
ค ำน ำ 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล  จัดต้ังขึ้น
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๔๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. 
๒๕๔๖ มีอ านาจหน้าที่พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทส าคัญต่อการ
พัฒนาและสร้างสรรค์ความเจริญให้เกิดแก่ชุมชนและท้องถิ่น  โดยในการพัฒนาและสร้างสรรค์ความเจริญ
ดังกล่าวน้ัน  จะต้องเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับหมัน กล่าวคือ แผนพัฒนาสามปีมีลักษณะเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่ึง จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากว่าหน่ึงแนวทางและ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาหน่ึงจะมีโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องน ามาด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด 
  แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี 
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  ดังน้ัน  แผนพัฒนาสามปี  จึงมีความส าคัญต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับหมัน เป็นอย่างยิ่ง ทั้งน้ี  เน่ืองจากแผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบหรือ
เคร่ืองมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปจัดท างบประมาณ  เพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วย
ความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สำรบัญ 
 

หน้ำ 
 

ส่วนท่ี ๑  บทน า           ๑ 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วยลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
และประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี โดยเสนอ ดังน้ี 
 ๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี                                                                       
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี                                                       
 ๑.๓ ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี                                                              
 ๑.๔ ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี                                                         
ส่วนท่ี ๒  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา       ๓ 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
 ๒.๑ การสรุปสถานการณ์พัฒนา (อาจเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)        
 ๒.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ                                           
 ๒.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ                                             
ส่วนท่ี ๓  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ       ๙ 
 องค์ประกอบ 
 ๓.๑ แนวทางการพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                   
 ๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา  
  ผ ๐๑  บัญชีโครงการพัฒนา                                                                        ๑๖ 
  ผ ๐๒  บัญชีประสานโครงการพัฒนา                                                              ๗๘ 
  ผ ๐๓  บัญชีสรุปโครงการ                                                                          ๘๑ 
ส่วนท่ี ๔  แนวทางการติดตามประเมินผล        ๘๖ 
 ๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล                                                         
 ๔.๒ ระเบียบ วิธีในการและเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล                                 
 ๔.๓ ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล                                                                                        
 
 

 

 

 



   

แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
อ าเภอเมืองตะพานหิน  จังหวัดพจิิตร 

 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
 



๑๖ 
 

 

 

 

 

 

 

ผ๐๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ) 

                                   อบต.ทับหมัน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร  

 

 

 

 



๑๗ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ )  

อบต.ทับหมัน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร  
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  บริหารจัดการน้้าและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
-   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๑ บริหารจัดการทรัพยากรน้้า  ส่ิงแวดล้อม  พลังงานและการท่องเท่ียว 
๑. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการทรัพยากรน้้า  ส่ิงแวดล้อม  พลังงานและการท่องเท่ียว 

๑.๑  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงแหล่งน้้า  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการขุดลอกคลองนํ้าทิ้ง จากนา
นายต๋ี – นานายสังเวียน  สงประเสริฐ   
หมู่ ๑ 

เพ่ือขุดลอกคลอง ปากคลองกว้าง ๒.๕๐ ม. ก้น
คลองกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๑ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐  ม.  

๒๕,๐๐๐   จํานวน ๑ 
สาย 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๒ โครงการขุดลอกคลอง DR ๗ 
หมู่ ๑  

เพ่ือขุดลอกคลอง ปากคลองกว้าง ๒.๕๐ ม. ก้น
คลองกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๑ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐  ม.  

 ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จํานวน ๑ 
สาย 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๓ โครงการขุดลอกคลองนํ้าทิ้งจากนา
นายวิเชียร  สุขโท้ – คลอง DR ๗ หมู่ 
๒ 

เพ่ือขุดลอกคลอง ปากคลองกว้าง ๒.๕๐ ม. ก้น
คลองกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๑ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐  ม.  

 ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จํานวน ๑ 
สาย 

ประชาชนมีนํ้าใช้เพ่ือ
การเกษตรอย่างเพียงพอ  

ส่วนโยธา 

๔ โครงการขุดลอกคลองส่งนํ้าสาย C
๔๐ จากคลองใหญ่ – นานายสงบ  
เพ็งน้อย  หมู่ ๓ 

เพ่ือขุดลอกคลอง ปากคลองกว้าง ๑.๕๐ ม. ก้น
คลองกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๘๐ 
ม. ยาว ๑,๖๐๐  ม.  

๒๐,๐๐๐   จํานวน ๑ 
สาย 

ประชาชนมีนํ้าใช้เพ่ือ
การเกษตรอย่างเพียงพอ  

ส่วนโยธา 



๑๘ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๕ โครงการขุดลอกคลองน้ําทิ้ง
สายหนองตาย้ิม  หมู่ ๓ 
ช่วงที่ ๑    
 
โครงการขุดลอกคลองน้ําทิ้ง
สายหนองตาย้ิม  หมู่ ๓ 
ช่วงที่ ๒   

เพ่ือขุดลอกคลอง ปากคลองกว้าง ๑.๕๐ 
ม. ก้นคลองกว้าง ๐.๔๐ 
ม. ลึก ๐.๘๐ ม. ยาว 
๑๕๗  ม. 
ปากคลองกว้าง ๓ ม. 
ก้นคลองกว้าง ๐. ๖๐ ม. 
ลึก ๑.๒๐ ม. ยาว ๒๕๐   
ม. 

๒๐,๐๐๐   จํานวน ๑ 
สาย 
 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๖ โครงการขุดลอกคลองน้ําทิ้ง 
จากนานายสงบ  กล่ินหอม  - 
ไดหันกา หมู่ ๓ 

เพ่ือขุดลอกคลอง ปากคลองกว้าง ๒.๕๐ 
ม. ก้นคลองกว้าง ๐.๕๐ 
ม. ลึก ๑ ม. ยาว ๑,๐๐๐  
ม. 

 ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จํานวน ๑ 
สาย 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๗ โครงการขุดลอกคลอง C 
๕๓ – หนองต้นนา  หมู่ ๓ 

เพื่อปรับปรุงบํารุงคลอง ปากคลองกว้าง ๒.๕๐ 
ม. ก้นคลองกว้าง ๐.๕๐ 
ม. ลึก ๑ ม. ยาว ๑,๐๐๐  
ม. 

 ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จํานวน ๑ 
สาย 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๘ โครงการเสริมเขื่อนแม่น้ํา
พิจิตรเก่า สูง ๑ เมตร หมู่ ๓ 

เพ่ือขุดลอกคลอง ปากคลองกว้าง ๒.๕๐ 
ม. ก้นคลองกว้าง ๐.๕๐ 
ม. ลึก ๑ ม. ยาว ๑,๐๐๐  
ม. 

 ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จํานวน ๑ 
สาย 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 



๑๙ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๙ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ําสาย 
C ๕๓-๑   หมู่ ๓ 

เพ่ือขุดลอกคลอง  ปากคลองกว้าง ๒.๕๐ ม. 
ก้นคลองกว้าง ๐.๕๐ ม. 
ลึก ๑ ม. ยาว ๑,๐๐๐  ม.  

 ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จํานวน ๑ 
สาย 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๑๐ โครงการขุดลอกคลองจากคลอง
โพง – หนองนกยุง   หมู่ ๓ 

เพ่ือขุดลอกคลอง ปากคลองกว้าง ๒.๕๐ ม. 
ก้นคลองกว้าง ๐.๕๐ ม. 
ลึก ๑ ม. ยาว ๑,๐๐๐  ม.  

 ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จํานวน ๑ 
สาย 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๑๑ โครงการขุดลอกหนองผักตบใต้  
หมู่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ ปากคลองกว้าง ๒.๕๐ ม. 
ก้นคลองกว้าง ๐.๕๐ ม. 
ลึก ๑ ม. ยาว ๑,๐๐๐  ม.  

 ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จํานวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๑๒ โครงการขุดลอกคลองในเขตหมู่
๔ 

รองชัยเพ่ือขุดลอกคลอง ปากคลองกว้าง ๒.๕๐ ม. 
ก้นคลองกว้าง ๐.๕๐ ม. 
ลึก ๑ ม. ยาว ๑,๐๐๐  ม.  

 ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จํานวน ๑ 
สาย 

 ส่วนโยธา 

๑๓ โครงการขุดลอกคลองระบายน้ํา
สายจากนานายบุญเลิศ – หมู่ ๑ 
บ้านทับหมัน  หมู่ ๕ 

เพ่ือขุดลอกคลอง ปากคลองกว้าง ๒.๕๐ ม. 
ก้นคลองกว้าง ๐.๕๐ ม. 
ลึก ๑ ม. ยาว ๑,๐๐๐  ม.  

 ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จํานวน ๑ 
สาย 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

 
 

 
 



๒๐ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๔ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ําสาย 
C ๕๓-๒   หมู่ ๓ 

เพื่อขุดลอกคลอง ปากคลองกว้าง ๒.๕๐ ม. 
ก้นคลองกว้าง ๐.๕๐ ม. 
ลึก ๑ ม. ยาว ๑ ,๐๐๐  ม. 

 ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จํานวน ๑ 
สาย 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๑๕ โครงการขุดลอกคลองน้ําทิ้งจาก
นานายสํารวล มณเฑียรทอง – 
บึงกอก  หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ ปากคลองกว้าง ๒.๒๐ ม. 
ก้นคลองกว้าง ๐.๓๐ ม. 
ลึก ๑.๐๐ ม. ยาว ๘๖๐  ม. 

๒๔,๐๐๐   จํานวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๒๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
      แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  
       อบต.ทับหมัน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร  

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒  เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร  สินค้าข้าว 
-   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒ เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร / นอกภาคเกษตรและสินค้าข้าว 
๒.  ยุทธศาสตร์ เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร / นอกภาคเกษตรและสินค้าข้าว 
      ๒ .๑  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างพัฒนา ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ   และเส้นทางคมนาคม 

 
หมู่ ๑ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากคลอง C ๙๓ ถึง เขต
ตําบลวังหว้า   หมู่ ๑ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว 
๒,๐๑๙ ม. ปริมาณลูกรัง 
๓๖ ลบ.ม.  

๑๓,๗๑๔   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากคลอง C ๙๓ ถึง นานางวราพร  
โตทุ้ย  หมู่ ๑ 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม  ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๐๘๖ 
ม. ปริมาณลูกรัง ๑๒ ลบ.ม.  

๕,๓๑๔    จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

ส่วนโยธา 

๓ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากคลอง C ๙๓ ถึง นานายทวีศักด์ิ  
พ่วงไทย  หมู่ ๑ 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม  ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๒๙ ม.  
ปริมาณลูกรัง ๑๒ ลบ.ม.  

๔,๑๓๒   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

ส่วนโยธา 

 
 



๒๒ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๔ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากคลอง C ๙๓ ถึง นานาย
ยวง  นวนคํา  หมู่ ๑ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว 
๑,๑๗๓ม. ปริมาณลูกรัง 
๒๔ ลบ.ม.  

๘,๘๓๑   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๕ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากนานายจิต  ถึง นานาย
แทน  หมู่ ๑ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว
๑,๔๒๑ม. ปริมาณลูกรัง 
๒๔ ลบ.ม. 

๙,๒๗๗   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๖ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากนานายจิต  ถึง นานาย
ลุง  แสงทอง  หมู่ ๑ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว 
๗๒๔ ม. ปริมาณลูกรัง 
๑๒ ลบ.ม.  

๔,๖๖๓   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๗ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากนานายทอง บุญเหลือ  
ถึง นานายนายจันทร์  อุทัยชาติ  
หมู่ ๑ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว 
๑,๐๘๕ ม. ปริมาณลูกรัง 
๑๒ ลบ.ม.  

๕,๓๑๓   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๘ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากนานายยศ  ถึง คลองวัง
ปลง  หมู่ ๑ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว 
๑๗๑๗ ม. ปริมาณลูกรัง 
๓๖ ลบ.ม.  

๑๓,๑๗๐   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 



๒๓ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๙ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากนานายยศ  ถึง คลอง DR
๗  หมู่ ๑ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๘๐๕
ม. ปริมาณลูกรัง ๑๒ ลบ.
ม.  

๔๘๐๙   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๑๐ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากนานายสมชาย  ม่วงอยู่  
ถึง คลองC๙๔  หมู่ ๑ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว
๑,๕๐๘ม. ปริมาณลูกรัง 
๒๔ ลบ.ม. 

๙,๔๓๔   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๑๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากบึงทับหมัน ถึง นานาย
เจี๊ยว  หมู่ ๑ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว 
๑๕๘๖ ม. ปริมาณลูกรัง 
๒๔ ลบ.ม.  

๙,๕๗๔   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๑๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากบึงทับหมัน ถึง นานาย
สุด  ยมจันทร์หมู่๑ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว 
๑,๕๙๗ม. ปริมาณลูกรัง 
๒๔ ลบ.ม.  

๙,๕๙๔   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

หมู่ ๒ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากคลองC๔๐  ถึง บ้าน
นายชนิด  ท้วมวงษ์  หมู่ ๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว 
๑,๔๑๕ม. ปริมาณลูกรัง 
๒๔ ลบ.ม.  

๙,๒๖๗   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากบึงกล้วย  ถึง บ้านนาย
สายันต์  ป้อมเสน  หมู่ ๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๔๔๘ 
ม. ปริมาณลูกรัง ๑๒ ลบ.
ม.  

๔,๑๖๖   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๓ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากคลองC๔๐  ถึง บึงน้อย  
หมู่ ๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๘๖๗ 
ม. ปริมาณลูกรัง ๑๒ ลบ.
ม. 

๔,๙๒๐   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๔ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากบึงกล้วย  ถึง ประตูน้ํา
นานายสายันต์  ป้อมเสน  หมู่ ๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๔๖๔ 
ม. ปริมาณลูกรัง ๑๒ ลบ.
ม. 

๔,๑๙๕   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๕ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากนานายครรชิต  สิงหนา
รท  ถึง นานายประไพ  ยม
จันทร์  หมู่ ๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว 
๓,๖๗๘ ม. ปริมาณลูกรัง 
๓๖ ลบ.ม. 

๑๖,๗๐๐   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 
 
 



๒๕ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๖ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากนานายพนม จํารัสทอง  
ถึง วังปลง  หมู่ ๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว 
๔,๐๗๙ม. ปริมาณลูกรัง 
๓๖ลบ.ม.  

๑๗,๔๒๒   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๗ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากบ้านนางสํารวย  ทรัพย์
เหลือ ถึง นานายอนันต์ ทองนิ่ม  
หมู่ ๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว 
๑,๕๙๗ ม. ปริมาณลูกรัง 
๒๔ ลบ.ม.  

๙,๕๙๔   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๘ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากคลองC๙๔-๑  ถึง คลอง
ระมุ  หมู่ ๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.๑,๑๔๑ ม.  
ปริมาณลูกรัง ๒๔ ลบ.ม.  

๘,๗๗๓   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๙ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากนานายพิเชษฐ์  จันทร 
เชื้อ  ถึง นานายเพี้ยน ภู่จํานงค์  
หมู่ ๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว 
๑,๒๔๐ ม. ปริมาณลูกรัง 
๒๔ ลบ.ม. 

๘,๙๕๒   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๑๐ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากนานายกาเหว่า  เนียม
คล้าย ถึง นานายทบ  อยู่-
มณเฑียร หมู่ ๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว 
๑,๓๒๗ ม. ปริมาณลูกรัง 
๒๔ ลบ.ม. 

๙,๑๘๐   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 
 



๒๖ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากคลองC๔๐  ถึง บึงน้อย  
หมู่ ๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๘๑๕
ม. ปริมาณลูกรัง ๓๖ลบ.
ม.  

๔,๘๒๗   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๑๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากคลองC๔๐  ถึง ไร่ นาย
สมหมาย  รอดฤทธิ์  หมู่ ๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว 
๑,๓๕๒ม. ปริมาณลูกรัง 
๒๔ ลบ.ม.  

๙,๑๕๓   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๑๓ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากบ้านนายทวน  เปรมปรู  
ถึง ไร่ นานายประยูร  ยมจันทร์ 
หมู่ ๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๓๙๕ 
ม. ปริมาณลูกรัง ๑๒ ลบ.
ม. 

๔,๐๗๑   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๔ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากนานายพิเชษฐ์ ถึง นา
นายประทุม  ยมจันทร์  หมู่ ๒  
 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๘๕๒
ม. ปริมาณลูกรัง ๗๖ลบ.
ม.  

๒๒,๘๐๐ ๒๒,๘๐๐  จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๑๕ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากนานางแฉล้ม  สะท้าน
วัตรถึงเขตติดต่อหมู่ ๑    หมู่ ๒ 
 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๕๘๙
ม. ปริมาณลูกรัง ๔๘ ลบ.
ม.  

๑๓,๕๔๐ ๑๓,๕๔๐  จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๑๖ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากประตูน้ําคลอง C๙๔  
ถึง นานายอมร  มูลเมือง หมู่ ๒  
 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว 
๑๙๘๖ ม. ปริมาณลูกรัง 
๑๒๐ ลบ.ม. 

๓๔,๘๐๐ ๓๔,๘๐๐  จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๑๗ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายเรียบคลอง C๙๓ ฝ่ัง
ตะวันตก ถึง เขตตําบลวัดขวาง
หมู่ ๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๕๑๗ 
ม. ปริมาณลูกรัง ๔๘ ลบ.
ม. 

๑๓,๕๔๐ ๑๓,๕๔๐  จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๑๘ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากนานายวิเชียร  สุดโท้  ถึง นา
นายประเทือง  อินทรชิต หมู่ ๒  

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว 
๒๓๔๐ ม. ปริมาณลูกรัง 
๑๒๐ ลบ.ม. 

๓๕,๕๐๐ ๓๕,๕๐๐  จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 



๒๘ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๙ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากบ้านนายชวน  จันทร์
ขวาง ถึง หนองบอน  หมู่ ๒  
 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว 
๒๐๘๐ ม. ปริมาณลูกรัง 
๑๒๐ ลบ.ม.  

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐  จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๒๐ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากนานายจําลอง  ยมจันทร์ 
ถึง  นานายสมาน  พุ่มไพจิตร    
หมู่ ๒ 
 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๔๖๗
ม. ปริมาณลูกรัง ๔๘  ลบ.
ม.  

๑๓,๕๐๐ ๑๓,๕๐๐  จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๒๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากคลอง C๔๐  ถึง นานาง
ลําจวน  ป้อมเสน หมู่ ๒ 
 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๘๕๐ 
ม. ปริมาณลูกรัง ๗๖ ลบ.
ม. 

๒๒,๘๐๐ ๒๒,๘๐๐  จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๒๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากแยกบ้านนายเซีย  ทองดี  
ถึง  สวนนายเสนาะ  มูลเมือง
หมู่ ๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๓๙๓ 
ม. ปริมาณลูกรัง ๔๘ ลบ.
ม. 

๑๓,๕๔๐ ๑๓,๕๔๐  จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๒๓ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากบ้านนางจอก  ถึง 
ประตูน้ําคลอง C๑  หมู่ ๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๔๖๑ 
ม. ปริมาณลูกรัง ๔๘ ลบ.
ม. 

๑๓,๕๔๐ ๑๓,๕๔๐  จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 



๒๙ 
 

 
หมู่ ๓ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากคลอง C ๕๓ ถึง เขตหมู่ 
๔     หมู่ ๓ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว 
๑,๕๖๖ ม. ปริมาณลูกรัง 
๔๘ ลบ.ม. 

๑๖,๒๕๘   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากคลอง C ๕๓ ถึง หนอง
หันกา    หมู่ ๓ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว 
๓,๖๗๔ ม. ปริมาณลูกรัง 
๔๘ ลบ.ม. 

๑๓,๔๙๓   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๓ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากคลอง C ๕๕ ถึง บึง
หน้าวัด   หมู่ ๓ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว 
๑๙๘๓ ม. ปริมาณลูกรัง 
๔๘ ลบ.ม. 

๑๗,๐๐๙   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๔ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายเรียบคลอง C ๔๐ ถึง เขต 
หมู่ ๕ หมู่ ๓  

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๔ ม.ยาว 
๒๖๙๗ม. ปริมาณลูกรัง 
๙๖ ลบ.ม. 

๓๓,๓๕๒   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๕ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากคลอง C ๕๕ ถึง หนองโว้ง  หมู่ 
๓ 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม  ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๑,๒๓๗
ม. ปริมาณลูกรัง ๙๖ ลบ.ม.  

๑๕,๗๓๑    จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

ส่วนโยธา 

๖ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากคลอง C ๔๐ ถึง บึงแฝด  หมู่ ๓  

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม  ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๑,๕๔๗ม.  
ปริมาณลูกรัง ๙๖ ลบ.ม.  

๑๖,๒๒๔   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

ส่วนโยธา 

 
 



๓๐ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๗ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากคลอง C ๕๒ ถึง หนอง
โว้ง    หมู่ ๓ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๖๖๖ 
ม. ปริมาณลูกรัง ๒๔ ลบ.
ม. 

๗,๙๑๘   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๘ โครงการซ่อมแซมถนนคสล. 
สายเรียบคลอง C ๔๐ ฝ่ัง
ตะวันออก   หมู่ ๓ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๒๖ 
ม. พร้อมลงลูกรังข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

๔๑,๘๐๐ ๔๑,๘๐๐ ๔๑,๘๐๐ จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

หมู่ ๔ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากท่าข้าวทรัพย์อุดมถึง
หนองตาม่วง    หมู่ ๔ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว 
๓,๗๓๐ ม. ปริมาณลูกรัง 
๒๔ ลบ.ม. 

๑๓,๔๓๔   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายจากแยกท่าข้าวทรัพย์อุดม 
ถึง นานายแฉล้ม  

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว 
๒,๘๐๒ ม. ปริมาณลูกรัง 
๒๔ ลบ.ม. 

๑๑,๗๖๓   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๓ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายจากจากคลอง C ๕๔-๔ ถึง 
ถนนคสล.  

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๖๕๑ 
ม. ปริมาณลูกรัง ๑๒ ลบ.
ม. 

๔,๕๓๑   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๔ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายจากหัวบึงกล้วย ถึง นานาย
สมพงศ์ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๘๒๔ 
ม. ปริมาณลูกรัง ๑๒ ลบ.
ม. 

๔,๘๔๓   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๕ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายจากคลอง C ๕๔-๔ ถึง 
ถนนลาดยาง  

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๘๖๒ 
ม. ปริมาณลูกรัง ๑๒ ลบ.
ม. 

๔,๙๑๑   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 



๓๒ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๖ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากบ้านนายสังวาล ถึงเขต
หมู่ ๓      หมู่ ๔ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว 
๑,๓๗๐ ม. ปริมาณลูกรัง 
๒๔ ลบ.ม. 

๙,๑๘๖   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๗ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายจากหัวบึงกล้วย ถึง คลอง  
C ๕๕ หมู่ ๔ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๕๙๖ 
ม. ปริมาณลูกรัง ๒๔ ลบ.
ม. 

๔,๔๓๒   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๘ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายจากจากหัวบึงกล้วย ถึง  
บ้านนายเย้ิม  หมู่ ๔ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๕๙๖ 
ม. ปริมาณลูกรัง ๑๒ ลบ.
ม. 

๔,๔๓๒   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๙ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายจากหัวบึงกล้วย ถึง นานาย
สมพงศ์  หมู่ ๔ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว 
๒,๒๒๑ ม. ปริมาณลูกรัง 
๑๒ ลบ.ม. 

๑๐,๗๑๗   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๑๐ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายจากคลอง C ๕๔-๔ ถึง 
ถนนลาดยาง   หมู่ ๔ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๘๖๒ 
ม. ปริมาณลูกรัง ๑๒ ลบ.
ม. 

๔,๙๑๑   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 



๓๓ 
 

หมู่ ๕ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายจากบ้านนายเทียม  คงคา ถึง 
นานายสมบูรณ์  กล่ินแก้ว  หมู่ 
๕ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว 
๒๔๖๗ ม. ปริมาณลูกรัง 
๑๐๘ ลบ.ม. 

๓๔,๖๘๐   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายจากบ้านนายสนม ถึง บ้าน
นายใบ  โฉมงาม  หมู่ ๕ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๔๕๓ 
ม. ปริมาณลูกรัง ๒๔ ลบ.
ม. 

๗,๕๓๕   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๓ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายจากนานายเทียม  คงคง ถึง 
นานายใบ  โฉมงาม  หมู่ ๕ หมู่ 
๕ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว 
๒๒๔๘ ม. ปริมาณลูกรัง 
๙๖ ลบ.ม. 

๓๐,๙๒๖   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๔ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายจากนานายเทียม  คงคง ถึง 
บ้านนายเดชา  ปานทอง หมู่ ๕ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๘๖๕
ม. ปริมาณลูกรัง ๓๖ ลบ.
ม. 

๑๑,๖๓๗   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๕ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายคลอง C ๑ ถึง บ้านนาย
เอ้ือน  กล่ินแก้ว  หมู่ ๕ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๕๙๗
ม. ปริมาณลูกรัง ๒๔ ลบ.
ม. 

๗,๗๙๔   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 
 



๓๔ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๖ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายจากบ้านนายเทียม  คงคา ถึง 
นางสมพร สุภาพเนตร  หมู่๕  

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว 
๗๕๗ ม. ปริมาณลูกรัง 
๒๔ ลบ.ม. 

๘,๐๘๒   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๗ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายจากนานายนเรศ ถึง นานาย
สุทิน คุ้ยแคะ  หมู่ ๕ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๔๑๕ 
ม. ปริมาณลูกรัง ๒๔ ลบ.
ม. 

๗,๔๖๗   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๘ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายจากบ้านนางประทุม  ถึง 
บ้านนายทองสุก หมู่ ๕ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๙๙๑ 
ม. ปริมาณลูกรัง ๓๖ ลบ.
ม. 

๑๑,๘๖๓   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 
หมู่ ๖ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายจากคลอง C ๔๐ ถึง บึงกอก 
หมู่ ๖ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๙๙๑ 
ม. ปริมาณลูกรัง ๓๖ ลบ.
ม. 

๑๒,๒๒๗   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายจากนานายพงษ์ ถึง นานาง
บุญเกิด  ศิริ หมู่ ๖ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๑๒๐ 
ม. ปริมาณลูกรัง ๑๒ ลบ.
ม. 

๓,๕๗๕   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๓ โครงการซ่อมแซมถนนคสล.
สายเรียบแม่น้ําพิจิตรเก่า  หมู่ ๖ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๑๒๐ 
ม. ปริมาณลูกรัง ๑๒ ลบ.
ม. 

 ๓,๕๗๕ ๓,๕๗๕ จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๔ โครงการซ่อมแซม ก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายเข้าวัดทับหมัน
หมู่๖ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๑๒๐ 
ม. ปริมาณลูกรัง ๑๒ ลบ.
ม. 

 ๓,๕๗๕ ๓,๕๗๕ จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๕ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจาก
นาครูพาช่ืน  ถึง นานางฉลอง  รอด
ฤทธิ์  หมู่ ๖ 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม  ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๕๔๐ ม.  
ปริมาณลูกรัง ๑๒ ลบ.ม.  

๔,๓๔๐   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

ส่วนโยธา 

๖ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจาก
นานายวิชัย  กันสุข ถึง เขตตําบลวัง
สําโรง  หมู่ ๖ 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม  ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๑๑๔๔ ม.  
ปริมาณลูกรัง ๒๔ ลบ.ม.  

๘,๗๗๙   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

ส่วนโยธา 

 



๓๖ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๗ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายจากบ้านนายประทีป  วันทา 
ถึง นานายจาน  โพธิ์เมือง หมู่ ๖ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว 
๒๑๑๒ ม. ปริมาณลูกรัง 
๒๔ ลบ.ม. 

๑๗,๒๔๑   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๘ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายจากบ้านนายประจวบ  ถึง 
นานายครรชิต   หมู่ ๖ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ถนนกว้าง ๓ ม.ยาว ๑๑๐ 
ม. ปริมาณลูกรัง ๑๒ ลบ.
ม. 

๓,๕๕๘   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑  )  
    อบต.ทับหมัน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร  

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
-   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๓ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน 

เพื่อจัดอบรมแก่เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย 

หมู่ ๑-๖ ๑๐, ๕๕๐ ๑๐, ๕๕๐ ๑๐, ๕๕๐ จํานวน ๑ 
คร้ัง 

เกษตรกรได้รับการ
พัฒนาทั้งทางทักษะ
และวิชาการ 

สํานักปลัด 

๒ โครงการก่อสร้างลานตากข้าว 
คสล. (หมู่๔) 

เพื่อให้ประชาชนมีลานตาก
ข้าว ในหมู่บ้าน 

ขนาดพื้นที่ ๒๕๐ ตร.ม. ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
แห่ง 

พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถ่ิน 

สํานักปลัด 

๓ โครงการส่งเสริมการทําปุ๋ย
ชีวภาพและการใช้สารชีวภัณฑ์ 

เพื่ออุดหนุนกลุ่มอาชีพใน
ตําบล 

กลุ่มอาชีพทําปุ๋ยชีวภาพ
และการใช้สารชีวภัณฑ์ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
คร้ัง 

พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถ่ิน 

สํานักปลัด 

๔ โครงการก่อสร้างลานตากข้าว 
คสล. (หมู่๖) 

เพื่อให้ประชาชนมีลานตาก
ข้าว ในหมู่บ้าน 

ขนาดพื้นที่ ๒๕๐ ตร.ม. ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
แห่ง 

พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถ่ิน 

สํานักปลัด 

 
 



๓๘ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๕ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ต่างๆใน ตําบลทับหมัน 

เพื่อให้ประชาชนนําความรู้
ไปประกอบอาชีพเสริมและ
เพิ่มรายได้ 

-  จัดโครงการฝึกอบรม
อาชีพแก่เกษตรประชาชน
ทั่วไป  และเยาวชนใน
ตําบลทับหมัน 
-  เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
คร้ัง 

พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถ่ิน 

สํานักปลัด 

๖ โครงการเงินอุดหนุนเศรษฐกิจ
ชุมชนตําบลทับหมัน   

เพื่อส่งเสริมการดําเนินงาน
เศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มอาชีพ  หมู่ ๑ – หมู่ ๖ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
คร้ัง 

พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถ่ิน 

สํานักปลัด 

๗ โครงการสนับสนุนงบประมาณ
กลุ่มอาชีพโรงสีชุมชน  หมู่ ๕  

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ประชาชน 

กลุ่มผลิตพันธุ์ข้าว  หมู่๕ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
คร้ัง 

พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถ่ิน 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

     แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑  )  
       อบต.ทับหมัน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร  

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๓ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
     ๓.๒  แนวทางการพัฒนา  ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการอุดหนุนชมรมอสม.
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
 

เพื่อพัฒนาประสบการณ์และ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ อส
ม. 

อุดหนุน อสม.ตําบลทับ
หมัน  หมู่บ้านละ 
๑๐,๐๐๐ บาท 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
คร้ัง 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ที่ด ี

สํานักปลัด 

๒ โครงการรณรงค์และป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

-เพื่อให้ความรู้เร่ืองการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
-เพื่อลดความชุกดัชนีลูกน้ํา
ยุงลายและยุงลายตัวเต็มวัย 

-ประชาชนตําบลทับหมัน 
-กิจกรรมรณรงค์ควบคุม
ลูกน้ํายุงลายและทําลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุง 

 
๑๒๐,๐๐๐ 

 
๑๒๐,๐๐๐ 

 
๑๒๐,๐๐๐ 

จํานวน ๑ 
คร้ัง 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ที่ด ี

สํานักปลัด 

 
 

 



๔๐ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๓ โครงการเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  ( สปสช.) 

เพื่อจ่ายเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพ ในระดับ
ท้องถ่ิน 

ประชาชนตําบลทับหมัน ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
คร้ัง 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ที่ด ี

สํานักปลัด 

๔ โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าพร้อมดําเนินการคุมกําเนิด
สุนัขและแมว 

เพื่อป้องกันโรคติดต่อระบาด
จากสัตว์สู่คน 

๑. สนับสนุนวัคซีนและ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
๒.  สนับสนุนยา
คุมกําเนิดสุนัขและแมว 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
คร้ัง 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ที่ด ี

สํานักปลัด 

๕ โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้หวัดนก 

เพื่อป้องกันโรคติดต่อระบาด
จากสัตว์สู่คน 

เพื่อจัดจ้างบุคคลภายนอก
ฉีดพ่นหมอกควันกําจัดยุง
และพ่นวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดนก 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
คร้ัง 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ที่ด ี

สํานักปลัด 

๖ โครงการก่อสร้างติดตั้งเคร่ือง
ออกกําลังกายประจําหมู่บ้าน   
( หมู่ ๕ ) 

เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกาย ก่อสร้าง / ติดตั้งเคร่ือง
ออกกําลังกาย  หมู่ ๕  

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ที่ด ี

สํานักปลัด 

 
 
 

 
 



๔๑ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๗ โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิต
วัยเรียน  วัยรุ่น รู้ทัน รู้จักเล่ียง 
ไม่เส่ียงท้องไม่เส่ียงเอดส์ 

เพื่อจัดโครงการอบรม
นักเรียน 

นักเรียน จํานวน  ๑๐๐  
คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
คร้ัง 

วัยรุ่นตําบลทับหมัน มี
ทักษะชีวิตที่ดี  

สํานักปลัด 

๘ โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริม
ทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ทับหมัน 

เพื่อเฝ้าระวังภาวะทันต
สุขภาพในเด็กเล็ก 

เด็กเล็ก ศพด.ทับหมัน 
จํานวน ๘๐ คน 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน ๒ 
คร้ัง/ปี 

 เด็กเล็กตําบลทับหมัน
มีสุขภาพฟันที่ดี 

สํานักปลัด 

๙ โครงการคัดกรองป้องกันและ
ควบคุมโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง 

เพื่อป้องกันโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 

ประชาชนกลุ่มเส่ียง  
จํานวน ๑๕๐ คน 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จํานวน ๑ 
คร้ัง 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ที่ด ี

สํานักปลัด 

๑๐ โครงการรณรงค์การตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก 
 

เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก 

ประชาชนกลุ่มเส่ียง  
จํานวน  ๑๕๐  คน 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จํานวน ๑ 
คร้ัง 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ที่ด ี

สํานักปลัด 

๑๑ 
 

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรค 

เพื่อให้เด็กเล็กปลอดภัยจาก
โรคติดต่อต่างๆ เช่นโรคปาก
เท้าเปื่อย หวัด ปอดบวม โรค
ระบบทางเดินอาหาร 

เด็กเล็ก ศพด.ทับหมัน 
จํานวน ๘๐ คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน 
๘๐ คน 

เด็กเล็กปลอดภัยจาก
โรคติดต่อต่างๆ 

สํานักปลัด 

 
 

 
 



๔๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
     แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  

                     อบต.ทับหมัน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๓ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
     ๓.๓  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส  

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อสงเคราะห์และช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ ตําบลทับหมัน 

จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ  
ตําบลทับหมัน  จํานวน  
๒๘๐  ราย 

๑,๖๘๐,๐๐๐ ๑,๖๘๐,๐๐๐ ๑,๖๘๐,๐๐๐ จํานวน  
๒๘๐  
ราย 

ผู้สูงอายุ  ตําบลทับ
หมันมีความเป็นอยู่
หรือคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

๒ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
ผู้พิการ   

เพื่อสงเคราะห์และช่วยเหลือ  
ผู้พิการ  ตําบลทับหมัน 
 

สงเคราะห์ ผู้พิการ    
ตําบลทับหมัน  จํานวน  
๖๕  ราย 

๓๙๐,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐ จํานวน  
๖๕  ราย 

ผู้พิการ  ตําบลทับ
หมันมีความเป็นอยู่
หรือคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

๓ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วย
เอดส์ 

เพ่ือสงเคราะห์และช่วยเหลือ 
ผู้ป่วยเอดส์ ตําบลทับหมัน 

สงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์  ตําบล
ทับหมัน 
จํานวน ๓ ราย 

๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ จํานวน ๓ 
ราย 

ผู้ป่วยเอดส์  ตําบลทับ
หมันมีความเป็นอยู่หรือ
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

สํานักปลัด 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 
 



๔๓ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๔ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้ผู้สูงอายุมีความสุขความ
เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรมให้ผู้สูงมีส่วน
ร่วม 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน  
๖๐  ราย 

ผู้สูงอายุ  ตําบลทับ
หมันมีความเป็นอยู่
หรือคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

๕ โครงการตรวจคัดกรองและ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหา
ทางด้านสายตา     

เพื่อสงเคราะห์และช่วยเหลือ  
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตา  
ตําบลทับหมัน 
 

สงเคราะห์ ผู้พิการ    
ตําบลทับหมัน  จํานวน  
๒๐๐ ราย 

๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ จํานวน  
๒๐๐  ราย 

ผู้สูงอายุ  ตําบลทับ
หมันมีความเป็นอยู่
หรือคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

๖ โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย  ใส่
ใจผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและคน
ไร้ที่พึ่ง 

เพื่อสงเคราะห์และช่วยเหลือ 
ผู้สูงวัย  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส
และคนไร้ที่พึ่งตําบลทับหมัน 

จัดกิจกรรมเพื่อ  ผู้สูงวัย  
ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและ
คนไร้ที่พึ่งตําบลทับหมัน
จํานวน  ๒๐๐ ราย 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน 
๒๐๐ ราย 

ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ คนไร้ที่พึ่ง  
ตําบลทับหมันมีความ
เป็นอยู่หรือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

๗ โครงการตรวจคัดกรองผู้ที่
ปัญหาทางด้านสายตา (ต้อ
กระจก) ในผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อตรวจคัดกรองผู้ที่ปัญหา
ทางด้านสายตา (ต้อกระจก) 
ในผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส  

ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
ที่มีปัญหาด้านสายตา (ต่อ
กระจก) จํานวน  ๑๕๐ 
ราย 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน  
๑๕๐  ราย 

ในผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสที่ปัญหา
ทางด้านสายตา (ต้อ
กระจก)มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

 
 



๔๔ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๘ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ดูแล
ผู้ป่วยเร้ือรัง ผู้สูงอายุและผู้
พิการ 

เพื่อให้ผู้ดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง  
ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ มี
ศักยภาพที่ดีขึ้น 

ผู้ดูแลผู้ดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง  
ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ มี
ศักยภาพที่ดีขึ้นจํานวน  
๑๐๐ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน  
๑๐๐  ราย 

ผู้ป่วยเร้ือรัง  ผู้สูงอายุ  
และผู้พิการ  ได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

สํานักปลัด 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

๙ โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ / ทุพพลภาพ
และผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพ ที่
อาจเกิดกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ / 
ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส 
 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ / ทุพพล
ภาพและผู้ด้อยโอกาส
จํานวน  ๒๐๐ ราย 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวน  
๒๐๐  ราย 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ / 
ทุพพลภาพและ
ผู้ด้อยโอกาส มี
สุขภาพที่ด ี

สํานักปลัด 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑  )  

อบต.ทับหมัน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๓ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
     ๓.๔  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการให้ความช่วยเหลือและ
ฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติและสา
ธารณภัย 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติและภัย
ธรรมชาติต่างๆ 

ให้ความช่วยเหลือด้าน
การเงินและปัจจัยต่างๆที่
จําเป็นต่อการดํารงชีวิต 
 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จํานวน ๖ 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

๒ โครงการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยด้านการเกษตร 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยด้านการเกษตร 

เกษตรกรทุกหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน ๖ 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

 
 



๔๖ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

     แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ )  
      อบต.ทับหมัน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร  

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๓ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
     ๓.๕  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการสมทบกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน  

เพื่อสมทบกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน 

ตําบลทับหมัน  ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ จํานวน ๑ 
คร้ัง 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 
 

๒ โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา
และอุปกรณ์ออกกําลังกาย  
ประจําหมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชน  มี
นิสัยรักการออกกําลังกาย  ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

หมู่ ๑ – หมู่ ๖ ตําบลทับ
หมัน 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวน ๖ 
หมู่บ้าน 

เยาวชนและประชาชน  
มีนิสัยรักการออก
กําลังกาย  ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์  
ห่างไกลยาเสพติด 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา  

 
 
 
 



๔๗ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๓ โครงการแข่งขันกีฬา  อบต. 
ต้านยาเสพติด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
แข่งขันกีฬา  อบต. ต้านยา
เสพติด 

บุคลากร อบต.ทับหมัน
และประชาชนตําบลทับ
หมัน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
คร้ัง 

สร้างความรัก ความ
สามัคคี  กลมเกลียว
กันของเยาวชนและ
ประชาชนในตําบลทับ
หมัน 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา  

๔ โครงการอุดหนุนวัดท่าหลวง
ในการจัดงานประเพณีแข่งขัน
เรือยาวจังหวัดพิจิตร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานประเพณีแข่งขันเรือยาว
จังหวัดพิจิตร 

อุดหนุนวัดท่าหลวงใน
การจัดงานประเพณี
แข่งขันเรือยาวจังหวัด
พิจิตร 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
คร้ัง 

เยาวชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

สํานักปลัด 

๕ โครงการเยาวชนทับหมัน
ห่างไกลยาเสพติด 

เพื่อป้องกันและลดปัญหายา
เสพติดในชุมชน 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้เร่ืองยาเสพติดแก่
เด็กนักเรียน/เยาวชนและ
ประชาชนในตําบลทับ
หมัน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
คร้ัง 

เยาวชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

สํานักปลัด 

๖ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ท้องถ่ินสัมพันธ์สัญจรต่อต้าน
ยาเสพติด คร้ังที่ ๘ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็น
เจ้าภาพตามโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาฯ 

อปท.ในเขตอําเภอ
ตะพานหิน 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
คร้ัง 

บุคลากร อปท.อําเภอ
ตะพานหิน เป็น
เครือข่ายที่ดีต่อกัน 

สํานักปลัด 

 
 
 



๔๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
   แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑  )  
     อบต.ทับหมัน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร  

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
๔.  ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
     ๔.๑  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถและทักษะเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมให้บุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงาน
อ่ืนจัดขึ้น 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 
 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวน ๑๐ 
คน 

การบริหารงานของ
อบต.ทับหมันมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในงานที่
รับผิดชอบมากย่ิงขึ้น 
 

สํานักปลัด 
คลัง 
โยธา 

๒ โครงการศึกษาดูงาน   อบรม
ของบุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อส่งเสริม พัฒนาขีด
ความสามารถในการพัฒนา
ตนเอง 

บุคลากรทางการศึกษา
จํานวน ๖ คน 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ จํานวน ๖ 
คน 

เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

 
 



๔๙ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

     แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑  )  
       อบต.ทับหมัน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร  

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
๔.  ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
     ๔.๒  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาองค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานท่ีในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๓ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
สํานักงานตู้เก็บเอกสาร ๒ บาน
ทึบ (สํานักปลัด) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ตู้เก็บ
เอกสาร  

จํานวน ๒ หลัง หลังละ 
๖,๐๐๐  บาท 

๑๒,๐๐๐   จํานวน ๒ 
หลัง 

ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการ
ให้บริการ 

สํานักปลัด 
 

๒ โครงการติดตั้งระบบกระจาย
เสียงในตําบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบ
กระจายเสียงในตําบล 

๖ หมู่บ้าน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  ๖ หมู่บ้าน ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการ
ให้บริการ 

สํานักปลัด 
 

 
 
 
 

 



๕๐ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๓ โครงการจัดซ้ือ ครุภัณฑ์
เคร่ืองปรับอากาศ ศพด. 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
เคร่ืองปรับอากาศสําหรับ
ศพด. 

ขนาด ๔๐,๐๐๐  บีทียู
จํานวน ๒ เคร่ือง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน ๒ 
เคร่ือง 

เด็กเล็ก ศพด.ทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

การศึกษา  

๔ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ ตู้เก็บ
แฟ้มเอกสาร 

เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์ตัเก็บแฟ้ม
เอกสาร บานเล่ือนกระจก 

จํานวน ๒ หลัง ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ จํานวน ๒ 
หลัง 

เด็กเล็ก ศพด.ทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

การศึกษา  

๕ โครงการทาสีอาคารสํานักงาน
อบต.ทับหมัน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทาสี
อาคาร อบต.ทับหมัน 

จํานวน ๑ หลัง ๗๔,๐๐๐ ๗๔,๐๐๐  จํานวน ๑ 
หลัง 

ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการ
ให้บริการ 

สํานักปลัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๑ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

     แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑  )  
       อบต.ทับหมัน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร  

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
๔.  ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
     ๔.๓  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานของท้องถิ่น 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของอบต. 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆของอบต. ทับหมัน ทาง
อินเตอร์เนตและให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย
ขึ้น 

๑.  พัฒนาข้อมูลในเว็ป
ไซต์อบต.ทับหมันให้
ทันสมัยอยู่เสมอ 
๒.  เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของอบต.ทับ
หมัน ให้ประชาชนทั่วไป
รับทราบทางอินเตอร์เนต 
 

๑๐ ,๐๐๐ ๑๐ ,๐๐๐ ๑๐ ,๐๐๐ จํานวน ๑ 
เวปไซต ์

การบริหารงานของ
อบต.ทับหมันมีความ
โปร่งใส  ตรวจสอบ
ได้และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

 
 
 



๕๒ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒ โครงการจัดเวทีประชาคม 
หมู่บ้าน/ตําบล 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการเสนอ
ปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนและจัดทําแผนพัฒนา 
อบต.ทับหมัน 
 

จัดเวทีประชาคมในเขต
พื้นที่ อบต.ทับหมัน 

๑๐ ,๐๐๐ ๑๐ ,๐๐๐ ๑๐ ,๐๐๐ จํานวน ๒ 
คร้ัง 

แผนพัฒนาอบต.ทับ
หมันมีความ
สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

สํานักปลัด 

๓ โครงการอุดหนุน อบต.ง้ิวราย
ตามโครงการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ
อปท.  อําเภอตะพานหิน 

เพื่ออุดหนุน อบต.ง้ิวรายตาม
โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซ้ือจัดจ้างของอปท.  
อําเภอตะพานหิน 

อปท.ในอําเภอตะพานหิน  
จังหวัดพิจิตร 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
คร้ัง 

อปท.มีการดําเนินงาน
ที่โปร่งใสตรวจสอบ
ได้ 

สํานักปลัด 

๔ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งทุกประเภท 

ประชาชนตําบลทับหมัน   ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวน ๒
คร้ัง 

ประชาชนที่มีสิทธิ์ไป
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกคน 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 

  



๕๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
     แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑  )  
       อบต.ทับหมัน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร  

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕  สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๕ สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๕.  ยุทธศาสตร์ สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
     ๕.๑  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในท้องถิ่นเพ่ือรองรับการคมนาคมและการขนส่ง 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้ารอบบึง
ทับหมัน  หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ความยาว ๔๘ เมตร ๒๐,๐๐๐   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๒ ขยายเขตไฟฟ้าออกทุ่งนา ( ไป
หนองอ้อ  )  หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว 
 ความยาวรวม ๒๐ เมตร 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๓ โครงการติดตั้งป้ายจราจรใน
เขตชุมชน   หมู่ ๑ 

เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ ท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว 
 ความยาวรวม ๒๐ เมตร 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๔ โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมริม
ถนนลาดยาง   หมู่ ๑ 

เพื่อระบายน้ํา ท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว 
 ความยาวรวม ๒๐ เมตร 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๕ โครงการติดตั้ง  ซ่อมแซมไฟ
สาธารณะรายทาง   

เพื่อส่องสว่าง หมู่ ๑-หมู่ ๖ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวน ๖ 
หมู่บ้าน 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๖ โครงการวางท่อน้ําทิ้งเรียบ
ถนนคสล.ซอย ห้าพัน 

เพื่อระบายน้ํา ท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว 
 ความยาวรวม ๒๐ เมตร 

 ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

 



๕๔ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
ซอยวัฒนธรรม  หมู่ ๒  

เพื่อระบายน้ํา ท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว 
 ความยาวรวม ๒๐ เมตร 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๘ โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด 
น้ํา แม่น้ําพิจิตรเก่า  หมู่ ๒ 

เพื่อระบายน้ํา ท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว 
 ความยาวรวม ๒๐ เมตร 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๙ โครงการเจาะวางท่อลอดถนน
หน้าบ้านนายชาญ  หมู่ ๒ 

เพื่อระบายน้ํา ท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว 
 ความยาวรวม ๒๐ เมตร 

๒๕,๐๐๐   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๑๐ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
ลงหนองบอนบริเวณนานาย
ประไพ  ยมจันทร์  หมู่ ๒ 

เพื่อระบายน้ํา ท่อ คสล. ขนาด ๑.๐๐x
๑.๐๐  เมตร 
 จํานวน ๓ แถว แถวละ ๖
ท่อน 

๗๐,๐๐๐   จํานวน ๓  
แถว 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาย
เรียบแม่น้ําพิจิตรเก่า   หมู่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๑๒ โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
คลอง  C ๔๐ (แทนสะพานเก่า)  
หมู่ ๓ 

เพื่อใช้สัญจร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ จํานวน ๑ 
จุด 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๑๓ โครงการดาดคอนกรีตคลองส่ง
น้ําสายนานายประสิทธิ์  บุญ
เหลือ หมู่ ๒  

เพื่อปรับปรุงบํารุงคลอง ความยาว ๙๙ เมตร ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ยาว ๙๙ 
เมตร 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 
 



๕๕ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า ไปบึง
กล้วย  หมู่ ๔  
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวน ๕ 
จุด 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๑๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้า ไป
หนองตรา   หมู่ ๔ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๑๖ โครงการไฟฟ้าส่องสว่างส่ีแยก
ท่าข้าวทรัพย์อุดม  หมู่๔ 
 

เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ ส่ีแยกท่าข้าวทรัพย์อุดม  
หมู่๔ 
 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
แห่ง 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๑๗ โครงการวางท่อลอดถนนลง
แม่น้ําพิจิตรเก่า บริเวณบ้านนาย
สมบัติ  คงกะพัน  หมู่ ๖ 

เพื่อระบายน้ํา ท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว 
 ความยาวรวม ๒๐ เมตร 

 ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๑๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาย
หนองหม้อแกง  -  บึงกอก  
หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๑๙ โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าซอย
ลําใย ลงแม่นํ้าพิจิตรเก่า  
หมู่ ๖ 

เพ่ือระบายนํ้า  ท่อ PVC ขนาด ๖ น้ิว  
 ความยาวรวม ๒๐ เมตร  

 ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐  จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคมขนส่ง  ส่วนโยธา 

๒๐ โครงการวางท่อลอดถนนลงแม่นํ้า
พิจิตรเก่า บริเวณบ้านนางส้มจีน  สง
ประเสริฐ  หมู่ ๖ 

เพ่ือระบายนํ้า  ท่อ PVC ขนาด ๖ น้ิว  
 ความยาวรวม ๒๐ เมตร  

 ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐  จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคมขนส่ง  ส่วนโยธา 

 



๕๖ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๑ โครงการเจาะท่อระบายน้ําลง
แม่น้ําพิจิตรเก่า  ๖  จุด 
- บ้านนางจํารัส  ระยะ ๓๒ ม. 
- บ้านนายพูล   ระยะ  ๒๘ ม. 
- บ้านนางฉลวย  ระยะ ๒๐ ม. 
- บ้านนายอุดม  ระยะ ๒๐ ม.  
- บ้านนายสมบัติ  ระยะ ๒๐ ม. 
-  บ้านนางส้มจีน  ระยะ  ๒๔ ม.  

เพื่อระบายน้ํา ท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว 
 ความยาวรวม ๑๔๘ เมตร 
๖ จุด 

๑๗๐,๐๐๐   จํานวน ๖ 
จุด 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๒๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
ซอยนางเปลวลงแม่น้ําพิจิตรเก่า
( หมู่ ๖  ) 

เพื่อระบายน้ํา ท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว 
 ความยาวรวม ๒๐ เมตร 

 ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๒๓ โครงการเปล่ียนท่อเมนต์ระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ ๔ จากบ้าน
นายบรรเจิด  ก้อนเพชร ถึงบ้าน
นายบุญปลูก  จาดมี   

เพื่อปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน 

ท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว 
 ความยาวรวม ๘๑๖ เมตร 

๓๒๓,๘๐๐   ความยาว 
๘๑๖ 
เมตร 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส่วนโยธา 

๒๔ โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม
สาย จากอบต.ทับหมันกระจาย
เสียงไปยังหมู่ ๑-๖ 

พัฒนา ปรับปรุงช่องทาง
ติดต่อส่ือสารไปยังชุมชน 

จากอบต.ไปหมู่ ๑-หมู่๖ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวน ๖ 
หมู่บ้าน 

มีช่องทางแจ้งข้อมูล
ข่าวสารที่รวดร็วขึ้น 

ส่วนโยธา 

 
 



๕๗ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕ โครงการเปล่ียนท่อเมนต์ระบบ
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ ๕ 

เพื่อปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน 

ท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว 
 ความยาวรวม ๘๑๖ เมตร 

๓๒๓,๘๐๐ ๓๒๓,๘๐๐ ๓๒๓,๘๐๐ ความยาว 
๘๑๖ 
เมตร 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส่วนโยธา 

๒๖ โครงการวางท่อน้ําทิ้งจากบ้าน
นางลําดวน  พูลสวัสดิ์-ทาง 

เพื่อระบายน้ํา ท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว 
 ความยาวรวม ๒๐ เมตร 

 ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๒๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายไปหนองโว้ง หมู่ที่ ๓ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๖๐  
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ ๐.๑๕ 

๙๐,๐๐๐   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๒๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายเรียบคลอง C๔๐ ฝ่ัง
ตะวันตกหมู่ที่ ๓ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๕๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๒๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
เรียบคลอง C๔๐ ฝั่งตะวันออกหมู่ที่ 
๓ 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม  กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๒๖เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ 
เมตร 

๔๕,๐๐๐  ๔๕,๐๐๐  จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคมขนส่ง  ส่วนโยธา 

๓๐ โครงการก่อสร้างถนนคสล.เลียบ
แม่นํ้าพิจิตรเก่า  หมู๓่ 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม  กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๓๓เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง ข้ึน  

 ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐  จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคมขนส่ง  ส่วนโยธา 

 



๕๘ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๓๑ โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก
คลอง C ๕๓ – คลองไดด้วน 
หมู่๓ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๓๓
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ขึ้น 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๓๒ โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก 
คลอง C ๔๐ – บ้านนายลําจวน
หมู่๓ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๓๓
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ขึ้น 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๓๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายจรูญ  ทับทอง  -  
สะพานข้ามคลอง C ๔๐ หมู่๓ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๓๓
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ขึ้น 

๕๐,๐๐๐   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๓๔ โครงการก่อสร้างคสล.สายบ้าน
นางลําดวน  ท้วมวงษ์  หมู่๔ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๓๓
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ขึ้น 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

 
 
 

 



๕๙ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๓๕ โครงการเสริมถนนดินลูกรัง
สายจากอาคารเอนกประสงค์   
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๖ เมตร  สูง ๐.๖๐  
ม. ยาว ๔๐  เมตร พร้อม
ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 
๕ ม.  ยาว ๔๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

๘๐,๐๐๐   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๓๖ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
บ้านนายพี  เนตรนิล  หมู่ ๕ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๓๓
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ขึ้น 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๓๗ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
โรงคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว – บ้าน
นายสมบูรณ์  อุ่นน้ําใจ  หมู่ ๕  

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๒.๕ เมตร  ยาว ๗๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ ๐.๒๕ ม. 

๘๗,๕๐๐   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๓๘ โครงการก่อสร้างคสล.สายจาก       
คลอง    C ๑ –  บ้านนายเทียม  
คงคา  หมู่๕ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๑๕๓
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ขึ้น 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

 
 
 



๖๐ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๓๙ โครงการก่อสร้างคสล.สายเรียบ       
คลอง  C ๔๐ ฝ่ังตะวันตก หมู่ ๕ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๓๓
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ขึ้น 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๔๐ 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
บ้านนางสมพร สุภาพเนตร  หมู่
ที่ ๕  

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๖๕
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ ๐.๒๕ เมตร 

 ๙๗,๕๐๐  จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๔๑ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
บ้านนายเทียม  คงคา  ถึง  นา
นายสมพงษ์  โพธิ์เมือง  
หมู่ที่ ๕  

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๕๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๔๒ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายเรียบคลอง  หมู่ ๕  

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๓๓
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ขึ้น 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 



๖๑ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๔๓ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
บ้านนางเปลว  สงวนสินหมู่ ๖ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๕๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ ๐.๒๕ เมตร 

๗๕,๐๐๐   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๔๔ โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
สายบ้านนางกาหลง  หมู่ ๖ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๓๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

 ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๔๕ โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายเรียบคลอง  C ๔๐   หมู่ ๖ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๕๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ ๐.๒๕ เมตร 

 ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๔๖ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
เรียบคลอง C๔๐ ฝ่ังตะวันตก  
หมู่๖ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๓๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมหูช้างสองข้าง   
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๖๕,๐๐๐   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

 
 
 



๖๒ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๔๗ โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
สายทางเข้าโรงเรียนวัดทับหมัน 
หมู่๑,หมู่๖  

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๕ เมตร  ยาว ๔๕
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๑๒๕,๐๐๐    พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๔๘ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
หนองอ้อ หมู่๑ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๖๕
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ ๐.๒๕ เมตร 

๙๗,๕๐๐   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๔๙ โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
สายทางเข้าระบบประปา
หมู่บ้าน  หมู่ ๑ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๖๕
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ ๐.๒๕ เมตร 

๙๗,๕๐๐   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๕๐ โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. 
สายจากส่ีแยกทับปรู ถึง แม่น้ํา
พิจิตรเก่า  หมู่ ๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๕ เมตร  ยาว ๑๓๒
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๓๖๐,๐๐๐   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 



๖๓ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๕๑ 
 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
บริเวณปากทางเข้าบึงทับหมัน  
หมู่ ๑  

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ขนาดพื้นที่คสล.๒๘๒ ตร.
ม. หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
๐.๕๐ เมตร 

๑๓๕,๔๐๐   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๕๒ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
หนองอ้อ หมู่ ๑  

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๑๑๖ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้าง
ละ ๐.๒๕ เมตร 

๑๗๒,๐๐๐   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๕๓ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
หนองบอน หมู่ ๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๗๗ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้าง
ละ ๐.๕๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๕๔ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
คลอง C๔๐ ถึง ท้ายบึงกล้วย   
หมู่ ๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๑๐๒ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้าง
ละ ๐.๕๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 



๖๔ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๕๕ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
จากอาคารเอนกประสงค์  เรียบ
คลอง C๕๔  หมู่ ๔ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๑๕๓ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้าง
ละ ๐.๕๐ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๕๖ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
จากถนนลาดยางทับหมัน –บาง
ลาย   เรียบคลอง C๔๐  หมู่ ๖  

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๗๗ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้าง
ละ ๐.๕๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๕๗ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
บึงกอก  หมู่  ๖ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๗๗ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้าง
ละ ๐.๕๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐   จํานวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑  )  
      อบต.ทับหมัน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร  

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๖  พัฒนาคุณภาพมาตฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๖ พัฒนาคุณภาพมาตฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
๖.  ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพมาตฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
     ๖.๑  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ทําบุญกลางบ้าน    (หมู่ ๑-๖) 
 

เพื่อให้ชุมชนเกิดความ
สามัคค ี

(หมู่๑) ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
คร้ัง 

ชุมชนมีความสามัคค ี สํานักปลัด 

๒ โครงการวันผู้สูงอายุ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม
ของไทยให้คงไว้และ
เสริมสร้างจริยธรรม ศีลธรรม
ให้แก่ประชาชน 

จัดกิจกรรม รดน้ําดําหัว
ผู้สูงอายุ  ตําบลทับหมัน 
จํานวน ๑๖๐  คน 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
คร้ัง 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงามของ
และเป็นการปลูกฝัง
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ประเพณีให้แก่
เด็กและเยาวชน 

ส่วนการศึกษา 

 



๖๖ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๓ โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา   เพื่ออนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม
ของไทยให้คงไว้และ
เสริมสร้างจริยธรรม ศีลธรรม
ให้แก่ประชาชน 

ถวายเทียนพรรษแก่วัดใน
ตําบลทับหมัน จํานวน ๓  
วัด   
 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
คร้ัง 

ชุมชนมีความสามัคค ี ส่วนการศึกษา 

๔ โครงการแข่งขันเรือยาว
ประเพณี  ตําบลทับหมัน 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม
ของไทยให้คงไว้และ
เสริมสร้างจริยธรรม ศีลธรรม
ให้แก่ประชาชน 

จัดงานแข่งขันเรือยาว
ประเพณี  ตําบลทับหมัน 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
คร้ัง 

ประชาชนมีความรัก
และสามัคคีต่อกัน 

ส่วนการศึกษา 

๕ โครงการวันเฉลิมพระชนม์
พรรษา  ๑๒  สิงหาคม 

เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อองค์สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 

จัดพิธีถวายพระพรชัย
มงคลลงนามถวายพระพร  
และจัดกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
คร้ัง 

ประชาชนในตําบลทับ
หมันได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
องค์สมเด็จพระราชินี
นาถ 

ส่วนการศึกษา 

๖ โครงการวันเฉลิมพระชนม์
พรรษา  ๕  ธันวาคม   

เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จัดพิธีถวายพระพรชัย
มงคลลงนามถวายพระพร  
และจัดกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
คร้ัง 

ประชาชนในตําบลทับ
หมันได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
องค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

สํานักปลัด 

 
 



๖๗ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๗ อุดหนุนโครงการงานราชพิธี
และรัฐพิธี อําเภอตะพานหิน 
 
 

เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

อุดหนุนอําเภอตะพานหิน
เพื่อจัดงานราชพิธีและรัฐ
พิธีต่างๆ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
คร้ัง 

ประชาชนในตําบลทับ
หมันได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

สํานักปลัด 

๘ อุดหนุนโครงการงานประจําปี
อําเภอตะพานหิน 
 

เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
กระจายรายได้ของสินค้า
ท้องถ่ินและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของอําเภอ 

อุดหนุนอําเภอตะพานหิน
เพื่อจัดงานประจําปีอําเภอ
ตะพานหิน 
 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จํานวน ๑ 
คร้ัง 

ประชาชนมีการ
กระจายรายได้มากขึ้น  

สํานักปลัด 

๙ โครงการอุดหนุน อบต.เจ้าภาพ  
ตามโครงการจัดร้ิวขบวนถวาย
ดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อ
เพชร  วัดท่าหลวงและงาน
กาชาดจังหวัดพิจิตร 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดพิจิตร 

ประชาชน  ๒๕๐  
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
คร้ัง 

ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม 

สํานักปลัด 
 

 
 

 
 

 



๖๘ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

    แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑  )  
       อบต.ทับหมัน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร  

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๖  พัฒนาคุณภาพมาตฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๖ พัฒนาคุณภาพมาตฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
๖.  ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพมาตฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
     ๖.๒  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือการเรียน การสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหลากหลาย 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนโรงเรียนวัดทับหมัน
ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม
และพฤติกรรมนักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนวัดทับ
หมัน 

น.ร โรงเรียนวัดทับหมัน ๓๐,๐๐๐   จํานวน 1 
คร้ัง 

เด็กในตําบลทับหมันมี
พัฒนาการที่ดีครบทุก
ด้าน 
 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๒ อุดหนุนรร.ทับหมันโครงการ
กิจกรรมกีฬาสีภายใน  

เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

นักเรียนร.รวัดทับหมัน 
จํานวน ๔๐๐ คน 

๓๐,๐๐๐   น.ร 
๔๐๐ คน 

นักเรียนร.รวัดทับ
หมันห่างไกลยาเสพ
ติด 

สํานักปลัด 

๓ อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน โรงเรียนวัดทับหมัน 

เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ นักเรียนป.๑-ป.๖ โรง
จํานวน ๒๖๑ คน 

๑,๐๔๔,๐๐๐   น.ร 
๒๖๑ คน 

น.รมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

๔ อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 

เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ นักเรียนป.๑-ป.๖ โรง
จํานวน ๕๖ คน 

๒๒๔๔,๐๐๐   น.ร 
๕๖ คน 

น.รมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

๕ 
 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน โรงเรียนวัดทับปรู 

เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ นักเรียนป.๑-ป.๖ โรง
จํานวน ๓๗ คน 

๑๔๘,๐๐๐   น.ร 
๓๗ คน 

น.รมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 



๖๙ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๖ โครงการจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน ศพด .ทับหมัน  

เพื่อจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวัน เด็กเล็ก ศพด .ทับ
หมัน 

เด็กเล็ก ศพด .ทับหมัน
จํานวน ๙๔ คน 

๕๒๖,๔๐๐   เด็กเล็ก 
๙๔ คน 

เด็กเล็ก ศพด .ทับหมัน
มีภาวะโภชนาการที่ดี 

สํานักปลัด 

๗ โครงการจัดซ้ืออาหารเสริมนม
สําหรับ ศพด.และน.ร.ชั้นป.๑-
ป.๖ ในพื้นที่ ตําบลทับหมัน 

เพื่อซ้ืออาหารเสริมนม
สําหรับ ศพด.และน.รชั้นป.๑-
ป.๖ ในพื้นที่ ตําบลทับหมัน 

เด็กเล็ก ศพด.และน.ร
ชั้นป.๑-ป.๖ ในพื้นที่ 
ตําบลทับหมัน ๓โรง 

๘๗๒,๓๒๐   น.ร 
๔๐๐ คน 

นักเรียนร.รวัดทับ
หมันห่างไกลยาเสพ
ติด 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๘ โครงการก่อสร้าง อาคารเคร่ือง
เล่นเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลทับหมัน 

เพื่อก่อสร้าง อาคารเคร่ืองเล่น
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
ทับหมัน 

ขนาด กว้าง ๘ เมตร ยาว 
๑๕ เมตร 

๔๐๐,๐๐๐    เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๙ โครงการสนับสนุนวัสดุ 
ครุภัณฑ์ทางการศึกษาและส่ือ
การเรียนการสอน  
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ตําบล 

ฟิวเจอร์บอร์ด  ดินน้ํามัน  
หนังสือนิทาน   ชุดเล่นเกมส์   
ตุ๊กตายางรูปสัตว์ต่างๆ    สี
เทียน   ฯลฯ 

ศพด ทับหมัน ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๑๐ จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อความสะดวกในการจัดทํา
เอกสารในการประเมินและ
การปฏิบัติงานอ่ืนๆ 

ศพด ทับหมัน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๑๑ โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม 
วัสดุ  ครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง
ของส่วนการศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในตําบลทับหมัน 

มุ้งลวด  ปู้กระเบื้อง ทาสี
อาคาร    ซ่อมประตู  หน้าต่าง 
และส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆที่อยู่
ภายในศูนย์ 

ศพด ทับหมัน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๑๒ จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชาพร้อมพระ
ประธาน   ๑   ชุด 

เพื่อให้เด็กได้ทํากิจกรรมทาง
ศาสนาอันเป็นการปลุกฝังให้
เด็กเป็นคนดีของสังคม 

ศพด ทับหมัน ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

 



๗๑ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๓ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์  พร้อม
ติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน ศพด ทับหมัน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๑๔ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า
พร้อมอุปกรณ์   สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทับหมัน 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
ศพด. 

ศพด ทับหมัน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๑๕ โครงการสนับสนุนวัสดุ 
สํานักงานแก่ส่วนการศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบล 
 

สมุด  ปากกา   สี  กระดาษสี   
ดินสอ  ตู้เก็บเอกสาร  โต๊ะ
คอมพิวเตอร์   เก้าอ้ีทํางาน    
แฟ้มเอกสาร  ฯลฯ 

ศพด ทับหมัน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๑๖ โครงการสนับสนุนวัสดุ   
อุปกรณ์สําหรับใช้กับ
คอมพิวเตอร์ของส่วนการศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบล  
(ห้องคอมพิวเตอร์สําหรับเด็ก) 

หมึกเคร่ืองปรินท์    แผ่น  CD  
โปรแกรมและอ่ืนๆที่เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ 

ศพด ทับหมัน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๑๗ โครงการสร้างเตาเผาขยะของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทับหมัน 

เพื่อการกําจัดขยะของศูนย์
เด็กและอบต. 

ศพด ทับหมัน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

 
 



๗๒ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๘ โครงการสนับสนุนวัสดุงาน
บ้านงานครัวสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในตําบล 

สบู่ ยาสีฟัน แป้ง  ผ้ากันเปื้อน   
ไม้กวาด แก้วน้ํา   ผ้าเช็ดตัว  
ที่นอนเด็ก   ฯลฯ 

ศพด ทับหมัน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๑๙ โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก
ผู้ปกครอง  สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใหม่ 

เพื่อรองรับผู้ปกครองที่มารับ-
ส่งเด็ก 

ศพด ทับหมัน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๒๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในและภายนอกของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทับหมัน 

ต้นไม้   กระถาง   ดิน  ปุ๋ย 
อาคารที่พักผู้ปกครอง และ
อ่ืนๆที่จําเป็น   

ศพด ทับหมัน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๒๑ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองขยาย
เสียง+ลําโพง+ไมค์ ในตัว
สําหรับศูนย์ฯอบต.ทับหมัน 

-เพื่อเป็นสื่อการเรียนการ
สอน 

ศพด ทับหมัน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๒๒ โครงการจัดซ้ือ  จัดจ้างตัดชุด
ครุยบัณฑิตน้อย (สําหรับให้
เช่า) 

-จัดซ้ือ  หรือตัดชุดครุย
สําหรับเด็กในศูนย์ที่จบจาก
ศพด.ในตําบลทับหมัน 

ศพด ทับหมัน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๒๓ โครงการจัดซ้ือตู้เส้ือผ้า   ชุด
ครุยบัณฑิตน้อย   ตู้เก็บของ
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในตําบล 

ตู้สําหรับจัดเก็บชุดครุย
บัณฑิตน้อย    

ศพด ทับหมัน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

 



๗๓ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๔ โครงการโรงละครหุ่นมือและ
หุ่นมือประกอบสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทับหมัน 

โรงละครหุ่นมือและหุ่น
ประกอบ 

ศพด ทับหมัน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๒๕ โครงการจัดซ้ือบอร์ด
นิทรรศการสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทับหมัน 

บอร์ดสําหรับการจัด
นิทรรศการต่างๆ 

ศพด ทับหมัน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๒๖ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์ 
พร้อมสายและอุปกรณ์ติดตั้ง
และอุปกรณ์ติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อสะดวกในการติดต่อส่ือ 
สาร  การหาข้อมูลและ
เอกสารอ่ืนๆ 
และใช้เป็นสื่อในการจัด
กิจกรรมของเด็กๆ 

ศพด ทับหมัน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๒๗ โครงการจัดซ้ือชั้นวาง
ของเด็กเล่นและชั้นสําหรับจัด
มุมต่างๆ 

ชั้นวางของของเด็กเล่น ศพด ทับหมัน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

 
 
 
 

 
 



๗๔ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๙ โครงการก่อสร้าง  ต่อเติม
อาคารเพื่อใช้เป็นห้องเรียนของ
ศูนย์ฯ 

โครงการก่อสร้าง  ต่อเติม
อาคารเพื่อใช้เป็นห้องเรียน
ของศูนย์ฯ 

ศพด ทับหมัน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๓๐ จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินท์สําหรับส่วน
การศึกษา 

จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินท์สําหรับ
ส่วนการศึกษา 

ศพด ทับหมัน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๓๑ จัดซ้ือตู้เอกสาร กระจกบาน
เล่ือนสําหรับส่วนการศึกษา 

เพื่อให้มีตู้เก็บเอกสารที่เป็น
ระบบระเบียบ 

ศพด ทับหมัน จํานวน ๒
หลัง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๓๒ โครงการแยกห้องเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้ทํากิจกรรมเป็น
สัดส่วน และแบ่งตามอายุเด็ก 

ศพด ทับหมัน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๓๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบล 

เพื่อจัดสร้างสวนหย่อม  ปลุก
ต้นไม้ ไม้ดอก  ไม้ประดับใน 
ทําสนามหญ้า  บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด ทับหมัน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

 
 
 
 



๗๕ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๓๔ โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง
รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และทางเข้าศูนย์ฯ 

เพื่อให้เกิดมีไฟส่องสว่าง
อย่างทั่วถึงภายในและ
ภายนอกศูนย์ฯ 

ศพด ทับหมัน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๓๕ โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า-
แปรงฟันของเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กมีสถานที่ในการใช้
ล้างหน้า-แปรงฟัน 

ศพด ทับหมัน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๓๖ จัดซ้ือจานดาวเทียมพร้อมติดตั้ง 
สําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียน
การสอน และการติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร 

ศพด ทับหมัน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๓๗ โครงการสร้างห้องเก็บ
เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อความเป็นระเบียบและมี
สถานที่ในการเก็บของให้เป็น
ระบบ ระเบียบ 

ศพด ทับหมัน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๓๘ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม
เคร่ืองเล่นเด็ก กลางแจ้ง  

เพื่อให้เด็กมีสถานที่ในการ
เล่นเคร่ืองเล่น โดยไม่เปียก
ฝนและเป็นการรักษาสภาพ
ของเคร่ืองเล่น  ไม่ให้ชํารุด
เร็วเกินไป 

ศพด ทับหมัน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

 
 

๙๑ 



๗๖ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๓๙ จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ํา  สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กมีน้ําดื่ม น้ําใช้ที่
สะอาดปลอดภัย ตรงตาม
มาตรฐานกรมอนามัย 

ศพด ทับหมัน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๔๐ โครงการก่อสร้างซุ้มพระ+
พระพุทธรูป  หน้าอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้ไหว้พระ สวด
มนต์และทํากิจกรรมทาง
ศาสนา 

ศพด ทับหมัน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๔๑ จัดซ้ือโต๊ะวางทีวีของ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยของเด็กในการใช้ส่ือ
การเรียนการสอน 

ศพด ทับหมัน ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๔๒ จัดซ้ือผ้าม่านประตูและหน้าต่าง
ทั้งหมดของอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้อยู่ใน
บรรยากาศที่ดี และปลอดภัย  
ไม่มีแดดส่องถึง 

ศพด ทับหมัน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๔๓ จัดซ้ือโซฟาชุด สําหรับ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใช้รองรับผู้ปกครองเด็ก    
แขกที่มาเย่ียม และใช้ในการ
จัดกิจกรรมอ่ืนๆ 

ศพด ทับหมัน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๔๔ จัดซ้ือโต๊ะชุดและม้านั่งสําหรับ
ผู้ปกครองเด็ก ที่มารับเด็กด้าน
นอกอาคารศูนย์ฯ 

เพื่อความสะดวกสบายของ
ผู้ปกครองที่มารอรับเด็ก 

ศพด ทับหมัน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

 



๗๗ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๔๕ จัดซ้ือถังขยะขนาดใหญ่   
สําหรับ สําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน    ๓    ใบ 

เพื่อให้มีความสะดวก สะอาด
และปลอดภัยไม่ก่อให้เกิด
โรค 

ศพด ทับหมัน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๔๖ โครงการก่อสร้างบอร์ดข้อมูล
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของ
ศูนย์ฯ 

เพื่อให้มีที่ในการประกาศ
ข้อมูลข่าวสาร  ความเป็นไป 
กิจกรรมของศูนย์ฯ 

ศพด ทับหมัน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๔๗ โครงการจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอ้ีโรง
อาหาร ศพด. 

เพื่อใช้นั่งรับประทานอาหาร ศพด ทับหมัน ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐  เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๔๘ โครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ ศพด. 
 

เพื่อติดตั้งในศพด.ทับหมัน ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู  
จํานวน ๒ เคร่ือง 

๑๐๐,๐๐๐   จํานวน ๒ 
เคร่ือง 

เด็กในตําบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 
 

สํานักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 
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๘๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ๐๓ 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

 

 

 

 

 

ผ๐๒ 

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อบต.ทับหมัน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร 

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ )  
 

 

 

 



๗๙ 
 

แบบ ผ ๐๒ 

๓.๒ บัญชีประสานโครงการพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                             

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

อบต.ทับหมัน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร  

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕  สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๕ สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๕.  ยุทธศาสตร์ สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
     ๕.๑  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในท้องถิ่นเพ่ือรองรับการคมนาคมและการขนส่ง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สาย C๑ ถึง หนองบอน หมู่๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนส่ง กว้าง  ๔  ม.  
ยาว  ๕๑  ม.  
หนา ๐.๑๕  ม.  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  
๐.๕๐ ม.  

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากคลอง C๔๐ –บึงน้อย  
( หมู่๒ ) 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๔  ม.  
ยาว  ๕๑  ม.  
หนา ๐.๑๕  ม.  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  
๐.๕๐ ม.  

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 



๘๐ 
 

แบบ ผ ๐๒ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓ โครงการก่อสร้างคสล.สายจาก       
คลอง    C ๑ –  บ้านนายเทียม  
คงคา  หมู่๕ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๔ ม. 
ยาว  ๕๐  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ ม. 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 



๘๒ 
 

 
ผ ๐๓ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ รวม ๓ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

๑.ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการทรัพยากรน  า  สิ่งแวดล้อม  พลังงานและ
การท่องเท่ียว 

        

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงแหล่งน้้า  อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕ ๒๒๕,๐๐๐ ๑๐ ๗๖๘,๐๐๐ ๑๐ ๗๖๘,๐๐๐ ๒๕ ๑,๗๖๑,๐๐๐ 

รวม ๕ ๒๒๕,๐๐๐ ๑๐ ๗๖๘,๐๐๐ ๑๐ ๗๖๘,๐๐๐ ๒๕ ๑,๗๖๑,๐๐๐ 

๒.ยุทธศาสตร์ เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร / นอก
ภาคเกษตรและสินค้าข้าว 

        

๒.๑ แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างพัฒนา ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  และเส้นทางคมนาคม  

๖๖ ๙,๔๓๕,๐๐๐ ๑๕ ๖,๘๕๐,๐๐๐ ๓ ๑๕๙,๐๐๐ ๘๔ ๑๖,๔๔๔,๐๐๐ 

รวม ๖๖ ๙,๔๓๕,๐๐๐ ๑๕ ๖,๘๕๐,๐๐๐ ๓ ๑๕๙,๐๐๐ ๘๔ ๑๖,๔๔๔,๐๐๐ 
๓.ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

        

๓.๑แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
 

๗ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๗ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๗ 
๑,๓๕๐,๐๐

๐ 
๒๑ ๔,๐๕๐,๐๐๐ 

๓.๒แนวทางการพัฒนา  ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
 

๑๑ ๖๘๔,๐๐๐ ๑๑ ๖๘๔,๐๐๐ ๑๑ ๖๘๔,๐๐๐ ๓๓ ๒,๐๕๒,๐๐๐ 

๓.๓แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส  
 

๙ ๓,๗๒๐,๐๐๐ ๙ ๓,๗๒๐,๐๐๐ ๙ 
๓,๗๒๐,๐๐

๐ 
๒๗ ๑๑,๑๖๐,๐๐๐ 



๘๓ 
 

 
ผ ๐๓ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ รวม ๓ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

๓.๔  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 

๒ ๕๐๐,๐๐๐ ๒ ๕๐๐,๐๐๐ ๒ ๕๐๐,๐๐๐ ๖ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

๓.๕ แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท 

๖ ๒๕๐,๐๐๐ ๖ ๒๕๐,๐๐๐ ๖ ๒๕๐,๐๐๐ ๑๘ ๗๕๐,๐๐๐ 

รวม 
๓๕ ๖,๕๐๔,๐๐๐ ๓๕ ๖,๕๐๔,๐๐๐ ๓๕ 

๖,๕๐๔,๐๐
๐ 

๑๐๕ ๑๙,๕๑๒,๐๐๐ 

๔. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลัก  
ธรรมาภิบาล 
 

        

๔.๑    แนวทางการพัฒนา  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ
และทักษะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๖ ๖๐๐,๐๐๐ 

๔.๒  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาองค์กร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และสถานที่
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

๕ ๔๕๐,๐๐๐ ๔ ๓๕๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๑,๑๐๐,๐๐๐ 

๔.๓ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาและการบริหารงานของท้องถิ่น 

๔ ๖๘๐,๐๐๐ ๔ ๖๘๐,๐๐๐ ๔ ๖๘๐,๐๐๐ ๑๒ ๒,๐๔๐,๐๐๐ 

รวม 
๑๑ ๑,๓๓๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๒๓๐,๐๐๐ ๘ 

๑,๑๘๐,๐๐
๐ 

๒๙ ๓,๗๔๐,๐๐๐ 

 
 



๘๔ 
 

 
ผ ๐๓ 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 

ยุทธศาสตร์ 

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

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงกา

ร 

งบประมาณ
(บาท) 

๕. ยุทธศาสตร์ สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 

        

๕.๑แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในท้องถิ่นเพื่อรองรับ
การคมนาคมและการขนส่ง 

๓๘ ๒๔,๑๕๐,๐๐๐ ๓๔ 
๓๒,๐๕๐,๐๐

๐ 
๓๖ 

๒๗,๐๐๐,๐๐
๐ 

๑๐๘ ๘๓,๒๐๐,๐๐๐ 

รวม 
๓๘ ๒๔,๑๕๐,๐๐๐ ๓๔ 

๓๒,๐๕๐,๐๐
๐ 

๓๖ 
๒๗,๐๐๐,๐๐

๐ 
๑๐๘ ๘๓,๒๐๐,๐๐๐ 

๖. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพมาตฐานการศึกษา และระบบการ
จัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

 
        

๖.๑ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๙ ๒,๗๕๐,๐๐๐ ๙ ๒,๗๕๐,๐๐๐ ๙ ๒,๗๕๐,๐๐๐ ๒๗ ๘,๒๕๐,๐๐๐ 

๖.๒ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียน 
การสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหลากหลาย 

๔๘ ๕,๘๒๐,๐๐๐ ๔๔ ๕,๔๒๒,๐๐๐ ๔๔ ๕,๔๒๒,๐๐๐ ๑๓๖ ๑๖,๖๖๔,๐๐๐ 

รวม ๕๗ ๘,๕๗๐,๐๐๐ ๕๓ ๘,๑๗๒,๐๐๐ ๕๓ ๘,๑๗๒,๐๐๐ ๑๖๓ ๒๔,๙๑๔,๐๐๐ 

รวมทั งสิ น 
๒๐๓ ๕๐,๒๑๔,๐๐๐ ๑๕๗ 

๕๕,๕๗๔,๐๐
๐ 

๑๔๕ 
๑๑๗,๓๓๑,๐

๐๐ 
๕๑๔ 

๒๒๓,๑๑๙,๐๐
๐ 



๘๕ 
 

 
 
 

 
 
 

ผ ๐๓ 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ( ประสานโครงการ )  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ รวม ๓ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

๕.  ยุทธศาสตร์ สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
      

        

   ๕.๑  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในท้องถิ่นเพื่อ
รองรับการคมนาคมและการขนส่ง 

๓ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓ 
๓,๖๐๐,๐๐

๐ 
๙ ๑๐,๘๐๐,๐๐๐ 

รวม 
๓ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓ 

๓,๖๐๐,๐๐
๐ 

๙ ๑๐,๘๐๐,๐๐๐ 

 



ยุทธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ปี 

 ยุทธศาสตร ์

ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

การเจริญเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแสดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ด้านการ

ปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ 

การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์ 

การสร้างความ
เป็นธรรมลด
ความเหล่ือมล้้า
ในสังคม 

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แบ่งปันได้อย่าง
ย่ังยืน 

การเติบโตท่ีเป็น
มิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน 

การเสริมสร้างความ
ม่ันคงแห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนาประเทศ
สู่ความม่ันคงและ
ย่ังยืน 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติคส์ 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิจัย
และนวัตกรรม  

การพัฒนา
ภาคการเมือง
และพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ 

ความร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศเพ่ือ
การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
พัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน กระบวนการผลิตข้าว  
และสินค้าเกษตรปลอดภัยท่ีได้มาตรฐาน  เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ส่งเสริมการแปรรูป  การตลาด และ
การกระจายสินค้าเกษตร  เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน  

พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว
ตามมาตรฐานเพ่ือดึงดูด
นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล  

การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
การเกษตร และฐานชุมชนท่ีเข้มแข็ง  

การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุข
อย่างย่ังยืน  

การพัฒนาขีดความสามารถทางการ
บริหารและบริการสู่สากล  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวัด 

การบริหารทรัพยากรน้้า และ
ดิน อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล  

 

การพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานการเกษตร และฐาน
ชุมชนท่ีเข้มแข็ง  

 

การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างย่ังยืน  

 

การพัฒนาขีดความ สามารถ
ทางการบริหารและบริการสู่
สากล 

 

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
และระบบการจัดการเรียนรู้ให้
หลากหลายเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

 

 
 

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓  
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ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาของอปท. 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
น้้า ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  

 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจาก
ฐานการเกษตร และฐานชุมชนท่ี
เข้มแข็งและย่ังยืน  

 

การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต  

 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดีและบริการสู่สากล  

 

การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและระบบการ
จัดการเรียนรู้ 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ 

ต้าบลคลองคูณมีดิน น้้า 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาการ
เกษตรคุณภาพ พ้ืนท่ีการเกษตรมี
ความสมบูรณ์เพ่ิมมากขึ้น 

เป้าประสงค์ท่ี ๒ 

ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ 
ประชาชนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับ
การพัฒนาอย่างรอบด้านและท่ัวถึง 

เป้าประสงค์ท่ี ๓ 

พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และ
เสริมสร้างความม่ันคง ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
ประชาชน เพ่ือสร้างสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๔ 

คุณภาพการบริการขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลมีความพร้อมสู่
สากลและมีประสิทธิภาพเพ่ิม
สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง  

เป้าประสงค์ท่ี ๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบล
พัฒนาการจัดการศึกษา และ
ระบบการจัดการเรียนรู้ให้ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ  

กลยุทธ์ท่ี ๑ 

ก่อสร้างพัฒนา
ปรับปรุงบ้ารุง
แหล่งน้้า และ
สร้างจิตส้านึก
และความ
ตระหนักใน  
การจัดการ
ทรัพยากรน้้า
และส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ท่ี ๓ 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการท้า
การเกษตร
ทฤษฎีใหม่ และ
การด้าเนินชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวัด 

การบริหารทรัพยากรน้้า และดิน 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล  

 

การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
การเกษตร และฐานชุมชนท่ี
เข้มแข็ง 

 

การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพ
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างย่ังยืน  
 

การพัฒนาขีดความ สามารถ
ทางการบริหารและบริการสู่
สากล 

 

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
และระบบการจัดการเรียนรู้ให้
หลากหลายเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
 

กลยุทธ์ท่ี ๔
ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ท่ี ๒ 

การบริหาร
จัดการและ
รณรงค์การ
ก าจัดขยะมูล
ฝอย 

กลยุทธ์ท่ี ๕
ส่งเสริมและเพ่ิม
ทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและ
กลุ่มอาชีพ 

กลยุทธ์ท่ี ๖

ก่อสร้างพัฒนา

ปรับปรุงบ้ารุง

เส้นทาง

คมนาคม และ

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๗

ป้องกันการแพร่

ระบาดของ

โรคติดต่อ และ

ส่งเสริมสุขภาพ

ด้านการกีฬา

และนันทนาการ

ให้กับประชาชน 

 

 

กลยุทธ์ท่ี ๘

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา คนพิการ 

แลผู้ด้อยโอกาส  

และเสริมสร้าง

ความม่ันคง

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

ให้กับประชาชน 

 

กลยุทธ์ท่ี ๙

ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชนและ

องค์กรทุกภาค

ส่วน 

 

 

กลยุทธ์ท่ี ๑๐

พัฒนาบุคลากร

ให้มีความรู้ 

ความสามารถ

และทักษะ 

 

 

 

กลยุทธ์ท่ี ๑๑

พัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการ 

ศึกษา ระบบการ

จัดการเรียนรู้ 
และสนับสนุน

แหล่งเรียนรู้ของ

ท้องถ่ินเพ่ือรอง 

รับประชาคม

อาเซียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 



แผนงาน เคหะและชุมชน สาธารณสุข เกษตร อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สังคม 

สงเคราะห ์

การรักษาความ
สงบภายใน 

บริหารทั่วไป 

ผลผลิต/

โครงการ 

โครงการก่อสร้าง  

ปรับปรุง 

บ้ารุงรักษา 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการจัดหา 

และพัฒนาแหล่ง

น้้าเพื่อการอุปโภค 

บริโภค และน้้าเพื่อ

การเกษตร 

 

 

 

โครงการปลูก

ต้นไม้ 

โครงการ     

บริหารจัดการ

ส่ิงแวดล้อม 

 

สมทบเข้ากองทุน

สวัสดิการชุมชนฯ  

สมทบเข้ากองทุน

หลักประกัน

สุขภาพระดับ

ท้องถ่ินหรือพื้นที่

(สปสช.) 

โครงการบริหาร

จัดการขยะ 

โครงการดูแล

สุขภาพประชาชน 

โครงการเก่ียวกับ

การป้องกัน และ

ควบคุมโรค 

โครงการสืบสาน

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการสืบสาน

ประเพณีท้องถ่ิน 

โครงการสนับสนุน

และส่งเสริมอาชีพ

ให้กับประชาชน 

โครงการเศรษฐกิจ

พอเพียง 

โครงการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 

โครงการ

อาสาสมัครดูแล      

ผู้สูงอายุในพื้นที่

ต้าบลคลองคูณ 

โครงการ

สงเคราะห์ผู้

ยากจน ยากไร้ 

และด้อยโอกาส

ทางสังคม 

โครงการ

ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย 

โครงการตั้งจุด
ตรวจ จุดสกัด 
และการอ้านวย
ความสะดวก
ด้านการ จราจร 

โครงการพัฒนา

บุคลากร 

โครงการ อบต.

พบปะประชาชน 

งบกลาง 

โครงการศึกษา

ดูงานนอก

สถานที่เพื่อ

เสริมสร้างการ

เรียนรู้ของเด็ก

ปฐมวัย 

โครงการจัดตั้ง

ศูนย์การเรียนรู้

ประชาคม

อาเซียนระดับ

ต้าบล 

กลยุทธ์ท่ี ๑ 

ก่อสร้างพัฒนา
ปรับปรุงบ้ารุง
แหล่งน้้า และ
สร้างจิตส้านึก
และความ
ตระหนักใน  
การจัดการ
ทรัพยากรน้้า
และส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ท่ี ๓ 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการท้า
การเกษตร
ทฤษฎีใหม่ และ
การด้าเนินชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

กลยุทธ์ท่ี ๔
ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ท่ี ๒ 

การบริหาร
จัดการและ
รณรงค์การ
ก าจัดขยะมูล
ฝอย 

กลยุทธ์ท่ี ๕
ส่งเสริมและเพ่ิม
ทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและ
กลุ่มอาชีพ 

กลยุทธ์ท่ี ๖

ก่อสร้างพัฒนา

ปรับปรุงบ้ารุง

เส้นทาง

คมนาคม และ

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๗

ป้องกันการแพร่

ระบาดของ

โรคติดต่อ และ

ส่งเสริมสุขภาพ

ด้านการกีฬา

และนันทนาการ

ให้กับประชาชน 

 

 

กลยุทธ์ท่ี ๘

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา คนพิการ 

แลผู้ด้อยโอกาส  

และเสริมสร้าง

ความม่ันคง

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

ให้กับประชาชน 

 

 

กลยุทธ์ท่ี ๙

ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชนและ

องค์กรทุกภาค

ส่วน  

 

 

กลยุทธ์ท่ี ๑๐

พัฒนาบุคลากร

ให้มีความรู้ 

ความสามารถ

และทักษะ 

 

 

 

กลยุทธ์ท่ี ๑๑

พัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการ 

ศึกษา ระบบการ

จัดการเรียนรู้ 
และสนับสนุน

แหล่งเรียนรู้ของ

ท้องถ่ินเพ่ือรอง 

รับประชาคม

อาเซียน 

 

 

 
การศึกษา 

โครงการก่อสร้าง  

ปรับปรุง 

บ้ารุงรักษา 

เส้นทางคมนาคม 
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ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
น้้า ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  

 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจาก
ฐานการเกษตร และฐานชุมชนท่ี
เข้มแข็งและย่ังยืน  

 

การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต  

 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดีและบริการสู่สากล  

 

การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและระบบการ
จัดการเรียนรู้ 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ 

ต้าบลทับหมันมีดิน น้้า ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการ
เกษตรคุณภาพ พื้นที่การเกษตรมีความ
สมบูรณ์เพิ่มมากข้ึน 

เป้าประสงค์ท่ี ๒ 

ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ประชาชนมี
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้รับการ
พัฒนาอย่างรอบด้านและทั่วถึง 

เป้าประสงค์ท่ี ๓ 

พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และ
เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน เพื่อสร้าง
สังคมที่มีคุณภาพ 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๔ 

คุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลมีความพร้อมสู่สากลและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ท่ี ๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพัฒนาการจัด
การศึกษา และระบบการจัดการเรียนรูใ้ห้ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ 

ก่อสร้างพัฒนา
ปรับปรุงบ้ารุง
แหล่งน้้า และ
สร้างจิตส้านึก
และความ
ตระหนักใน  
การจัดการ
ทรัพยากรน้้า
และส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ท่ี ๓ 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการท้า
การเกษตร
ทฤษฎีใหม่ และ
การด้าเนินชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

กลยุทธ์ท่ี ๔
ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ท่ี ๒ 

การบริหาร
จัดการและ
รณรงค์การ
ก าจัดขยะมูล
ฝอย 

กลยุทธ์ท่ี ๕
ส่งเสริมและเพ่ิม
ทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและ
กลุ่มอาชีพ 

กลยุทธ์ท่ี ๖

ก่อสร้างพัฒนา

ปรับปรุงบ้ารุง

เส้นทาง

คมนาคม และ

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๗

ป้องกันการแพร่

ระบาดของ

โรคติดต่อ และ

ส่งเสริมสุขภาพ

ด้านการกีฬา

และนันทนาการ

ให้กับประชาชน 

 

 

กลยุทธ์ท่ี ๘

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา คนพิการ 

แลผู้ด้อยโอกาส  

และเสริมสร้าง

ความม่ันคง

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

ให้กับประชาชน 

 

กลยุทธ์ท่ี ๙

ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชนและ

องค์กรทุกภาค

ส่วน  

 

 

กลยุทธ์ท่ี ๑๐

พัฒนาบุคลากร

ให้มีความรู้ 

ความสามารถ

และทักษะ 

 

 

 

กลยุทธ์ท่ี ๑๑

พัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการ 

ศึกษา ระบบการ

จัดการเรียนรู้ 
และสนับสนุน

แหล่งเรียนรู้ของ

ท้องถ่ินเพ่ือรอง 

รับประชาคม

อาเซียน    12 
12 

“โครงสร้างพื้นฐานเกื้อกูล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น   ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ” 
 

วิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทั่วถึงทุกพื้นที่ 
ประชาชนมีรายได้เพียงพอ สามารถพึ่งตนเองได ้

ทรัพยากรธรรมชาติในต้าบลสมบูรณ์และ
เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีภายในต้าบล 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเข้าถึงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน 

อบต.ทับหมันมีการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ด ี

ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ 

แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

แบบ ยท. 02 



 

 

แผนงาน เคหะและชุมชน สาธารณสุข เกษตร อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สังคม 

สงเคราะห ์
การรักษาความ

สงบภายใน 
บริหารทั่วไป งบกลาง 

กลยุทธ์ท่ี ๑ 

ก่อสร้างพัฒนา
ปรับปรุงบ้ารุง
แหล่งน้้า และ
สร้างจิตส้านึก
และความ
ตระหนักใน  
การจัดการ
ทรัพยากรน้้า
และส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ท่ี ๓ 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการท้า
การเกษตร
ทฤษฎีใหม่ และ
การด้าเนินชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

กลยุทธ์ท่ี ๔
ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ท่ี ๒ 

การบริหาร
จัดการและ
รณรงค์การ
ก าจัดขยะมูล
ฝอย 

กลยุทธ์ท่ี ๕
ส่งเสริมและเพ่ิม
ทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและ
กลุ่มอาชีพ 

กลยุทธ์ท่ี ๖

ก่อสร้างพัฒนา

ปรับปรุงบ้ารุง

เส้นทาง

คมนาคม และ

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๗

ป้องกันการแพร่

ระบาดของ

โรคติดต่อ และ

ส่งเสริมสุขภาพ

ด้านการกีฬา

และนันทนาการ

ให้กับประชาชน 

 

 

กลยุทธ์ท่ี ๘

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา คนพิการ 

แลผู้ด้อยโอกาส  

และเสริมสร้าง

ความม่ันคง

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

ให้กับประชาชน 

 

 

กลยุทธ์ท่ี ๙

ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชนและ

องค์กรทุกภาค

ส่วน  

 

 

กลยุทธ์ท่ี ๑๐

พัฒนาบุคลากร

ให้มีความรู้ 

ความสามารถ

และทักษะ 

 

 

 

กลยุทธ์ท่ี ๑๑

พัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการ 

ศึกษา ระบบการ

จัดการเรียนรู้ 
และสนับสนุน

แหล่งเรียนรู้ของ

ท้องถ่ินเพ่ือรอง 

รับประชาคม

อาเซียน 

 

 

 
การศึกษา 
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                ๑  
ส่วนที่  1 

บทน า 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา      ตามแนวทาง
ระบบการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  เพื่อเป็นการเตรียมการส าหรับการพัฒนาในอนาคต  
โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    แผนพัฒนา
จังหวัด  5 ปี  แผนพัฒนาอ าเภอ  5  ปี  นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งในด้านเน้ือหาสาระ  กระบวนการ  ขั้นตอน  
และระยะเวลาด าเนินการ   

  ทั้งน้ี องค์การบริหารส่วนต าบล ทับหมัน ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้  ส าเร็จลุล่วงบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา  ตลอดจนได้รับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ   จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลทับหมัน จึงได้จัดท าแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันเรียบร้อยแล้ว 
  แผนพัฒนาสามปี  หมายความถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด  แผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้า  ครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาสามปีจะมีความเชื่อมโยงกับการจัดท างบประมาณประจ าปีอย่าง
ใกล้ชิด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท างบประมาณในระบบมุ่งเน้นงาน 
  แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน  ( Rolling  Plan)  ที่ต้องมีการทบทวนและ
จัดท าทุกปี  ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

  1.1   ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
  ดังได้กล่าวมาแล้วว่าแผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  
โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่ึง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหน่ึงแนวทางและภายใต้แนว
ทางการพัฒนาหน่ึง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหน่ึงโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องน ามาด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
จุดมุ่งหมายการพัฒนาและวิสัยทัศน์อย่างยั่งยืนในที่สุด 
  นอกจากน้ัน แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
กล่าวคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนเป็นเคร่ืองมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน า
โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี  ในปีที่จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณ เพื่อให้
กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน   

  1.2   วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
          การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการ 
จัดท างบประมาณประจ าปีเพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้อง  และสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุ
ในเอกสารงบประมาณประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ  
 
 
 
 
 



 
            ๒  
     
      1.3  ข้ันตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
    ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการจัดท าแผน 
    ขั้นตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
    ขั้นตอนที่  3  การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
    ขั้นตอนที่  4  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
    ขั้นตอนที่  5  การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
    ขั้นตอนที่  6  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
    ขั้นตอนที่  7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

   1.4   ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบ ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิง
สนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและ
ใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 

  ทรัพยากรการบริหารโดยทั่วไป  หรือ  4 M  ประกอบด้วย 
  เงิน  (Money)  ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณภายนอก
รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
  คน  (Man)  ซึ่งหมายความรวมต้ังแต่ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ  
ซึ่งจะมีความแตกต่างหลากหลาย  ทั้งด้านความรู้  ทักษะ  ทัศนคติ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องน าศักยภาพ
ของก าลังคนเหล่าน้ันมาใช้  รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนา
ท้องถิ่นด้วย 
  วัสดุอุปกรณ์  (Materials)  หมายถึงเคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถน ามาใช้
ในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับ  
ความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทันและใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ   
  การบริหารจัดการ  (Management)  เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษา
และน าไปปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง  



              
 

 
 

ส่วนที่  2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพของ องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
- ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต

ของท้องถ่ิน  ด้วยเทคนิค  SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์)  
 

จุดอ่อนของต าบลทับหมัน  
- ที่ดินมีราคาแพง เพิ่มต้นทุนการผลิต  
- ราคาขายผลผลิตไม่เป็นไปตามนโยบายจ าน าข้าวของรัฐบาล  
- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงถนนลูกรัง  
- ส่วนใหญ่ขาดการรวมตัวเป็นกลุ่ม  
- ขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง  
- ขาดความรู้เทคนิค การท าอาชีพเสริม  
- น้ าท่วมพืชผลทางการเกษตร ในฤดูฝน จากปัญหาการระบายน้ า  
- โรค  แมลงระบาด ในบางฤดู 
- การใช้สารเคมีมาก ในภาคการเกษตร  
- ดินขาดคุณภาพ ต้องใช้ปุ๋ยสูงมากในการท าการเกษตร  
- ขาดตลาดกลางรองรับภาคการเกษตร  
- ขาดแคลนแรงงาน  แรงงานขาดทักษะในการท างาน  
- ขาดแคลนที่ทิ้งขยะเน่ืองจากที่ดินมีราคาสูง  

 
จุดแข็งของต าบลทับหมัน 

- มีความขยันในการประกอบอาชีพภาคเกษตร  
- มีความสามัคคี ในแต่ละชุมชน 
- มีผู้น าที่เข้มแข็ง/ มีความพยายามในการที่จะพัฒนาชุมชน 
- ไม่มีอาชญากรรมร้ายแรง 
- เป็นแหล่งผลิตข้าวพื้นเมืองคุณภาพสูง/เหมาะสม 
- สุขภาพของประชาชน แข็งแรงไม่มีโรคติดต่อ  
- มีเคร่ืองมือพร้อมในการท าการเกษตร  
- ไม่มีความแตกแยกด้านเชื้อชาติ  ศาสนา  วัฒนธรรม  
- ต้ังอยู่ระหว่างถนนสายหลัก  มีระบบชลประทาน 
- มีแม่น้ าพิจิตรไหลผ่านและมีบึงธรรมชาติขนาดใหญ่มาก  
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ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์  
- การคมนาคมขนส่งผลผลิตมีความสะดวก  
- นโยบายของรัฐบาล  การสร้างครัวของโลก  
- นโยบายของจังหวัด ดินแดนแห่งการปลูกข้าวของประเทศ  
- นโยบายการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนของรัฐบาล  
- นโยบายและกระแสสังคม การต่อต้านยาเสพติด  
- กระแสความต้องการ การบริโภคข้าวปลอดสารพิษของสังคม  

 
ความท้าทายทางยุทธศาสตร์  

- ความเสี่ยงการลงทุนภาคเกษตร จากปัญหาอุทกภัยและโรคแมลงท าให้ ราคาต้นทุนสูง ไม่คุ้ม
ราคาขาย 

- ปัญหาภัยแล้ง น้ าท่วม ไม่มีความแน่นอน/เสี่ยงทุกปี  เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ  
- เกษตรกรขาดความรู้ เทคนิค ทักษะ ในการท าการเกษตรเชิง วิชาการ  

       การตลาดครบวงจร  
- การส่งเสริมภาครัฐ ขาดข้อมูลต่อเน่ืองเชิงรุก ล้มเหลวตลอดทุกกิจกรรมที่ส่งเสริม  
- ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาที่ไม่เป็นระบบ และต่อเน่ือง  
- งบประมาณการพัฒนามีไม่พอเพียง  ขณะที่ความต้องการพัฒนามีมากมายท าให้ต้องจัดล าดับ

ความส าคัญ 
- นโยบายข้าวของรัฐบาลแต่ละรัฐบาลไม่แน่นอน  
- งบประมาณด้านบุคลากรมีจ ากัด  มาสามารถแบ่งส่วนราชการให้ตรงกับการพัฒนา  เช่น  ส่วน

การเกษตร 
- ระเบียบกฎหมาย  ไม่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนา 
- บุคลากรมีความสามารถจ ากัด  ขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  
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วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน ต าบลทับหมัน  
 
 
ล าดับ ช่ือปัญหา สภาพปัญหา 
๑ ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

-     ถนนส่วนใหญ่เป็นถนนดินลูกรัง 
-     ไฟฟ้าสาธารณะมีไม่พอพียง 
-     ไฟฟ้าทางการเกษตรไม่ทั่วถึง 
-     คลองชลประทานต้ืนเขินโดยเฉพาะคลองไส้ไก่ 

 
-    ภายในหมู่บ้านมีฝุ่นละออง  เป็นหลุมเป็นบ่อ 
-    จุดเสี่ยงบางจุดมีแสงสว่างไม่เพียงพอ 
-    พื้นที่การเกษตรไม่มีไฟฟ้าใช ้
-    การระบายน้ าในระบบชลประทานไม่สะดวก 
 
 

๒ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
-     ประชาชนขาดที่ดินท ากิน 
-     ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอ 
-     ประชาชนมีหน้ีสินมาก 
-     ผลผลิตการเกษตรราคาตกต่ า 

 
-    ที่ดินท ากินไม่เพียงพอต้องเช่าที่ดินท านาเพิ่ม  
-    ขาดอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ 
-    มีแหล่งเงินกู้มากท าให้ประชาชนมีหน้ีสิน   
เพิ่มขึ้น 
-    ขาดการรวมกลุ่ม ท าให้ถูกกดราคาโดยพ่อค้าคน
กลาง 
 
 

๓ ปัญหาด้านสังคม 
-     ปัญหายาเสพติด 
-     ปัญหาเด็กและเยาวชน 
-     ขาดแคลนสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน 
-     โรคติดต่อ , โรคระบาด 
 
 
 
 

 
-    มีการระบาดของยาเสพติดเน่ืองจากเป็นทางผ่าน
ของการขนส่งยาเสพติด 
-    ครอบครัวขาดการเอาใจใส่บุตรหลานท าให้เกิด
ปัญหาการมั่วสุม  
-    สถานที่ออกก าลังกายยังไม่ได้มาตรฐานทั้งด้าน
สถานที่และแสงสว่าง 
-    เกิดโรคไข้เลือดออกในฤดูฝน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖ 
 

        
ล าดับ ช่ือปัญหา สภาพปัญหา 

๔ ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  
-     ค่านิยมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมในเด็กและ
เยาวชนมีน้อย 
 

 
-    เด็กและเยาวชนติดอยู่กับค่านิยมและวัฒนธรรม
ต่างประเทศ 
 

๕ ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
-     ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ 
-     สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม 
 

 
-    ที่ดินมีราคาแพง 
-    ประชาชนน าขยะมาทิ้งตามชายคลองและปล่อย
ของเสียลงแม่น้ าล าคลอง 
 

๖ ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร  
-     บุคลากรขาดประสบการณ์ในการพัฒนา 
-     ขาดแคลนเคร่ืองมือเคร่ืองจักรในการท างาน  
 
 

 
-    บุคลากรไม่มีความรู้ความสามารถที่แท้จริงในการ
พัฒนาและปฏิบัติงาน 
-    อบต. มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการจัดหา
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล  

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗ 
 

                                                                   
ผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีท่ีผ่านมา  

 
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีเทียบกับจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวน

โครงการที่ได้ปฏิบัติปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ยุทธศาสตร์ /แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการปี
๒๕๕๗ ใน
แผนพัฒนา  

สามปี 

จ านวน
โครงการท่ี
ด าเนินการ

จริง 

ร้อยละ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒ ๒ ๑๐๐ 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

๑๖ ๑๖ ๑๐๐ 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ๑๔ ๑๑ ๗๘.๕๗ 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ๔๔ ๓๙ ๘๘.๖๓ 

๕.  ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ๒ ๑ ๕๐.๐๐ 

๖.  การพัฒนาองค์การและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

๑๖ ๑๕ ๙๓.๗๕ 

รวมท้ังหมด  ๙๔ ๘๔ ๘๙.๓๖ 
 
 
 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ แผนงานการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา   
๑.  แผนงานโครงสร้างพื้นฐาน  

- ก่อสร้างถนนคอนกรีต  ถนนดินลูกรัง  
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดี  
- ขยายเขตไฟฟ้าภายในต าบล 
- ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

2. แผนงานพัฒนาแหล่งน้ า  
- ขุดลอกแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
- ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
- จัดหาเคร่ืองสูบน้ า  โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 
 



 
 
 

๘ 
 

3. แผนงานพัฒนาสังคม  
- ส่งเสริมการจัดท าเวทีประชาคมของหมู่บ้าน 
- ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในหมู่บ้านและต าบล 
- จัดสวัสดิการและเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  เด็ก  และคนพิการ 
- จัดอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน  โดยร่วมกับสถานีอนามัยต าบล  
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้เรื่องโรคติดต่อต่างๆ  เช่นโรคไข้เลือดออก  โรคพิษสุนัขบ้า  

และโรคเอดส์ 
- ส่งเสริมการจัดงานประเพณีท้องถิ่น  เช่น  งานวันสงกรานต์  รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  งานแข่งขัน

เรือยาว 
- ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา  

4. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ  
-  ส่งเสริมการฝึกอบรม   ศึกษาดูงาน  ด้านอาชีพ 

 ๕.  แผนงานพัฒนาการเมืองและการบริหาร  
  -  จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกต้ัง  
  -  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกต้ัง  
 ๖.  แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  -  ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้  
  -  จัดกิจกรรม  /  โครงการให้ประชาชนปลูกต้นไม่  เช่น  ปลูกต้นไม้เน่ืองในโอกาสวันส าคัญ  จัด
โครงการคืนชีวิตให้แม่น้ าพิจิตรเก่า  
 
 
วิเคราะห์การน าแผนพัฒนามาปฏิบัติในรอบปีท่ีผ่านมา  
 
  การจัดท าแผนพัฒนาที่ผ่านมา คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันได้น า
แผนพัฒนาประจ าปี  ๒๕๕๘ มาท าเป็นแผนงานโครงการตามความต้องการของประชาชน  ซึ่งได้เกิดจากการ
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านงานโครงสร้างพื้นฐานงานด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม งานด้านสังคม แต่งานด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม งานด้านเศรษฐกิจยังพัฒนาไม่ดีเท่าที่ก าหนด
ไว้ เน่ืองจากเป็นงานละเอียดอ่อนมีผู้รับผิดชอบหลายหน่วยงานและมีกฎหมายหลายฉบับจึงท าให้การท างานพัฒนา
ด้านน้ีล้าช้ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา  แต่อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมภาคประชาชนก็มีความส าคัญ 
เน่ืองจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันเริ่มลดลง  ท าให้ผู้น าหมู่บ้าน คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  ท างานหนักมากขึ้น
ประชาชนอาจจะมองว่าการพัฒนาแผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐานมีน้อยลงจึงมีความต้องการและการมีส่วนร่วม
น้อยลงถ้าประชาชนเข้าใจการพัฒนา  ปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องมีการพัฒนา
แบบต่อเน่ืองจึงจะทันกับเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน และในปี  พ .ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑  องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน
คงจะพัฒนาปัญหาด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ระดับหน่ึงและคงจะเป็นไปตามแผนงานต่าง ๆ ที่ตั้งไว้  
 



              
 

ส่วนที่  ๓ 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัต ิ

  ๓.๑ แนวทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  (Vision) 
““โครงสร้างพื้นฐานเกื้อกูล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น   ชุมชนเข้มแข็งย่ังยืน ” 
 

  พันธกิจ (Mission) 
 ๑ . การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน  
 ๓. การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและบริการสู่สากล  
 ๕. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้  
 

 เป้าประสงค์ (Goals) 
 ๑. ต้าบลทับหมันมีดิน น้้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตรคุณภาพ พื้นที่
การเกษตรมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น 
 ๒. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ประชาชนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและทั่วถึ ง 
 ๓. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
ประชาชน เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
 ๔. องค์การบริหารส่วนต้าบลพัฒนาการจัดการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ ให้ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพ 
 
จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

1) มีการด้าเนินกิจกรรม  การอนุรักษ์  ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเน่ือง  
2) ประชาชนในท้องถิ่นมีการศึกษา  นักเรียนในเขตอบต. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน  
3) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล มีการประกอบอาชีพและรายได้พอเพียงกับความเป็นอยู่  
4) ประชาชนผู้ด้อยโอกาส  คนชรา  มีโอกาสทางสังคมและได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึง  
5) ประชาชนมีความสะดวกสบายในการคมนาคม  
6) มีทัศนียภาพ ที่ดีพื้นที่สีเขียวเพื่อความร่มเย็น 
7) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ยท. ๐๑ 



 

 

     

   
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. ๐๒ 



 
 
 
 
 
๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีประสานโครงการ   

             
                     

    
  
 



            ๑๔ 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

   
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ :  
ยุทธศาสตร์ เพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขัน
ภาคการเกษตร / นอกภาค
เกษตรและสินค้าข้าว 

แนวทางที่ ๒ แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างพัฒนา ปรับปรุง ระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และเส้นทางคมนาคม 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : 
 ยุทธศาสตร์ 
แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนา
สังคมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  

แนวทางที่ ๑ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่
ประชาชน 

แนวทางที่ ๒ แนวทางการพัฒนา  ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ :  
๑. ยุทธศาสตร์ 
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
สิ่งแวดล้อม  พลังงานและ
การท่องเท่ียว  

แนวทางที่ ๑ แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงแหล่งน้้า  
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางที่ ๓ แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  
และผู้ด้อยโอกาส 

แนวทางที่ ๔ แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 

แนวทางที่ ๕ แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท 



            
๑๕ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ :  
ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กร
ด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วมตามหลักธรรมาภิบาล  

แนวทางที่ ๑ แนวทางการพัฒนา  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  
ความสามารถและทักษะเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

แนวทางที่ ๒  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาองค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้ และ
สถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

แนวทางที่๓ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
และการบริหารงานของท้องถ่ิน  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ :  
ยุทธศาสตร์ สร้างความ
พร้อมของจังหวัดเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  

แนวทางที่ ๑  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในท้องถิ่น
เพ่ือรองรับการคมนาคมและการขนส่ง 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ :  
ยุทธศาสตร์ พัฒนา
คุณภาพมาตฐาน
การศึกษา และระบบการ
จัดการเรียนรู้ให้
หลากหลายเพ่ือมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

แนวทางที๑่  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

แนวทางที่ ๒ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการ
เรียน การสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหลากหลาย  
 



            ๘ ๖ 
ส่วนท่ี ๔ 

แนวทางการติดตามประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหน่ึงในการด าเนินงานพัฒนา  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา  

๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
๕.๑.๑ แนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล 

(๑) จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ โดยจัดส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ด าเนินการตรวจสอบและกรอบรายละเอียดตามแบบฟอร์ม แล้วจัดส่งให้ส านักปลัด 

(๒) จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้เคร่ืองมือในการส ารวจ เช่น การสังเกต แบบสอบ ถาม  
แบบทดสอบ และการสัมภาษณ์ เป็นต้น 

(๓) เมื่อโครงการแล้วเสร็จจึงด าเนินการทบทวนข้อมูลที่ได้จากการติดตามผล  (ข้อ ๑ และข้อ ๒)  
แล้วตรวจสอบเป้าหมายแต่ละเป้าหมายว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่
ได้ต้ังไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขการวางแผนด าเนินการในปีถัดไป 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๔.๑.๒ การติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ 
 เป็นการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับ
การด าเนินงานตามโครงการว่าได้ผลเป็นอย่างไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร และเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ตามแผนหรือไม่การประเมินในขั้นตอนน้ีจะท าให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ความส าเร็จ และความล้มเหลวของการปฏิบัติงานในโครงการที่จะน ามาเป็นบทเรียน ( Lessons learned) ที่จะ
ช่วยในการตัดสินใจส าหรับโครงการใหม่ๆ รวมทั้งการปรับปรุงโครงการซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับ
โครงการที่ได้ท าการประเมินผลน้ี 

๔.๑.๓ การก าหนดช่วงเวลาและระยะเวลาการประเมินผล 
การก าหนดช่วงเวลาในการติดตามประเมินผล ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนด 

ช่วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนาฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ 
ในช่วงการติดตามประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง น าเสนอรายงานผลและเสนอความ
คิดเห็น ซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และประผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละ ๑ 
คร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งน้ี ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

             
๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
   ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๖  
หมวด ๖ ข้อ ๓๘ ได้ก าหนดองค์ประกอบของของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมี
ประธานสภาท้องถิ่นเป็นประธาน (ในฐานะที่สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร) และคณะกรรมการฯประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายบริหาร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่
คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายน้ีจะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความส าเร็จของโครงการเพื่อน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการ 



                                                                                                                    ๘๗ 
 
ปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง  โดยก าหนดวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รูปแบบที่จะ
ใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลา และ
งบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่  และผลของการด าเนินโครงการ  บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ ทั้งน้ี การ
ติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  ในขณะที่การประเมินผลเป็นการ
ตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

รูปแบบของการติดตามและประเมินผล  แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบไปด้วย แบบรายงาน  ๓  แบบ และเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๒ แบบ
ดังแผนภูมิ  ต่อไปน้ี 

               
        แบบรายงาน 

 
 
    แบบประเมินผลแผน ฯ           แบบติดตามแผน ฯ      แบบประเมินผลแผน ฯ  
             Input                  Process               Output 
 
 

   แบบที่  ๑           แบบที่  ๒                   แบบที่  ๓/๑ 
   การประเมินการจัดท าแผน                     แบบติดตามและประเมินผล                 แบบประเมินผล 
   ยุทธศาสตร์ขององค์กร          การด าเนินงานขององค์กร      การด าเนินงานตาม 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น          ปกครองส่วนท้องถิ่น                  แผนยุทธศาสตร์ 
 
               แบบที่  ๓/๒ 
                แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร  
                                                                                 ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
                                                                         
 
                                                                                      แบบที่  ๓/๓ 
                แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
                                                                                  ขององค์กรปกครองส่วนท้องส่วนท้องถิ่น 

 
 
๔.๓ ก าหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล   
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง 
และวิธีการในการติดตามและประเมินผล และเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 

๔.๓.๑ การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ 
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ดังน้ี 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล 

 ( Monitoring)  



 
                                                                                                                     ๘๘ 
 

(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร 
ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด 

จากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

       คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนด
มาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความ
สอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผน  ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 

4.3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
๑. แบบประเมินผลแผนพัฒนา ใช้แบบรายงาน  แบบที่  ๑  การประเมินการจัดท าแผน 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒. แบบติดตามแผนพัฒนา ใช้แบบรายงาน  แบบที่ ๒   แบบติดตามและประเมินผลการ 

ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๓.  แบบประเมินผลแผนพัฒนา  ใช้แบบรายงาน  ๓   แบบ  คือ 
   ๓.๑   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
   ๓.๒  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม 
   ๓.๓  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร อปท. ในแต่ละ  

ยุทธศาสตร์ 
 
 
 


