบริหารสวนตําบล
บางปลามาเปลี่ยนไปใน
ทิศทางที่ดขีึ้นและทําให
ประชาชนมีความศรัทธา
ตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น 

กองชาง 

รวม 1 โครงการ - - - - - - - - - 

 



- ๓๕๔ - 
 

       

 

 
                           แบบ ผ. 0๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6 1การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 1การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 6 1การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
6.7  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมช 1น 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดประชาคมแผน
ชุมชน 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน การจัดทําแผน
ชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัด
ประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนา
ผูนําชุมชน  

จัดกิจกรรมประชาคม
หมูบาน ในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.บางปลามา 

- - - - จัดกิจกรรม 
20 ครั้ง 

ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดทําประชาคมแผน
ชุมชน 

สํานักปลัด 

2 ประชุมประชาคมหมูบาน
และประชาคมตําบล
ประจําป 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน การจัดทําประชาคม
หมูบานและประชาคมตําบล  สราง
เครือขายองคกรชุมชน และสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพ่ือ
นําขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

จัดกิจกรรมประชาคม
หมูบาน ในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.บางปลามา 

- - - - จัดกิจกรรม 
20 ครั้ง 

ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดทําประชาคม
หมูบานและตําบล เพ่ือนํา
ขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 



- ๓๕๕ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 มาตรการแตงต้ังตัวแทน
ประชาคมรวมเปน
คณะกรรมการตรวจรับ
งานจาง 

เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชนในการมีสวน
รวมในการปองกันการทุจริตใน อบต. 

มีตัวแทนภาคประชาชน
รวมปองกันการทุจริตใน 
อบต. 

- - - - 10 หมูบาน ภาคประชาชนทราบและ
ตระหนักถึงสิทธิ บทบาท 
หนาท่ีในการมีสวนรวม
และตรวจสอบการทํางาน
ของ อบต.ดวยตนเอง 

สํานักปลัด 

รวม 3 โครงการ  - - - - - - - - - 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.08 
บัญชีครุภัณฑ 

 
 



- ๓๕๗ - 
 

 
                                แบบ ผ. 08 
 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 – 2564) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและท่ีผานมา 

 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
1 บริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 
เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและสังคม 

จัดซ้ือ ครุภัณฑสํานักงาน เชน 
เคร่ืองปรับอากาศ โตะทํางาน, 
โตะประชุม, โตะอเนกประสงค, 
โตะอาหาร, เกาอ้ี, เกาอ้ีทํางาน, 
เคร่ืองโทรสารและเคร่ืองดูดฝุน 
ฯลฯ  

๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 สํานักปลัด 

2 บริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและสังคม 

จัดซ้ือ ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง เชน รถยนตน่ัง, 
รถดับเพลิง,รถจักรยานยนต, 
รถบรรทุกนํ้า, เคร่ืองยนต, รถ
สุขาเคลื่อนที่, รถโมปูนและลูก
พวงสําหรับรถบรรทุกสิบลอ เรือ 
หองสุขาเคลื่อนที่ ฯลฯ  

๑๐,๐00,000 ๑๐,๐00,000 ๑๐,๐00,000 ๑๐,๐00,000 สํานักปลัด 

3 บริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑ
การเกษตร 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและสังคม 

จัดซ้ือครุภัณฑการเกษตร เชน 
รถไถ เคร่ืองตัดวัชพืช  
เคร่ืองสูบนํ้า ฯลฯ 

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 สํานักปลัด 

4 บริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑ
การเกษตร 

เพ่ือใชในกิจการตัดหญา 
ตามไหลทางในเขตพ้ืนท่ีของ 
อบต. 

จัดซ้ือครุภัณฑการเกษตร 
เชน เคร่ืองตัดหญาไหลทางติด
ทายรถฟารมแทรกเตอรเปน
เคร่ืองตัดหญาแบบย่ืนขาง 
สามารถติดต้ังและปลดออกได
งาย โดยสามารถติดต้ังกับแกนยก 
3 จุดของรถฟารมแทรกเตอร  
รายละเอียดตามแบบ 
มาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สํานักปลัด 



- ๓๕๘ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและท่ีผานมา 

 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
5 บริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟา

และวิทยุ  
เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและสังคม 

จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
เชน ลําโพง เครื่องขยายเสียง 
ฯลฯ   

100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัด 

6 บริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและสังคม 

จัดซื้อ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร เชน โทรทัศน ฯลฯ  

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 สํานักปลัด 

7 บริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและสังคม 

จัดซื้อ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร เชน กลองถายรูป
และกลองถายวีดีโอ ฯลฯ  

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 สํานักปลัด 

8 บริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑงาน
บานงานครัว 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและสังคม 

จัดซื้อครุภัณฑงานบานงาน
ครัว เชน เครื่องกรองนํ้าและ
เครื่องตัดหญา ฯลฯ 

๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 สํานักปลัด 

๙ บริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและสังคม 

จัดซื้อ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เชน มอนิเตอร เครื่องพิมพ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

  



- ๓๕๙ - 
 

 
 

 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและท่ีผานมา 

 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
๑๐ บริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 
เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและสังคม 

จัดซื้อ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เชน มอนิเตอร เครื่องพิมพ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 
ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

11 บริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและสังคม 

จัดซื้อ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เชน เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 
มอนิเตอร สํารองไฟฟา 
ขนาด 800 VA ฯลฯ 

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 สํานักปลัด 

12 บริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและสังคม 

จัดซื้อ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เชน เครื่องสแกนสําหรับเก็บ
เอกสารงานท่ัวไป ฯลฯ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

13 บริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและสังคม 

จัดซื้อครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง เชน รถดับเพลิง 
ชุดดับเพลิง ถังดับเพลิง ฯลฯ 

๕,00๐,๐๐๐ ๕,00๐,๐๐๐ ๕,00๐,๐๐๐ ๕,00๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

14 บริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑอ่ืน เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและสังคม 

จัดซื้อครุภัณฑอ่ืน เชน  
หองสุขาเคลื่อนท่ี ฯลฯ  

๕0๐,๐๐๐ ๕0๐,๐๐๐ ๕0๐,๐๐๐ ๕0๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

 

 

 



- ๓๖๐ - 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและท่ีผานมา 

 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
15 บริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 
 

เพ่ือใชใน กองคลัง อบต. 
 

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 
เชน ตูเหล็ก 
ชนิดบานเลื่อน ฯลฯ 

32,000 32,000 32,000 32,000 กองคลงั 

16 บริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพ่ือใชใน กองคลัง อบต. 
 

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 
เชน ชั้นวางเอกสาร ฯลฯ 

๑8,000 ๑8,000 ๑8,000 ๑8,000 กองคลงั 

17 บริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพ่ือใชใน กองคลัง อบต. 
 

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 
เชน เกาอ้ีพนักงาน ฯลฯ 

7,500 7,500 7,500 7,500 กองคลงั 

18 บริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือใชใน กองคลัง อบต. 
 

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เชน เครื่องคอมพิวเตอร 
ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 กองคลงั 

19 บริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือใชใน กองคลัง อบต. 
 

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เชน เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุคฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 กองคลงั 

20 บริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือใชใน กองคลัง อบต. 
 

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เชน เครื่องพิมพ ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 กองคลงั 

21 บริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือใชใน กองคลัง อบต. 
 

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร  
เชน   เครื่องสํารองไฟ ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 กองคลงั 

22 บริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ 
และขนสง 

เพ่ือใชใน กองคลัง อบต. 
 

จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง เชน รถบรรทุก  
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่า
กวา 2,400 ซี.ซี. ขบัเคลื่อน  
2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน 

800,000 800,000 800,000 800,000 กองคลงั 

23 บริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพ่ือใชใน กองคลัง อบต. 
 

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เชน 
ตูเหล็ก ชนิด 2 บานเปด ฯลฯ  

    40,000  
 

40,000 40,000 40,000 กองคลงั 

     รวม 17,607,500 17,607,500 17,607,500 17,607,500  

 
 



- ๓๖๑ - 
 

 
 
                                แบบ ผ. 08 
 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 – 2564) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและท่ีผานมา 

 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
1 แผนงานการศึกษา คาครภุัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 
๑) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางาน 
๒) ประชาชนไดรับความ
สะดวกมากย่ิงข้ึน 

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  
เชน  ตูโตะ  เกาอ้ี  ฯลฯ  
ของกองการศึกษาฯ  และ  
ศพด.  อบต.บางปลามา 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

2 แผนงานการศึกษา คาครภุัณฑ ครุภัณฑงาน
บานงานครัว 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ
ครุภัณฑงานบานงานครัว
ของกองการศึกษาฯ  และ  
ศพด.  อบต.บางปลามา 

จัดซื้อครุภัณฑ 
งานบานงานครัว เชน   
เตาแกส เครื่องกรองนํ้า  
ฯลฯ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

3 แผนงานการศึกษา คาครภุัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร
(เครื่อง
โปรเจคเตอร) 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  
ของกองการศึกษาฯ  และ  
ศพด.  อบต.บางปลามา 

จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร เชน เครื่องมัลติมีเดีย 
โปรเจคเตอร กลองถายภาพน่ิง
ระบบดิจิตอล  ฯลฯ   

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

4 แผนงานการศึกษา คาครภุัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 
(เครื่องโทรสาร) 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องโทรสาร   
ไวใชในการติดตอปฏิบัติงาน
ของศพด.  อบต.บางปลามา 

จัดซื้อเครื่องโทรสารไวใชใน
การติดตอปฏิบัติงานของ
ศพด.  อบต.บางปลามา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

5 แผนงานการศึกษา คาครภุัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 
(คอมพิวเตอร) 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน  
และบริการชุมชนและสังคม 

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร  
เชน  เครื่องคอมพิวเตอร  
ปริ้นเตอร  เครื่องสํารองไฟ 
เครื่องสแกน  ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 



- ๓๖๒ - 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและท่ีผานมา 

 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
6 แผนงานการศึกษา คาครภุัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 
(เครื่องปรับ 
อากาศ) 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน  
และบริการชุมชนและสังคม 

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  
(เครื่องปรับอากาศ)  ไวใชใน
การปฏิบัติงานและบริการ
ชุมชนและสังคม 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

7 แผนงานการศึกษา คาครภุัณฑ ครุภัณฑ
การศึกษา 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา
ของกองการศึกษาฯ  และ 
ศพด.  อบต.บางปลามา 

เพ่ือจายเปนจัดซื้อโตะ
นักเรียน  ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

8 แผนงานการศึกษา คาครภุัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสงของ
กองการศึกษาฯ  และ   
ศพด.  อบต.บางปลามา 

เพ่ือจายเปนจัดซื้อรถยนต
โดยสาร  รถตู  รถบรรทุก  
ฯลฯ   

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

9 แผนงานการศึกษา คาครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุของกองการศึกษาฯ 
และศพด.  อบต.บางปลามา 

เพ่ือจายเปนจัดซื้อลําโพง  
โทรทัศน  เครื่องขยายเสียง  
เครื่องบันทึกเสียง  โทรทัศน  
วงจรปด  ฯลฯ 

482,000 482,000 482,000 482,000 กองการศึกษาฯ 

 
 
 



- ๓๖๓ - 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและท่ีผานมา 

 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
10 แผนงานการศึกษา คาครภุัณฑ ครุภัณฑโฆษณา

และ 
เผยแพร 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพรของ 
กองการศึกษาฯ และ ศพด.  
อบต.บางปลามา 

เพ่ือจายเปนจัดซื้อครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร เชน 
กลองถายรูปภาพน่ิงดิจิตอล   
กลองถายวีดีโอ 
เครื่องอัดและขยายภาพ 
จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา 
จอรับภาพ 
เครื่องมัลติมิเดีย 
โปรเจกเตอร   
เครื่องรับโทรทัศน 
เตรื่องฉายภาพจากวีดิโอ 
ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 



- ๓๖๔ - 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและท่ีผานมา 

 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
11 แผนงาน

การศึกษา 
คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

การศึกษา 
(เครื่องเลน
สนาม) 

เพื่อใหเด็กนักเรียนมี
เครื่องเลนสนาม
เสริมสรางพัฒนาการเด็ก
ท่ีปลอดภัย 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีเครื่องเลนสนาม
เสริมสรางพัฒนาการเด็ก
ท่ีปลอดภัยและพรอมใช
งาน 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

รวม 5,๑52,๐๐๐ 5,๑52,๐๐๐ 5,๑52,๐๐๐ 5,๑52,๐๐๐  

 
หมายเหตุ 1.  แผนงานใหลงแผนงานตามรูปแบบและรายงานจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจาํปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน  แผนงานการศึกษา  แผนงานสังคมสงเคราะห  เปนตน 

2.  หมวด  ใหลงหมวดครภุัณฑตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  มท 0808.2/ว 1248  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ  ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เชน  คาครุภัณฑ  เปนตน 

3.  ประเภท  ใหลงประเภทครุภัณฑตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ  ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เชน  ครุภัณฑสํานักงาน  ครุภัณฑการศึกษา  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  เปนตน 

4.  วัตถุประสงค  ใหบอกถึงการวางแผนไวเพ่ือตองการทําอะไร  ซึ่งจะสงผลที่คาดวาจะไดรับ  เปนตน 

5.  เปาหมาย  (ผลผลิตของครุภัณฑ)  แสดงรายละเอียด  จํานวน  สถานที่ต้ัง  ขนาด  ปริมาณหรือคุณลักษณะที่จําเปน  เปนตน 

 
 
 
 



- ๓๖๕ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                แบบ ผ. 08 
 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 – 2564) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและท่ีผานมา 

 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
๑ แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑกีฬา
(จัดซื้อเครื่อง 
ออกกําลังกาย) 

เพ่ือใหประชาชนไดออก
กําลังกายอยางท่ัวถึงและมี
สุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
ติดต้ังบริเวณหมูบาน 
สามารถใหเด็ก เยาวชน 
และประชาชนไดออกกําลัง
กายอยางท่ัวถึง 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 4,๐๐,๐๐๐ 4,๐๐๐,๐๐๐ 4,๐๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

รวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ 4,๐๐,๐๐๐ 4,๐๐๐,๐๐๐ 4,๐๐๐,๐๐๐  

 

หมายเหตุ 1.  แผนงานใหลงแผนงานตามรูปแบบและรายงานจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจาํปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน  แผนงานการศึกษา  แผนงานสังคมสงเคราะห  เปนตน 

2.  หมวด  ใหลงหมวดครภุัณฑตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  มท 0808.2/ว 1248  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ  ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เชน  คาครุภัณฑ  เปนตน 

3.  ประเภท  ใหลงประเภทครุภัณฑตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ  ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เชน  ครุภัณฑสํานักงาน  ครุภัณฑการศึกษา  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  เปนตน 

4.  วัตถุประสงค  ใหบอกถึงการวางแผนไวเพ่ือตองการทําอะไร  ซึ่งจะสงผลที่คาดวาจะไดรับ  เปนตน 

5.  เปาหมาย  (ผลผลิตของครุภัณฑ)  แสดงรายละเอียด  จํานวน  สถานที่ต้ัง  ขนาด  ปริมาณหรือคุณลักษณะที่จําเปน  เปนตน 

6.  แบบ  ผ.08  ใหเรียงลําดับตอจากแบบ  ผ.06 



- ๓๖๖ - 
 

 
 

                                แบบ ผ. 08 
 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 – 2564) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและท่ีผานมา 

 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
1 งานสาธารณสุข คาครภุัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 
เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน
บริการชุมชนและสังคมฯ 

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เชน 
โตะทํางาน, โตะประชุม, โตะ-
เอนกประสงค, โตะอาหาร, 
เกาอ้ี, เกาอ้ีทํางาน, 
เครื่องโทรสารและเครื่องดูดฝุน
, ตูเก็บเอกสารและตูกระจก
พรอมฐานรองตู ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 กองสาธารณสุขฯ 

2 งานสาธารณสุข คาครภุัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร 
(กลองถาย
ภาพน่ิง) 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน
บริการชุมชนและสังคมฯ 
 

จัดซื้อกลองถายภาพน่ิง ระบบ
ดิจิตอล 

50,000 50,000 50,000 50,000 กองสาธารณสุขฯ 

3 งานสาธารณสุข คาครภุัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 
(เครื่องพิมพ 
Mulifunction) 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน
บริการชุมชนและสังคมฯ 
 

จัดซื้อเครื่องพิมพ 
Mulifunction  
ชนิดเลเซอร/ชนิด LED 

50,000 50,000 50,000 50,000 กองสาธารณสุขฯ 

4 งานสาธารณสุข คาครภุัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง 
(รถพยาบาล
ฉุกเฉิน) 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน
บริการชุมชนและสังคมฯ 

จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินพรอม 
วัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในระบบ-
การแพทยฉุกเฉิน 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองสาธารณสุขฯ 

  



- ๓๖๗ - 
 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและท่ีผานมา 

 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
5 งานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

ยานพาหนะและ
ขนสง 
(รถบรรทุกขยะ
แบบอัดทาย) 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน
บริการชุมชนและสังคมฯ 
 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัด
ทาย 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กองสาธารณสุขฯ 

6 งานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ 
(เครื่องรับ-สง
วิทยุ ชนิดมือถือ) 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน
บริการชุมชนและสังคมฯ 
 

จัดซื้อเครื่องรับ-สงวิทยุระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต 

200,000 200,000 200,000 200,000 กองสาธารณสุขฯ 

7 งานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ 
(เคร่ืองรับ-สงวิทยุ 
ชนิดประจําที่) 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน
บริการชุมชนและสังคมฯ 

จัดซื้อเครื่องรับ-สงวิทยุ
ระบบ VHF/FM  
ชนิดประจําท่ี 40 วัตต  
พรอมอุปกรณรับสัญญาณ 

100,000 100,000 100,000 100,000 กองสาธารณสุขฯ 

8 งานสาธารณสุข คาครภุัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 
(เครื่องสํารอง
ไฟฟา) 
 

เ พ่ือใช ในการปฏิบั ติงาน
บริการชุมชนและสังคมฯ 

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  
ขนาด 800 VA 

10,000 10,000 10,000 10,000 กองสาธารณสุขฯ 

รวม 5,510,000 5,510,000 5,510,000 5,510,000  
 

หมายเหตุ 1.  แผนงานใหลงแผนงานตามรูปแบบและรายงานจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจาํปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน  แผนงานการศึกษา  แผนงานสังคมสงเคราะห  เปนตน 

2.  หมวด  ใหลงหมวดครภุัณฑตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  มท 0808.2/ว 1248  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ  ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เชน  คาครุภัณฑ  เปนตน 

3.  ประเภท  ใหลงประเภทครุภัณฑตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ  ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เชน  ครุภัณฑสํานักงาน  ครุภัณฑการศึกษา  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  เปนตน 

4.  วัตถุประสงค  ใหบอกถึงการวางแผนไวเพ่ือตองการทําอะไร  ซึ่งจะสงผลที่คาดวาจะไดรับ  เปนตน 

5.  เปาหมาย  (ผลผลิตของครุภัณฑ)  แสดงรายละเอียด  จํานวน  สถานที่ต้ัง  ขนาด  ปริมาณหรือคุณลักษณะที่จําเปน  เปนตน 

6.  แบบ  ผ.08  ใหเรียงลําดับตอจากแบบ  ผ.06 



- ๓๖๘ - 
 

 

                                แบบ ผ. 08 
 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 – 2564) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและท่ีผานมา 

 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
1 เคหะและชุมชน คาครภุัณฑ ครุภัณฑ

ยานพาหนะและ
ขนสง 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและสังคม 

จัดซ้ือ ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง เชน รถยนตน่ัง, รถดบัเพลิง,
รถจักรยานยนต, รถบรรทุกนํ้า, 
เครื่องยนต, รถสุขาเคลื่อนที่, รถโม
ปูนและลูกพวงสําหรับรถบรรทุกสิบ
ลอ ฯลฯ  

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

กองชาง 

2 เคหะและชุมชน คาครภุัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและสังคม 

จัดซื้อ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร เชน กลองถายรูป 
กลองถายวีดีโอ จอรับภาพ
ฯลฯ 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

กองชาง 

3 เคหะและชุมชน คาครภุัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพ่ือใชในกองชาง ของ
องคการบริหารสวนตําบล
บางปลามา 

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 
เชน เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน ชนิดแขวน ขนาด 
40,000 บีทียู ฯลฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

กองชาง 

  



- ๓๖๙ - 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและท่ีผานมา 

 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
4 เคหะและชุมชน คาครภุัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 
เพ่ือนํามาใชในงานตางๆ  
ท่ีเหมาะสมและจําเปน 

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  
เชน  เกาอ้ี  โตะ  
ตูเก็บเอกสารชนิดตูทึบ 
และตูกระจกพรอมฐานรองตู 
ฯลฯ 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

กองชาง 

5 เคหะและชุมชน คาครภุัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพ่ือนํามาใชในงานตางๆ  
ท่ีเหมาะสมและจําเปน 

ครุภัณฑโรงงาน เชน สวาน
เจาะกระแทก ฯลฯ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

กองชาง 

6 เคหะและชุมชน คาครภุัณฑ ครุภัณฑ
การเกษตร 
  

เพ่ือนํามาใชงานตางๆ  
ท่ีเหมาะสมและจําเปน 

จัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ
การเกษตร เชน รถไถ 
(เฉพาะตัวโครงรถ  
ไมรวมเครื่องยนต) ฯลฯ 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

กองชาง 

๗ เคหะและชุมชน คาครภุัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและสังคม 

จัดซื้อครุภัณฑกอสราง เชน 
รถแทรคเตอร  
รถขุดตีนตะขาบฯลฯ 

3,๐00,000 3,๐00,000 3,๐00,000 3,๐00,000 กองชาง 

๘ เคหะและชุมชน คาครภุัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน   

มีครุภัณฑไวเพ่ือการ
ดําเนินงานในการจัด
กิจกรรมในสถานท่ีตางๆ 

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  
เชน เตนทแบบโคง (Roof 
Curve) หนากวาง 24 เมตร 
ยาว 48 เมตร โครงทรัส
อลูมิเนียมท้ังหมดดานใต
ผาใบสีเทาออน ดานนอกสี
ขาว มาตรฐานสากลผูผลิต 
ฯลฯ 

๘,๐00,000 
 

๘,๐00,000 
 

๘,๐00,000 
 

๘,๐00,000 
 

กองชาง 

๙ เคหะและชุมชน คาครภุัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและสังคม 

จัดซื้อ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เชน  เครื่องพิมพแบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) ฯลฯ 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 กองชาง 

๑๐ เคหะและชุมชน คาครภุัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและสังคม 

จัดซื้อ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง เชน รถขุดดิน  
ขนาด 6 แรง ฯลฯ 

3,๐00,000 3,๐00,000 3,๐00,000 3,๐00,000 กองชาง 



- ๓๗๐ - 
 

 
 
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและท่ีผานมา 

 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
11 เคหะและชุมชน คาครภุัณฑ ครุภัณฑ

การเกษตร 
เพ่ือนํามาใชในงานตางๆ  
ท่ีเหมาะสมและจําเปน 

จัดซื้อครุภัณฑการเกษตรเชน 
เครื่องสําหรับขุดหลุมเพ่ือท่ีจะ
ปลูกตนไม ฯลฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

กองชาง 

12 เคหะและชุมชน คาครภุัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพ่ือนํามาใชในงานตางๆ  
ท่ีเหมาะสมและจําเปน 

จัดซื้อครุภัณฑโรงงาน เชนเครื่อง
ฉีดนํ้าแรงดันสูง ๑๖๐ BAR 
๒๔๐๐ W. ทอสายยาว ๑๐ 
เมตร ฯลฯ 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

กองชาง 

13 เคหะและชุมชน คาครภุัณฑ ครุภัณฑสํารวจ เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อครุภัณฑสํารวจ เชน กลอง
สองทางไกล เทปวัดระยะฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 กองชาง 

14 เคหะและชุมชน คาครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
เชน จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
พรอมติดต้ัง  
ฯลฯ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองชาง 

15 เคหะและชุมชน คาครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
เชน ระบบผลิตไฟฟาโซลาลเซลล 
ขนาดกําลังการผลิต 10 
kilowatt peak พรอมอุปกรณ
ติดต้ัง ฯลฯ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองชาง 

  



- ๓๗๑ - 
 

 
 
 
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและท่ีผานมา 

 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
16 เคหะและชุมชน คาครภุัณฑ ครุภัณฑ

การเกษตร 
  

เพ่ือนํามาใชงานตางๆ  
ท่ีเหมาะสมและจําเปน 

จัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑการเกษตร 
เชน เครื่องสูบนํ้าพลังแสงอาทิตย
แบบตอตรง  ขนาด 300 วัตต 
ฯลฯ 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 250,000 กองชาง 

17 เคหะและชุมชน คาครภุัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อ ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง เชน เรือพลาสติก ABS 
ฯลฯ 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 150,000 กองชาง 

18 เคหะและชุมชน คาครภุัณฑ ครุภัณฑ
การเกษตร 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อครุภัณฑการเกษตร เชน 
เครื่องผลักดันนํ้าระบบไฮโดรลิค 
ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 กองชาง 

รวม 19,230,000 19,230,000 19,230,000 19,230,000  
 

หมายเหตุ 1.  แผนงานใหลงแผนงานตามรูปแบบและรายงานจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจาํปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน  แผนงานการศึกษา  แผนงานสังคมสงเคราะห  เปนตน 

2.  หมวด  ใหลงหมวดครภุัณฑตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  มท 0808.2/ว 1248  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ  ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เชน  คาครุภัณฑ  เปนตน 

3.  ประเภท  ใหลงประเภทครุภัณฑตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ  ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เชน  ครุภัณฑสํานักงาน  ครุภัณฑการศึกษา  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  เปนตน 

4.  วัตถุประสงค  ใหบอกถึงการวางแผนไวเพ่ือตองการทําอะไร  ซึ่งจะสงผลที่คาดวาจะไดรับ  เปนตน 

5.  เปาหมาย  (ผลผลิตของครุภัณฑ)  แสดงรายละเอียด  จํานวน  สถานที่ต้ัง  ขนาด  ปริมาณหรือคุณลักษณะที่จําเปน  เปนตน 

6.  แบบ  ผ.08  ใหเรียงลําดับตอจากแบบ  ผ.06 


	1.1ปกสวยงาม-แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
	Slide Number 1

	1.1ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี งปม.พ.ศ.2562
	1.2สารบัญ แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
	1.ส่วนที่ 1อบต.บางปลาม้า
	นายพิเชษฐ์  แถลงกิจ
	นายพิเชษฐ์  แถลงกิจ

	2.ส่วนที่ 2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 2557-2560
	3.ส่วนที่ 3  (3.1-3.5) ยุทธศาสตร์ อปท.
	4.ส่วนที่ 4 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
	4.ส่วนที่ 4.1(ผ.01)ผ.07
	4.ส่วนที่ 4.1.1(ผ.01)
	4.ส่วนที่ 4.2(ผ.02)
	4.ส่วนที่ 4.3(ผ.03)
	4.ส่วนที่ 4.5(ผ.05)
	4.ส่วนที่ 4.6(ผ.06)
	4.ส่วนที่ 4.8 (ผ.08)
	จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เช่นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ๑๖๐ BAR ๒๔๐๐ W. ท่อสายยาว ๑๐ เมตร ฯลฯ


