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สวนท่ี  1 

บทนํา 
 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 

  แผนพัฒนาสามปเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักท่ีวาภายใตยุทธศาสตรหน่ึงๆ อาจจะมีแนวทางการพัฒนาได

มากกวาหน่ึงแนวทางและภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหน่ึงโครงการ/กิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

และเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา  ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนและวิสัยทัศนในท่ีสุด 

  นอกจากน้ัน  แผนพัฒนาสามปเปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นใช

แผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุ วัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวใน

แผนพัฒนาสามป โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป  ปท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํางบประมาณ เพ่ือใหกระบวนการจัดทํา

งบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

 

“ แผนพัฒนาสามป ”  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมี

ลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา

สามปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป 

  แผนพัฒนาสามป  มีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปน้ี 

  1.เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  2.เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจะดําเนินการ 

3.เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาท่ีจะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป  

  4.เปนเอกสารท่ีจะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจายประจําป 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

๒

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

  การจัดทําแผนพัฒนาสามปมีวัตถุประสงค  ดังนี ้

  1. เพื่อแสดงความเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปท่ีมีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

  3. เพื่อเปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ  ใหอยูในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจําป  และนําไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับ

งบประมาณ 

ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

  การจัดทําแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2557 - 2559  ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2548 โดยแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา ประกอบดวย    

1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น    

โดยมีขั้นตอนการจัดทําดังน้ี 

  1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือ

การพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาคมและหมูบาน โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ  

และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปญหา ความตองการและขอมูลนํามาจัดทําแผนพัฒนาสามป 

   3. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามป เพ่ือเสนอผูบริหารทองถิ่น 

 4. ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามป  และประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
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ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

  การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเคร่ืองมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดพิจารณาอยางรอบคอบ เพื่อใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวาง

แนวทางการดําเนินงานตางๆ ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและสงผลท้ังในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนด

แนวทางการดําเนินงาน และใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 
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สวนท่ี  2 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานท่ีสําคัญขององคการบริหารสวนตําบลพิกุล 

 
ประวัติความเปนมา 

ตําบลพิกุล เปนตําบลเกาแกของอําเภอชุมแสง ชื่อของตําบลพิกุล สันนิษฐานวามาจากชื่อตนพิกุลท่ีมีเปนจํานวนมากในสมัยกอน ตําบลพิกุลตั้งอยู

ในเขตการปกครองของอําเภอชุมแสง มีจํานวนหมูบานท้ังสิ้น 10 หมูบาน ไดแก หมู 1 บานบางไซ หมู 2 บานหนองขี้หนู หมู 3 บานดงพิกุล หมู 4 บานทาพุทรา หมู 

5 บานหวยกระเบียน หมู 6 บานสองพ่ีนอง หมู 7 บานหัวกระทุม หมู 8 บานหวงสรวง หมู 9 บานชุมแสง หมู 10 บานแหลมนกกระทุง 

 

 สภาพทั่วไป 

   1.1 ท่ีตั้ง 

  องคการบริหารสวนตําบลพิกุล ตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค มีพื้นท่ีตั้งอยูหางจากท่ีวาการอําเภอเมืองชุมแสง ประมาณ  1.5  กิโลเมตร หางจาก

ศาลากลางจังหวัดนครสวรรคประมาณ 42 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดตอกับตําบลตาง ๆ  ดังน้ี 

ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลฆะมัง อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค และเทศบาลตําบลเนินมะกอก อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลหนองกระเจา อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค 

ทิศใต ติดตอกับตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค 

ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลทาไม  อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค 

    1.2 เน้ือที ่

 องคการบริหารสวนตําบลพิกุล   มีเน้ือท่ีประมาณ  28,387.50  ไร  45.42  ตารางกิโลเมตร 
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 1.3  ภูมิประเทศ 

 สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปของตําบลพิกุล เปนท่ีราบลุม ลักษณะดินเปนดินเหนียว เหมาะสําหรับทําการเกษตร มีแมนํ้าไหลผานทางดานตะวันตกของตําบล

ไหลจากทางทิศเหนือมาทางทิศใต ทําใหแบงพ้ืนท่ีของตําบลออกเปน 2 สวน ดานตะวันออกของแมนํ้านาน ไดแก หมูท่ี 3,9 ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปาน

กลาง  25  เมตร  ลาดเทจากตอนบนและทางตะวันออกของตําบลลงมาสูตอนลาง  ซ่ึงมี หมูท่ี  1,2,4,5,6,7,8 และ 10 

 1.4  ภูมิอากาศ 

 ฤดูรอน  ชวงระยะเวลา  เดือนกุมภาพันธ  ถึง  เดือนเมษายน 

 ฤดูฝน  ชวงระยะเวลา  เดือนพฤษภาคม  ถึง  เดือนตุลาคม 

 ฤดูหนาว ชวงระยะเวลา  เดือนตุลาคม      ถึง  เดือนกุมภาพันธ  

1.5  การตั้งบานเรือน 

 การตั้งบานเรือนของตําบลพิกุล สวนใหญตั้งอยูบริเวณสองฝงแมน้ํานานกระจัดกระจายเปนหยอมตามริมแมนํ้า มีหมูท่ี 3,4,9 และอยูในพ้ืนที่เกษตรกรรม มี

หมูท่ี 1,2,5,6,7,8 และหมูท่ี 10 
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1.6 จํานวนหมูบาน 

 จํานวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลพิกุล  มี  10  หมูบาน  ดังน้ี 
 

หมูท่ี ชื่อบาน ผูนําหมูบาน ตําแหนง 

1 บานบางไซ นายสุนทร    จันทรอุบล ผูใหญบาน 

2 บานหนองขี้หนู นายแฉลม     ยิ้มสาระ ผูใหญบาน 

3 บานดงพิกุล นายมานะ     พานทวีป ผูใหญบาน 

4 บานทาพุทรา นายนอย      ออนละมุน ผูใหญบาน 

5 บานหวยกระเบียน นายวิรัติ       เหมันต ผูใหญบาน 

6 บานสองพ่ีนอง นายวิทยา     อินอารี ผูใหญบาน 

7 บานหัวกระทุม นางวนิดา     นิลประดับ ผูใหญบาน 

8 บานหวงสรวง นางฉวีวรรณ  เรืองขจร ผูใหญบาน 

9 บานชุมแสง นายประสิทธ์ิ  อุทัยวรรณ ผูใหญบาน 

10 บานแหลมนกกระทุง นายผอง        วงศสุกร กํานัน 
  

จํานวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลพิกุลเต็มท้ัง  10  หมูบาน 
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1.7  ประชากร 

            จํานวนประชากรขององคการบริหารสวนตําบลพิกุล   

 

หมูท่ี ชื่อบาน 

พ.ศ. 2556 
รวม 

 

ครัวเรือน 

(หลังคาเรือน) 

ชาย (คน) หญิง (คน) พ.ศ.2556 

1 บานบางไซ 342 319 661 175 

2 บานหนองขี้หนู 66 64 130 43 

3 บานดงพิกุล 137 153 290 86 

4 บานทาพุทรา 294 332 626 299 

5 บานหวยกระเบียน 61 54 115 34 

6 บานสองพ่ีนอง 37 40 77 22 

7 บานหัวกระทุม 121 136 257 83 

8 บานหวงสรวง 206 232 438 175 

9 บานชุมแสง 221 245 466 178 

10 บานแหลมนกกระทุง 204 213 417 127 

รวม 1,689 1,788 3,477 1,223 

 

              ขอมูลจากสํานักงานทะเบียนและบัตร   ณ  เดือน  กุมภาพันธ  2556 
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2. สภาพทางเศรษฐกิจ  หนาน้ีอยูในเอกเซล นะ 
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ขอมูลจากสํานกังานเกษตรอําเภอชุมแสง  

 

 

 

 

 

หมูที ่

การเลี้ยงสัตว 

หมายเหต ุ
การเล้ียงสัตวปก การเล้ียงสุกร การเลี้ยงโค การเล้ียงปลา สัตวนํ้าอื่น ๆ 

ตัว ราย ตัว ราย ตัว ราย บอ ราย บอ ราย 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

3,6040 

161 

155 

238 

206 

441 

425 

2,044 

634 

3,058 

53 

9 

10 

15 

8 

10 

24 

41 

11 

26 

- 

- 

3 

7 

- 

- 

30 

355 

- 

120 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

6 

4 

- 

4 

38 

5 

5 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

10 

2 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

5 

24 

- 

18 

5 

15 

5 

12 

25 

4 

25 

4 

- 

18 

3 

5 

2 

5 

13 

3 

21 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

สัตวนํ้าอ่ืน ๆ ไดแก  กบ 

รวม 43,402 207 515 16 60 10 133 74 2 2  
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2.2  หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบลพิกุล 

  (1)  โรงสี    จํานวน     2      แหง อยูในพ้ืนที่  หมูท่ี  4  บานทาพุทรา , หมู 10 

  (2)  ปมน้ํามัน , กาซ  และปมหลอด  จํานวน      1     แหง อยูในพื้นท่ี  หมูท่ี  4  บานทาพุทรา   

  (3)  รานขายของอ่ืน ๆ จํานวน    29     แหง 

             อยูในพ้ืนท่ี  หมูที่  1  บานบางไซ  จํานวน      6     แหง  อยูในพ้ืนท่ี  หมูที่  2  บานบางไซ    จํานวน      1     แหง 

      อยูในพ้ืนท่ี  หมูที่  4  บานทาพุทรา จํานวน      3    แหง     อยูในพ้ืนท่ี  หมูที่  7  บานหัวกระทุม จํานวน      6     แหง 

      อยูในพ้ืนท่ี  หมูที่  8  บานหวงสรวง จํานวน      6    แหง             อยูในพ้ืนที่  หมูท่ี  9  บานชุมแสง     จํานวน    10     แหง 

3.  สภาพทางสังคม 

    3.1  การศึกษา 

3.1.1 โรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน  2  แหง  ดังนี ้

(1)  โรงเรียนวัดบางไซ    อยูในพ้ืนท่ี  หมูท่ี  1  บานบางไซ   ตําบลพิกุล   อําเภอชุมแสง   จังหวัดนครสวรรค   

(2)  โรงเรียนวัดหัวกระทุม  อยูในพ้ืนที่  หมูท่ี  7  บานหัวกระทุม  ตําบลพิกุล  อําเภอชุมแสง   จังหวัดนครสวรรค   

    3.1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษา  จํานวน  1  แหง  ดังน้ี 

(1)  โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ  อยูในพ้ืนท่ี  หมูที่  9  บานชุมแสง  ตําบลพิกุล  อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค     
                

3.1.3 ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน  จํานวน  5  แหง คือ หมู 3,4,7,9,10 

    3.2  สถาบันและองคกรทางศาสนา 

 3.2.1  วัด      จํานวน     4      แหง 

             (1)  วัดบางไซ อยูในพ้ืนท่ี   หมูที่   1  บานบางไซ             (2)  วัดสองพ่ีนอง  อยูในพ้ืนท่ี   หมูที่   6  บานสองพ่ีนอง 

             (3)  วัดชุมแสง อยูในพื้นท่ี   หมูที่   9  บานชุมแสง           (4)  วัดหลวงพอแกว   อยูในพ้ืนท่ี   หมูที่   9  บานชุมแสง 

    3.3  สาธารณสุข 

  (1)   สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบาน จํานวน  1 แหง 

            -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานชุมแสง อยูในพ้ืนท่ี  หมูที่  9  บานชุมแสง     



 
 

 

๑๑

   3.4  ความปลอดภัยและชีวิตและทรัพยสิน 

  (1)    ปอมตํารวจ จํานวน   2    แหง 

  -   แหงที่  1  ตั้งอยูในพ้ืนท่ี  หมูท่ี  4  บานทาพุทรา -   แหงที่  2  ตั้งอยูในพ้ืนท่ี  หมูท่ี  9  บานชุมแสง 

4.  การบริการพ้ืนฐาน 

    4.1  การคมนาคม 

            4.1.1    ถนนในความรับผิดชอบของหนวยงานอ่ืน 

            (1)    ถนนลาดยาง จํานวน   4    เสน 

   -  เสนท่ี  1 ผานพ้ืนที่  หมูท่ี  1    (กรมทางหลวงชนบท)      -  เสนท่ี  2 ผานพ้ืนที่  หมูท่ี  3   (กรมทางหลวง) 

   -  เสนท่ี  3   ผานพ้ืนที่  หมูท่ี  4    (กรมทางหลวง)  -  เสนท่ี  4   ผานพ้ืนที่  หมูท่ี  7, 8, 10   (กรมทางหลวง) 

            4.1.2    ถนนในความรับผิดชอบของ อปท. 

            (1)    ถนนลาดยาง  จํานวน     -        เสน 

               (2)    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จํานวน   14       เสน 
 

หมูที่  1  จํานวน     2   เสน หมูที่  6  จํานวน     1   เสน   

หมูที่  2  จํานวน     2   เสน หมูที่  7  จํานวน     1   เสน 

หมูที่  3  จํานวน     1   เสน หมูที่  8  จํานวน     3   เสน   

หมูที่  4  จํานวน     2   เสน หมูที่ 10              จํานวน     1   เสน 

หมูที่  5   จํานวน     1   เสน  
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(3)  ถนนหินคลุก  จํานวน     9   เสน 

 

 

 

     

 

 

 

4.2  แหลงนํ้าธรรมชาต ิ

  (1)  หนอง, คลอง, บึง  และอ่ืน ๆ  จํานวน 54 แหง  ดังน้ี 
 

1.    พื้นที่หมูที่    1   จํานวน   7    แหง 6.    พื้นที่หมูที่    6  จํานวน   7    แหง 

2.    พื้นที่หมูที่    2 จํานวน 11    แหง 7.    พื้นที่หมูที่    7  จํานวน   1    แหง 

3.    พื้นที่หมูที่    3 จํานวน   1    แหง 8.    พื้นที่หมูที่    8  จํานวน   9    แหง 

4.    พื้นที่หมูที่    4 จํานวน   6    แหง 9.    พื้นที่หมูที่    9  จํานวน   -    แหง 

5.    พื้นที่หมูที่    5 จํานวน   1    แหง 10.  พื้นที่หมูที่    10  จํานวน 16    แหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมูที่  1  จํานวน     1   เสน หมูที่  6  จํานวน     1   เสน   

หมูที่  2              จํานวน     1   เสน   หมูที่  7  จํานวน     1   เสน 

หมูที่  3             จํานวน     1   เสน หมูที่  8  จํานวน     1   เสน   

หมูที่  4  จํานวน     1   เสน   หมูที่ 10             จํานวน    1   เสน 

หมูที่  5  จํานวน     1   เสน  



 
 

 

๑๓ 

4.3  แหลงนํ้าท่ีสรางขึ้น 

  (1)  ฝาย   จํานวน    3    แหง  อยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี  1, 8   

  (2)  บอบาดาล จํานวน    75    แหง อยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี  1, 2, 3, 4, 7, 9  และ  10 

       (3)  ประปาหมูบาน จํานวน   8    แหง 

          

          

 

 

 

                                              
 

   4.  ขอมูลอื่น  ๆ

4.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี    แมน้ําไหลผาน  จํานวน  1  สาย  คือ  แมนํ้านาน   

4.2 สิ่งแวดลอม  ตําบลพิกุลมีพ้ืนท่ีบางสวนอยูในเขตผังเมืองรวม  แตมิไดอยูในเขตควบคุมมลพิษ  คุณภาพอากาศดี  คุณภาพเสียงดี  คุณภาพนํ้าผิวดินด ี

  5.  ขอมูลชีวภาพ 

พันธุพืชที่ปลูกในตําบล 

1. ขาว   พันธุชัยนาท 1  ,  พันธุสุพรรณบุรี 1  ,  พันธุสุพรรณบุรี 35 และ พันธุปทุมธานี 1 

2. ไมผล  มะมวงแกว  มะมวงเขียวเสวย  มะมวงอกรอง กลวยน้ําวา  ขนุน มะนาว   3. พืชผักและอ่ืนๆ ผักคะนา ผักกาดกวางตุง ถั่วฝกยาว  โหระพา กระเพรา 

พริกขึ้หนูผลใหญ ชะอม ขาวโพดรับระทานฝกสด พันธุสัตวเศรษฐกิจ  โค สัตวปก (เปด , ไก)   สุกร  แพะ 

 

 

 

 

อยูในพื้นที่หมูที่  1  จํานวน     1    แหง อยูในพื้นที่หมูที่  7  จํานวน     1    แหง 

อยูในพื้นที่หมูที่  2  จํานวน     -     แหง อยูในพื้นที่หมูที่  8  จํานวน     1    แหง 

อยูในพื้นที่หมูที่  3  จํานวน     -    แหง อยูในพื้นที่หมูที่  9  จํานวน     1    แหง 

อยูในพื้นที่หมูที่  4  จํานวน     1   แหง อยูในพื้นที่หมูที่  10  จํานวน     1    แหง 

อยูในพื้นที่หมูที่  5  จํานวน     1    แหง  
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6.  ศักยภาพในตําบล 

     ก.  ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 

           คณะผูบริหาร 

  1 . นายนิตย    ผลจันทร   นายกองคการบริหารสวนตําบลพิกุล 

  2.  นายไวพจน   ยาแสง   รองนายกองคการบริหารสวนตําบลพิกุล 

  3.  นายสุบิน     ผลเวช   รองนายกองคการบริหารสวนตําบลพิกุล 

         สภาองคการบริหารสวนตําบลพิกุล 

หมูที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

1 
นายถวัลย       บุญโชต ิ

นายณรงค       นุมมาก 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 

 

2 
นายมิตรชัย     นันตะบุตร 

นายบุญรอด    เปยมปรีชา 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 

 

3 
นายทองเพ่ิม    เกาะพราม 

นายสนอง       วงษละมาย 

รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 

 

4 
นายเอนก       คมคาย 

นายสุรพร       จันทรไข 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 

 

5 
นายครรชิต     เสมทนง 

นายสุทิพย      จันทรา 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 

 

6 
นางปรีดา       ชมภูศรี 

นางสนอง       นุมมาก 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 

 

7 
นายวุฒิกร      หวังเดช 

นายสามารถ    เกตุอุน 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 

 

8 
นายสรายุทธ    รอดเขียน 

นายธวัชชัย     เผือกผู 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 

 

9 นายดํารง       จันทรเขียว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
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นายประยูร     พงษเร่ือง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  

10 
นายสมชาย     แสงเนียม 

นางสาวสุภาพรรณ  ตั้งตระกูล 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
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สํานักงานปลัด สวนการคลัง สวนโยธา 

โครงสรางการบริหารงานและภาระหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลพิกุล 

 

 

       นายก อบต.พิกุล 

 

                                                                                                                                       เลขานุการนายก 

             

  รองนายก อบต.พิกุล                                  รองนายก อบต.พิกุล 

 

      

    ปลัด อบต.พิกุล 

      (นักบริหารงาน อบต.7) 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

-งานบริหารทั่วไป  -งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน           -งานบริหารการศึกษา -งานอนามัยและสิ่งแวดลอม      -งานการเงิน                -งานกอสราง  

-งานนโยบายและแผน -งานสังคมสงเคราะห   -งานสงเสริมการศึกษา -งานสงเสริมสุขภาพและ          -งานบัญชี                -งานออกแบบและ   

 ควบคุม   -งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี         ศาสนาและวัฒนธรรม         สาธารณสุข                         -งานจัดเก็บรายได              -งานผังเมือง 

-งานกฎหมายและคด ี                           -งานสาธารณูปโภค             -งานบริการสาธารณสุข           -งานทะเบียนทรัพยสิน          

-งานปองกันและบรรเทา          -งานควบคุมโรค                     และพัสด ุ

 สาธารณภัย              

-งานงบประมาณ 
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รายไดองคการบริหารสวนตําบลพิกุล 
 

รายการ 
ปงบประมาณ  (บาท) 

2555 2554 2553 

รายรับ 

  1)  หมวดภาษีอากร 

  2)  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 

  3)  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 

  4)  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย 

  5)  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 

  6)  หมวดเงินอุดหนุน 

  7)  เงินไดอื่น ๆ 

  8)  ภาษีจัดสรร 

 

144,403.09 

3,606 

118,960.75 

- 

7,900 

3,334,103 

- 

8,951,063.83 

 

129,417.26 

2,732 

72,397.95 

- 

58,598.37 

3,627,646 

- 

8,812,449.70 

 

118,766.68 

3200 

 

33,217.41 

- 

 

14,200 

3,264,987 

- 

8,385,485.63 

 

รวมรายรับ 12,560,036.67 12,703,241.28 11,819,856.72 
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รายจายประจําองคการบริหารสวนตําบลพิกุล 

     

รายการ 
ปงบประมาณ  (บาท) 

2555 2554 2553 

แผนงานบริหาร 

งบกลาง – สํารองจาย 

เงินเดือนและคาจางประจํา 

ลูกจางชั่วคราว 

คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ

คาสาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน 

รายจายอื่น 

 

317,233 

4,849,196 

626,150 

1, 934,336.55 

208, 959.33 

489,000 

- 

 

495,645 

3,671,429 

534,420 

2,934,374.22 

188,763.01 

571,500 

- 

 

 

1,017,414 

1,762,231 

224,760 

3,806,419.01 

178,104.03 

676,400 

- 

รวมรายจายแผนงานบริหาร      6,281,579.00  8,396,131.23 7,665,328.04 

แผนงานพัฒนา 

คาครุภัณฑท่ีดิน  และสิ่งกอสราง 

 

833,500 

 

1,296,914.13 

 

545,287.31 

รวมรายจายแผนงานพัฒนา 833,500 1,296,914.13 545,287.31 

รวมรายจายทั้งสิ้น 7,115,079 9,693,045.36 8,210,615.35 
 

 

 

 



 
 

 

๑๙ 

 

 

  ข.  ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนที ่

 (1)   การรวมกลุมของประชาชน 

   -  หมูที่  1 กลุมกองทุนสงเคราะหราษฎร,  กลุมกองทุนหมูบาน,  กลุมเลี้ยงกบ, กลุมจักรสาร,  กลุมแปรรูปปลา, 

     กลุมเกษตรกร   (ชาวนา) 

   -  หมูที่  2 กลุมกองทุนสงเคราะหราษฎร,  กลุมกองทุนหมูบาน,  กลุมเกษตรกร   (ชาวนา) 

 -  หมูที่  3 กลุมกองทุนสงเคราะหราษฎร,  กลุมกองทุนหมูบาน,  กลุมเกษตรกร  

 -  หมูที่  4 กลุมกองทุนสงเคราะหราษฎร,  กลุมกองทุนหมูบาน,  กลุมเกษตรกร 

 -  หมูที่  5 กลุมกองทุนสงเคราะหราษฎร,  กลุมกองทุนหมูบาน,  กลุมเกษตรกร  

 -  หมูที่  6 กลุมกองทุนสงเคราะหราษฎร,  กลุมกองทุนหมูบาน,  กลุมเกษตรกร  

          -  หมูท่ี  7 กลุมกองทุนสงเคราะหราษฎร,  กลุมกองทุนหมูบาน,  กลุมกองทุนเพ่ือเกษตรกรบานหัวกระทุม 

 -  หมูที่  8 กลุมกองทุนสงเคราะหราษฎร,  กลุมกองทุนหมูบาน,  กลุมเกษตรกร  

 -  หมูที่  9 กลุมกองทุนสงเคราะหราษฎร,  กลุมกองทุนหมูบาน,  กลุมคาขาย, กลุมตัดเย็บเสื้อผา 

   -  หมูที่  10 กลุมกองทุนสงเคราะหราษฎร,  กลุมกองทุนหมูบาน,  กลุมกองทุนเพ่ือเกษตรกร  

             (2)  จุดเดนของพื้นท่ี 

 -    เสนทางการคมนาคมสะดวก  รวดเร็ว  ทําใหการติดตอซื้อขายสะดวก 

-    สภาพอากาศดี  มีแมน้ําไหลผานเหมาะแกการทําการเกษตร 

 

 

 

 



 
 

 

๒๐

 

 

 

สวนท่ี  3 

การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถ่ิน 

 3.1   สรุปสถานการณการพัฒนา 

               สถานการณการพัฒนาของตําบลพิกุลในปที่ผานมา ตามยุทธศาสตรท้ัง 4 ดาน คือ 1.การสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2.การพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรมและเกิดความผาสุก  3.การสรางมูลคาเพ่ิมทางการเกษตรการคาและอุตสาหกรรม

การเกษตรท่ีสมดุล 4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและกรทองเท่ียวอยางยั่งยืน 5.การเสริมสรางธรรมมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่

ดี  โดยในการพัฒนาตําบลพิกุลน้ัน มีจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค ดังนี้ 

จุดแข็ง  (Strength) 

 1. ไมมีความขัดแยงดานเชื้อชาติ  เกษตรกรมีความขยันในการประกอบอาชีพ 

 2.  ประชาชนมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพดานเกษตรโดยเฉพาะอยางยิ่งการปลูกขาว 

 3. มีแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตรเน่ืองจากมีแมน้ํานานไหลผานตําบล 

 4. พ้ืนท่ีเหมาะแกการเกษตร  เน่ืองจากมีแมนํ้านานไหลผานตําบล 

 5. ไมมีปญหาอาชญากรรมไมเปนพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงผลิตยาเสพติด 

 6. มีโครงขายการคมนาคมเชื่อมตอภายในจังหวัดท่ีมีประสิทธิภาพ 

 7. ชุมชนมีความเขมแข็ง 
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จุดออน  (Weekness) 

 1. มีบางพ้ืนท่ีขาดแคลนแหลงนํ้าและระบบสงนํ้า         2. เกษตรกรมีหนี้สินนอกระบบเปนจํานวนมาก 

 3. ตนทุนการผลิตสูงและปจจัยการผลิตราคาผลผลิตต่ํา     4. เน่ืองจากมีแมน้ําไหลผานตําบลจึงทําใหพ้ืนท่ีที่ติดแมน้ําไดรับความเสียหาย 

ในชวงฤดูฝน 

5. ราคาผลผลิตถูกกําหนดโดยพอคาคนกลาง         6. ขาดเงินทุนหมุนเวียน 

 7. เคร่ืองมืออุปกรณและเทคโนโลยีนอยและดอยคุณภาพ   8. ประชาชนขาดความรูความเขาใจในเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลการตลาด 

 9. คุณภาพดินปนเปอนดวยสารเคมีทางการเกษตร    

10.  ขาดความเสมอภาคโดยเฉพาะในดานคุณภาพของสถาบันการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 

 11.   สถานพยาบาลมีไมเพียงพอตอความตองการ   12.  ไมมีพ้ืนที่ปาไม  



 
 

 

๒๒

โอกาส  (Opportunity) 

         1.   พื้นท่ีตําบลพิกุลอยูติดกับอําเภอชุมแสง ประมาณ 1.5  กิโลเมตร ทําใหการขนสงสินคาสะดวก เพราะมีสถานีรถไฟและทางหลวงแผนดินผาน 

                    2.   มีแมน้ําสายสําคัญไหลผาน  คือ  แมนํ้านาน  สามารถใชประโยชนไดหลายดาน 

                    3.   สภาพพ้ืนท่ีตําบลพิกุลสวนใหญเปนที่ราบลุม  ลักษณะดินเปนดินเหนียว  เหมาะสําหรับทําการเกษตร 

 

อุปสรรค  (Threat) 

  1.   การใชเทคโนโลยียังไมเหมาะสม 2.   การสงเสริมการลงทุน  SME  ยังไมมีประสิทธิภาพ 

  3.   ไมมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร  4.   ราคาพืชผลการเกษตรโดยเฉพาะราคาขาวตกต่ํา 

  5.   ระเบียบกฎหมายไมเอื้อตอการพัฒนา 
 

3.2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
 

การจัดทําแผนพัฒนาที่ผานมา ถึงแมจะถูกกําหนดมาจากประชาคมหมูบานก็จริง แนวความคิดของชาวบาน ยังมาจากระบบคิดแบบเดิมๆ คิดเปนเฉพาะ

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการพัฒนายังเสนอไมพน ถนน ขุดลอกคลอง ไฟฟา ฝายน้ําลน ทอเหลี่ยม คสล. ประชาชนไมคิดถึงเร่ืองอ่ืนๆ เชน การศึกษา, 

สาธารณสุข, ปญหาสังคม, การประกอบอาชีพ การมีงานทําของประชาชน การสรางงานสรางอาชีพ  เปนเหตุใหแผนพัฒนาท่ีผานมาไมพนโครงสรางพ้ืนฐานตลอด  

ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลเปนทองถิ่นขนาดเล็กงบประมาณ ไมพอเพียงกับการจัดทําโครงสราง โดยเฉพาะทําเปนโครงการใหญๆ ก็มีความสามารถทําได

โครงการเดียว งบประมาณก็หมดแลว จึงเปนขอจํากัดอยางมากในปหน่ึง ๆ คิดแผน คิดโครงการไวมากมาย แตทําไดก็ไมกี่โครงการ เนื่องจากงบประมาณมีไมพอ 

เปนขอจํากัดอยางมากของการพัฒนา ถึงแมกฎหมายการกระจายอํานาจ กระจายงบประมาณมาใหก็จริงอยู แตก็ไมเปนไปตามกฎหมายกําหนด กระจายลงมาได

นอยมาก และไมสมดุล พ้ืนที่มาก ประชากรมากกับไดงบประมาณนอยมากหลายเทาเมื่อเทียบกับเทศบาลตําบล   
 

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2555 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรมนําความรูและเกิดความผาสุก 

- โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

- โครงการสนับสนุนกิจการกาชาด 
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- โครงการสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ 

- โครงการจางนักเรียนชวงปดภาคเรียน 

- โครงการจัดซื้อวารสารหนังสือพิมพประจําหมูบาน 

- โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ

- โครงการสนับสุนนอาหารเสริม (นม)  

          - โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียน 

          - โครงการจัดตั้งจุดตรวจชวงเทศกาลวันสงกรานต/ปใหม 

 - โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ 

 - โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนผูสูงอาย ุ

 - โครงการสรางซอมแซมบานเทิดไทยใหแกผูดอยโอกาส 

 - โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา 

 - โครงการสนับสนุนสงเสริมกิจการดานสาธารณสุขระดับตําบล/อําเภอ/จังหวัด (รวมถึงสาธารณสุขมูลฐาน) 

 -  โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในทุกระดับ 

 - งบสํารองจาย 

- โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาและงานรัฐพิธีตาง  ๆ

- โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมของ อปพร./กูชีพกูภัย 

- โครงการสงเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมกีฬาในทุกระดับ 

- โครงการรณรงคกําจัดลูกนํ้ายุงลายปองกันโรคไขเลือดออก โรคติดตอ ฯลฯ 

- โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามในทุกระดับ 
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ยุทธศาสตรการสรางมูลคาเพ่ิมทางการเกษตรการคาและอุตสาหกรรมการเกษตรมดุล 

- โครงการติดตั้งซอมแซมไฟฟาขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

- โครงการกอสราง/ซอมแซม/ปรับปรุงถนน คสล.ภายในตําบล 

- โครงการวางทอ/กอสราง/ซอมแซมบล็อกคอนเวริด/ทอลอดเหลี่ยม/ประตูเปดปดนํ้า/ผนังกั้นน้ํา 

- โครงการสราง/ซอมแซม/ยกระดับถนน/เสริมถนน/ลงหินคลุกภายในตําบล 

ยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 

- โครงการสงเสริมการดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาต/ิสิ่งแวดลอมตามนโยบายของรัฐบาล 

ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

- โครงการสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงาน คณะผูบริหาร สมาชิก สมาชิก พนักงานจาง ฯลฯ ศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 

- โครงการกอสรางหองนํ้าใหมดานขางหองประชุม อบต. 

- โครงการกอสรางโรงจอดรถที่ อบต.พิกุล 

- คาใชจายในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ 

- อุดหนุนสวนราชการตางๆ ในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ 

- ซอมแซมวัสดุครุภัณฑ 

- ประชาสัมพันธเก่ียวกับภารกจของ อบต. 

ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลพิกุล ไดดําเนินตามแผนปฏิบัติการท่ีวางไว แตไมสามารถตอบสนองความตองการไดครบถวน เพราะปญหาอุปสรรคท่ีสําคัญคือ

งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล ที่มีอยูอยางจํากัด เน่ืองจากเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก จึงไมสามารถพัฒนาทองถิ่นในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลไดอยางท่ัวถึง ในขณะเดียวกันวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือ เคร่ืองใชไมทันสมัย ไมเพียงพอและไมสามารถจัดหาใหเพียงพอแกความตองการได เน่ืองจาก

งบประมาณท่ีมีอยางจํากัด และในบางโครงการไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวเน่ืองจากขาดการประชาสัมพันธและความรวมมือจากประชาชน  

จากการประเมินผลการพัฒนาในป 2555  องคการบริหารสวนตําบลพิกุลก็สามารถดําเนินการไดประสบความสําเร็จในระดับหน่ึง อยางไรก็ตามปญหาและ

อุปสรรคตาง ๆ องคการบริหารสวนตําบลพิกุล  จะไดดําเนินการแกไขตอไป 
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2. การประเมินประสิทธิผล ของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

 การปฏิบัติตามแผนพัฒนามองในเชิงคุณภาพ ในทิศทางที่ผานมาการพัฒนามองในเชิงคุณภาพ ในทิศทางท่ีผานมาการพัฒนาการปฏิบัติตามแผน เปน

แนวทางท่ีปฏิบัติกันมานานแลว  แตการปฏิบัติจริงแลว แผนการพัฒนาถูกนํามาใชนอยมาก ขอมูลมีแตโครงการไมมีรายละเอียดท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน มองความ

คุมคาของงบประมาณ  แตยังคงผูกไวกับการเมือง การพัฒนาจึงไมกระจาย กระจุกอยูเฉพาะเมือง ความเจริญเฉพาะแหงแผนพัฒนาจึงเปนแผนท่ีตกคางมากกวา 

ไมไดถูกนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง คณะกรรมการจัดทําแผน เกิดขึ้นมาหลายรูปแบบ เปลี่ยนแปลงตลอดความชัดเจนการปฏิบัติงาน จึงไมมีทิศทางกําหนดไว วางแผน

ไวแตไมไดปฏิบัติ พอเปลี่ยนผูบริหารงานก็เปลี่ยนไป แผนพัฒนาก็เปลี่ยนไป  จึงเปนการเอาใจคณะผูบริหารมากกวา ท่ีจะแกปญหาใหกับชุมชน ประชาชน สังคม

อยางจริงจัง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

๒๖

สวนท่ี  4 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

วิสัยทัศนการพัฒนา 

“ สงเสริมการศึกษา   พัฒนาแหลงนํ้า   ลดความยากจน   ชุมชนเขมแข็ง ” 

พันธกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบล 

        1. สงเสริมพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหเขมแข็งพ่ึงตนเองได 

  2. สงเสริมอาชีพและพัฒนาผลผลิตทางดานการเกษตร 

  3. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพในดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  การกีฬา  และภูมปญญาของทองถิ่นใหกับประชาชน 

  4. พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ใหไดมาตรฐานและเพียงพอกับความตองการของประชาชน 

  5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีสุขภาพกาย  จิต  และสังคมท่ีด ี

  6. พัฒนาการเมือง  การบริหารใหมีประสิทธิภาพ 

  7. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

๒๗ 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง  3  ป   โดยเรียงลําดับกอนหลัง  ขององคการบริหารสวนตําบลพิกุล   

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงป พ.ศ.2557 - 2559 

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ 

1.การสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.1 สนับสนุนใหครอบครัว/หมูบานมีการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 

 

 

 

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ 

2.การพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีมีคุณธรรมนําความรูและเกิด

ความผาสุก 

 

2.1 สงเสริม สนับสนุนอาชีพแกประชาชนและจัดสวัสดิการสังคมแกผูดอยโอกาสคนยากจนอยาง

เหมาะสมและทั่วถึง 

2.2 การพัฒนาการเรียนรู ตลอดชีวิต 

2.3  การพัฒนาสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตใหสมบูรณ 

2.4  การสงเสริมใหประชาชนมีจริยธรรมในการดํารงชีวิต โดยมีคุณธรรมนําความรู กอใหเกิดความ

ผาสุก และอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข 

2.5  การเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและมีหลักประกันความมั่นคงทางสังคมใหแกประชาชนทุกกลุม 

 

3. การสรางมูลคาเพิ่มทาง

การเกษตรการคาและ

อุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล 

 

3.1  การบริหารและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

3.2 การสงเสริมกลุมและกองทุนทางเศรษฐกิจ 

3.3 การสงเสริมคุณภาพผลผลติทางการเกษตร 

3.4 การสงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร 

3.5 การสงเสริมกลไกทางการคาและการตลาด 

3.6 การพัฒนาระบบการขนสงและการกระจายสินคา 

 



 
 

 

๒๘ 

4.การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม

ใหมีประสิทธิภาพอยางย่ังยืน 

4.1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 

4.2 การสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4.3  การสงเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน 

 

5. การเสริมสรางธรรมาภิบาล

และการบริหารจัดการบานเมือง

ที่ดี 

5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชน 

5.2 การเสริมสรางวัฒนธรรมธรรมาภิบาลในทุกภาคสวนและการบังคับใชกฎหมายเพื่อความสงบ

เรียบรอย 

5.3 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

5.4 การสงเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

5.5 การสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการผลักดันแผนพัฒนาตําบลใหบรรลุ

พันธกิจและเปาประสงค 

 

6. การสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมและธรรมชาติ 

 

6.1 การพัฒนาและยกระดับแหลงทองเที่ยว การบริการและความปลอดภัย 

6.2 การพัฒนาบุคลากรทางการทองเที่ยว 

6.3 การสงเสริมดานการตลาดและการประชาสัมพันธทางการทองเที่ยว 

 

 

 

กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 

1. การสรางมูลคาเพ่ิมทางการเกษตรการคาและอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีสมดุล 

2. การพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีคุณธรรมนําความรูและเกิดความผาสุก 

3. การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาต ิ

4. การสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน 

6. การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี



 
 

 

๒๙

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น 

4.1  ดานการบริหาร 

         -   บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

         -   ปรับปรุงระบบและโครงสรางดานบริหารใหมีประสิทธิภาพโปรงใส 

        -   พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่  มีจริยธรรมท่ีพึงประสงค 

        -   ปรับปรุงสถานท่ีทํางานโดยใชกิจกรรม  5  ส. 

         -   สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน 

        -   จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชทั้งในและนอกสํานักงานใหทันสมัยพรอมใชงานไดอยางดีมีประสิทธิภาพ 

         -   จัดสวัสดิการและสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางพนักงานและลูกจาง  รวมถึงการประชาสัมพันธกิจการขององคการบริหารสวนตําบล   

4.2   ดานการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมประเพณีและนันทนาการ 

          -    สงเสริม  สนับสนุน  การศึกษา 

         -    รวมสนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน 

         -    สงเสริมวัฒนธรรม  และประเพณีทองถิ่น  และกิจกรรมทางศาสนา 

         -    สนับสนุนการกีฬา  และการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 

 

 

4.3    ดานสังคม  เศรษฐกิจ  และการปกครอง 

                               -    สงเสริมความรูความเขาใจแกประชาชนเก่ียวกับการบริหารราชการสวนทองถิ่น 

                               -    จัดใหมีการสงเสริมอาชีพที่สุจริตแกประชาชน 

                               -    สนับสนุนการดําเนินงานของ  กลุมอาชีพ  กลุมเกษตรกร  ตลอดจนกลุมอื่น ๆ ในตําบล 



 
 

 

๓๐

         -    สงเสริมการพัฒนารูปแบบการใหบริการโครงการ  อบต.เคลื่อนท่ี 

  -    สงเสริมการจัดสวัสดิการดูแลผูดวยโอกาส  เด็ก  สตรี  คนชรา  และคนพิการ 

         -    สงเสริม  สนับสนุนการแกไขปญหาความยากจน  

4.4    ดานสาธารณสุข  และสิ่งแวดลอม 

                             -   สงเสริมการปองกันและรักษาสุขภาพของประชาชน 

                             -   สนับสนุนกิจกรรมของ ศสมช.ปองกันดูแลและใหความรูเร่ืองโรคติดตอ  รวมถึงการกําจัดพาหะนําโรคแกประชาชน 

         -   ควบคุมดูแลความสะอาดในเขตองคการบริหารสวนตําบล  ใหเปนเมืองนาอยู 

        -   รณรงคและปองกันปญหายาเสพติดและโรคเอดส 

          -   สงเสริม สนับสนุนการรณรงคคุมครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

         -   สนับสนุนใหมีกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

4.5   ดานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

                               -   จัดใหมีการกอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซมโครงสรางพ้ืนฐาน 

                               -   ปรับปรุงและติดตั้งไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุมทุกหมูบาน 

                               -    พัฒนากิจการประปา  ปรับปรุง  วางทอประปา  เพ่ือการอุปโภคและบริโภคใหไดมาตรฐาน  และใหเพียงพอตอการขยายตัวของชุมชน 

         -   ปรับปรุง  พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช  ตลอดจนเคร่ืองจักรกลใหพรอมใชงานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

         -   ใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับการปองกันสาธารณภัย 

           -   สงเสริมกิจการ อปพร.และการมีสวนรวมของประชาชน  ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกกิจกรรมอันเกิดประโยชนแกตําบล 
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

 1.   การสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทาง

       ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

       1.1 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนใหครอบครัว/ 1          500,000            1          50,000             1           50,000              3             600,000            

หมูบานมีการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพตามแนว

ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รวม 1          500,000            1          50,000             1           50,000              3             600,000            

สวนที่  5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 ถึง 2559)

องคการบริหารสวนตําบลพิกุล

ป  2557 ป  2558 ป  2559 รวม  3  ป



25

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

 2.  การพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม

      นําความรูและเกิดความผาสุก

       2.1  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริม สนับสนุนอาชีพ

แกประชาชนและจัดสวัสดิการสังคมแกผูดอยโอกาสคน 9          4,761,000         9          4,761,000         9           4,761,000          27           14,283,000        

ยากจนอยางเหมาะสมและทั่วถึง

       2.2   แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาการเรียนรู 7          542,000            7          542,000           9           542,000            23           1,626,000          

ตลอดชีวิต

       2.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาสุขภาพทางกาย 7          670,000            7          670,000           8           670,000            22           2,010,000          

และสุขภาพจิตใหสมบูรณ

       2.4  แนวทางการพัฒนา การสงเสริมใหประชาชนมี   3          220,000            3          220,000           3           220,000            9             660,000            

จริยธรรมในการดํารงชีวิต โดยมีคุณธรรมนําความรู กอให

เกิดความผาสุก และอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข

       2.5 แนวทางการพัฒนา  การเสริมสรางสังคมที่เปน 2          100,000            2          100,000           2           100,000            6             300,000            

ธรรมและมีหลักประกันความม่ันคงทางสังคมใหแก

ประชาชนทุกกลุม

รวม 28       6,293,000        28        6,293,000        31         6,293,000         87           18,879,000       

ป  2557 ป  2558 ป  2559 รวม  3  ป
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3.  การสรางมูลคาเพ่ิมทางการเกษตร  การคา และ

     อุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

      3.1  แนวทางการพัฒนา  การบริหารและการพัฒนา 12 4,105,000         16 2,498,000         42 15,493,000        36 22,096,000        

โครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

       3.2  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมกลุมและกองทุน 3          270,000            3          270,000           3           270,000            9             810,000            

ทางเศรษฐกิจ

       3.3  แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมคุนภาพผล 11        1,985,000         10        1,585,000         38         109,050            59           3,679,050          

ผลิตทางการเกษตร

รวม 26       6,360,000        29        4,353,000        83         15,872,050       104         26,585,050       

ป  2557 ป  2558 ป  2559 รวม  3  ป
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4.  การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมใหมี

ประสิทธิภาพอยางยั่งยืน

      4.1  แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากร -       -                  3          500,000           3           500,000            5             1,000,000          

และสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ

      4.2  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมทุกภาคสวน 1          100,000            1          100,000           1           100,000            3             300,000            

มีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

รวม 1         100,000           4         600,000          4          600,000           8            1,300,000         

ป  2557 ป  2558 ป  2559 รวม  3  ป
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5.  การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัด

     การบานเมืองที่ดี

      5.1  แนวทางการพัฒนา  การเพ่ิมประสิทธิภาพการ 8          730,000            8          780,000           7           680,000            23           2,190,000          

ปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชน

      5.2  แนวทางการพัฒนา  การเสริมสรางวัฒนธรรม  -  -  -  -  -  -  -  -

ธรรมาภิบาลในทุกภาคสวนและการบังคับใชกฎหายเพ่ือ

ความสงบเรียบรอย

      5.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 3          1,220,000         3          1,220,000         3           1,220,000          9             3,660,000          

            โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

      5.4  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมวัฒนธรรม 1          500,000            1          500,000           1           500,000            3             1,500,000          

ประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

รวม 12       2,450,000        12        2,500,000        11         2,400,000         35           7,350,000         

ป  2557 ป  2558 ป  2559 รวม  3  ป



 ๒๙

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมกิจกรรม เพ่ือใหประชาชนรูจักหลัก ประชาชนหมู 1- 10 ในพ้ืนท่ี 50,000 50,000 50,000 ประชาชนดําเนินชีวิต สํานักงานปลัด,

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงมา ตําบลพิกุล อยางมีความสุข สํานักงานเกษตร

ประยุกตใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 ถึง 2559)

องคการบริหารสวนตําบลพิกุล

1.   ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

       1.1    แนวทางการพัฒนา   สนับสนุนใหครอบครัว/หมูบานมีการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือชวยเหลือผูสูงอายุในพ้ืนท่ี ผูสุงอายุในพ้ืนท่ีตําบลพิกุล 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ผูสูงอายุไดรับการดูแล สํานักงานปลัด

ตําบลพิกุล และใหการชวยเหลือ จังหวัด

2 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ เพ่ือชวยเหลือคนพิการ คนพิการในพ้ืนท่ีตําบลพิกุล 500,000 500,000 500,000 คนพิการไดรับความ สํานักงานปลัด

ในพ้ืนท่ีตําบลพิกุล ชวยเหลือ จังหวัด

3 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพ่ือชวยเหลือผูปวยเอดส ผูปวยเอดสในพ้ืนท่ีตําบลพิกุล 40,000 40,000 40,000 ผูปวยเอดสไดรับความ สํานักงานปลัด

ชวยเหลือ จังหวัด

4 โครงการสงเคราะหและชวยเหลือทุกคน เพ่ือชวยเหลือคนในตําบล พลเมืองดีในพ้ืนท่ีตําบลพิกุล 21,000 21,000 21,000 ผูพิการผูดอยโอกาส สํานักงานปลัด

ในตําบลพิกุล และสงเสริมพลเมืองดี พิกุลและสงเสริมพลเมืองดี และพลเมืองดี ศูนยพัฒนาสังคม

5 โครงการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุตําบลพิกุล เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุ ผูสูงอายุในพ้ืนท่ีตําบลพิกุล 20,000 20,000 20,000 ผูสูงอายุมีกิจกรรม สํานักงานปลัด

มีกิจกรรมในยามวาง ทํายามวาง

6 โครงการสรางและซอมแซมท่ีอยูอาศัยให เพ่ือชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูดอยโอกาสในพ้ืนท่ีตําบลพิกุล 100,000 100,000 100,000 ผูดอยโอกาสไดรับการ สวนโยธา

แกผูดอยโอกาส ชวยเหลือดูแล
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       2.1    แนวทางการพัฒนา   การสงเสริม สนับสนุนอาชีพแกประชาชนและจัดสวัสดิการสังคมแกผูดอยโอกาสคนยากจนอยางเหมาะสมและทั่วถึง

งบประมาณและที่มา

2.   ยุทธศาสตรการพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม นําความรูและเกิดความผาสุก



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการคาใชจายในการจัดกิจกรรม เพ่ือใหมีงบประมาณจัดกิจ กลุมแมบาน เด็ก เยาวชน 20,000 20,000 20,000 กลุมแมบาน เด็ก เยาวชน สํานักงานปลัด

พัฒนากลุมแมบาน เด็ก เยาวชน กรรมตางๆใหกับกลุมแมบาน ผูดอยโอกาส ผูดอยโอกาสมีงบประมาณ

ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผูพิการ เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส ในการจัดกิจกรรม

8 โครงการสนับสนุนกิจกรรมกาชาด เพ่ือชวยเหลือราษฎรในท่ี ประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน 10,000 10,000 10,000 ประชาชนท่ีประสบภัย สํานักงานปลัด

ประสบสาธารณภัยอุบัติภัย พิบัติไดรับความชวยเหลือ กาชาด

และเหตุการณอ่ืน

9 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือสนับสนุนงบประมาณใน กองทุนหลักประกันสุขภาพ 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีสุขภาพ สํานักงานปลัด

(สปสช.) การจัดกิจกรรมตางๆของสปสช. อนามัยสมบูรณ

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับ เด็กอายุ 2-5 ป ในพ้ืนท่ีตําบล  -  - 300,000 เด็กเล็กภายในตําบลได สวนโยธาฯ

เด็กเล็กภายในตําบลพิกุล พิกุล หมูท่ี 1 รับการเตรียมความพรอม

กอนเขาโรงเรียน
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2.   ยุทธศาสตรการพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม นําความรูและเกิดความผาสุก

       2.1    แนวทางการพัฒนา   การสงเสริม สนับสนุนอาชีพแกประชาชนและจัดสวัสดิการสังคมแกผูดอยโอกาสคนยากจนอยางเหมาะสมและทั่วถึง

2.   ยุทธศาสตรการพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม นําความรูและเกิดความผาสุก

งบประมาณและที่มา

       2.2    แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาการเรียนรู ตลอดชีวิต

งบประมาณและท่ีมา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการสรางศูนยเรียนรูชุมชนพรอม เพ่ือเสริมสรางความรุใหกับ จัดสรางศูนยเรียนรูชุมชน  -  - 100,000       ประชาชนมีแหลงท่ีให สวนโยธา

จัดซื้ออุปกรณ ประชาชนในตําบล หมูท่ี 3 ความรูใกลบาน

3 โครงการชวยเหลือใหนักเรียนนักศึกษา เพ่ือชวยเหลือเด็กนักเรียนให เด็กในพ้ืนท่ีตําบลพิกุล 35,000 35,000 35,000 เด็กนักเรียนไดใชเวลา สํานักงานปลัด

มีรายไดชวงปดภาคเรียน มีรายไดชวงปดภาคเรียน วางใหเกิดประโยชน

4 โครงการจัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ เพ่ือสงเสริมใหเยาวชน จัดซื้อหนังสือใหกับหมูบานใน 37,000 37,000 37,000 ประชาชนมีความรูและ สํานักงานปลัด

ใหกับท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน ประชาชนไดรับทราบขอมูล พ้ืนท่ีตําบลพิกุล รับรูเกี่ยวกับขาว

ขาวสารและความรูเพ่ิมข้ึน สารบานเมืองมากข้ึน

5 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดรวม กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 20,000 20,000 20,000 เด็กและเยาวชนไดรวม สํานักงานปลัด

กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ งานวันเด็กแหงชาติ 

6 โครงการอบรม/ทบทวน อปพร. กูชีพกูภัย เพ่ือใหทุกภาคสวนมีศักยภาพ ตําบลพิกุล 80,000 80,000 80,000 การทํางานมีศักยภาพ ปองกันจ.นว.

ในการทํางานเพ่ิมมากข้ึน และประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ปองกัน อําเภอ

7 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิ เพ่ือใหทุกภาคสวนมีศักยภาพ ตําบลพิกุล 300,000 300,000 300,000 การทํางานมีศักยภาพ สํานักงานปลัด

ภาพการบริหารงาน อบต. ในการทํางานเพ่ิมมากข้ึน และประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน
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2.   ยุทธศาสตรการพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม นําความรูและเกิดความผาสุก

       2.2    แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาการเรียนรู ตลอดชีวิต

งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8  โครงการอุดหนุนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต1 เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ รร.บางไซและ 50,000 50,000 50,000 โรงเรียนไดรับการสนับ สํานักงานปลัด

หมูท่ี 1,7 เพ่ือจัดกิจกรรมตางๆใหกับ รร.หัวกระทุม สนุนงบประมาณเพ่ือจัด เขตพ้ืนท่ีการ

โรงเรียนในพ้ืนท่ีตําบลพิกุล กิจกรรมตางๆ ศึกษา เขต 1

9 โครงการขอรับการสนับสนุน เพ่ือใหประชาชนในตําบลได เด็กและประชาชนในตําบล 20,000 20,000 20,000 กศน.ไดรับการสนับสนุน สํานักงานปลัด

งบประมาณดานการศึกษานอกระบบ รับโอกาสในการศึกษาเพ่ิมข้ึน งบประมาณดาน

หมูท่ี 9 การศึกษา

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให เพ่ือใหเด็กนักเรียนมีอาหาร โรงเรียนในเขตตําบลพิกุล 230,000 230,000 230,000 เด็กนักเรียนมีสุขภาพ สํานักงานปลัด

เด็กนักเรียน กลางวันอยางเพียงพอ จํานวน 2 แหง แข็งแรง และมีอาหาร

กลางวันท่ีเพียงพอ

2 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพ่ือใหเด็กนักเรียนไดรับ โรงเรียนในเขตตําบลพิกุล 200,000 200,000 200,000 เด็กนักเรียนมีสุขภาพ สํานักงานปลัด

ใหเด็กนักเรียน อาหารเสริม (นม) และคุณ จํานวน 2 แหง แข็งแรง

คาทางอาหารเพ่ิมข้ึน
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       2.2    แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาการเรียนรู ตลอดชีวิต

งบประมาณและที่มา

2.   ยุทธศาสตรการพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม นําความรูและเกิดความผาสุก

2.   ยุทธศาสตรการพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม นําความรูและเกิดความผาสุก

       2.3    แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตใหสมบูรณ

งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 จัดซื้ออุปกรณกีฬา/เครื่องออก เพ่ือใหเยาวชน  ประชาชน จัดซื้ออุปกรณกีฬา หมูท่ี 1-10 50,000 50,000 50,000 เด็ก  เยาวชน  และ สํานักงานปลัด

กําลังกายใหกับหมูบานในตําบล มีอุปกรณในการเลนกีฬา ประชาชนมีสุขภาพ

 รางกายท่ีแข็งแรงหาง

ไกลยาเสพติด

4 โครงการคาใชจายในการสนับสนุน เพ่ือใหเกิดความรักความ จัดการแขงขันกีฬาในในระดับ 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมีความรัก สํานักงานปลัด

กิจกรรมกีฬาในระดับตําบล อําเภอ สามัคคีและเปนการสงเสริม อําเภอ จังหวัด และกีฬาสัมพันธ ความสามัคคีและความ

 จังหวัด และกีฬาสัมพันธ ใหประชาชนมีสุขภาพดี รวมมือภายในชุมชน

มากข้ึน

5 โครงการรณรงคปองกันโรคติดตอ และ ควบคุมและปองกันโรคติดตอ ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลพิกุล 30,000 30,000 30,000 สามารถควบคุมและ สํานักงานปลัด

โรคระบาดตางๆ ไมใหเกิดข้ึนโดยวิธีตางๆ ได ปองกันโรคติดตอได สาธารณสุข

6 โครงการสนับสนุนสงเสริมกิจการ เพ่ือสงเสริมสงเสริมและสนับ หมูท่ี 1 - 10 100,000 100,000 100,000 สาธารณสุขมีงบประมาณ สํานักงานปลัด

ดานสาธารณสุขระดับตําบล/อําเภอ สนุนการพัฒนางานสาธารณ ในการจัดกิจกรรมตางๆ สาธารณสุข

จังหวัด(รวมถึงสาธารณสุขมูลฐาน) สุข(งานสาธารณสุขมูลฐาน

และกิจกรรมการพัฒนา

สาธารณสุข อ่ืนๆ)
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       2.3    แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตใหสมบูรณ

งบประมาณและที่มา

2.   ยุทธศาสตรการพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม นําความรูและเกิดความผาสุก



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการสงเสริมรณรงคและสนับสนุน เพ่ือรณรงคใหประชาชน หมูท่ี 1 - 10 50,000 50,000 50,000 ตําบลพิกุลเปนพ้ืนท่ี สํานักงานปลัด

สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและ ตระหนักถึงโทษและภัย ปลอดยาเสพติด ศตส.ชุมแสง 

ปราบปรามยาเสพติดในทุกระดับ ของยาเสพติด ศตส.จ.นว.

สถานีตํารวจ

ชุมแสง

8 โครงการสรางลานกีฬาในตําบล เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ีใช หมูท่ี 1 - 10  -  - 300,000 ประชาชนมีรางกาย สํานักงานปลัด

ในการออกกําลังกาย สมบูรณแข็งแรงปราศ

จากโรค

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการคาใชจายในการสนับสนุน เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรม สนับสนุนงบประมาณ 50,000 50,000 50,000 ประชาชนรวมมือ สํานักงานปลัด

กิจกรรมประเพณีในทุกระดับ ประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน ในการจัดกิจกรรม รวมใจรักษาวัฒนธรรม

ใหคงอยู และฟนฟูใหดียิ่งข้ึน ประเพณีทองถ่ิน และประเพณีทองถ่ิน
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2.   ยุทธศาสตรการพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม นําความรูและเกิดความผาสุก

       2.3    แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตใหสมบูรณ

งบประมาณและที่มา

2.   ยุทธศาสตรการพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม นําความรูและเกิดความผาสุก

งบประมาณและที่มา

       2.4    แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมใหประชาชนมีจริยธรรมในการดํารงชีวิต โดยมีคุณธรรมนําความรู กอใหเกิดความผาสุก และอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการสงเสริมจัดกิจกรรมงานประเพณี เพ่ืออนุรักษและสืบสาน จัดงานประเพณีสงกรานต 150,000 150,000 150,000 ประเพณีไทยไดรับการ สํานักงานปลัด

วันสงกรานต วัฒนธรรมไทยท่ีสืบทอด สืบทอด

มาแตโบราณ

3 โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญ เพ่ือสนับสนุนจัดงานวันสําคัญ จัดงานวันสําคัญทางราชการ 20,000 20,000 20,000 กิจกรรมงานวันสําคัญ สํานักงานปลัด

ของทางราชการ เชน วันท่ี 5 ธันวา, ทางราชการไดรับการ

12 สิงหา รวมถึงคาดอกไม สงเสริม

พวงมาลาท่ีใชในงานรัฐพิธี

       2.5    แนวทางการพัฒนา   การเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและมีหลักประกันความม่ันคงทางสังคมใหแกประชาชนทุกกลุม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการคาใชจายท่ีไมสามารถ เพ่ือชวยเหลือประชาชนใน ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลพิกุล 500,000 500,000 500,000 ประชาชนไดรับการชวย สํานักงานปลัด

คาดการณและตามนโยบายรัฐ ยามฉุกเฉิน เหลือในยามฉุกเฉิน สวนโยธา

2 โครงการจัดตั้งจุดตรวจในชวงเทศกาล เพ่ือลดอุบัติเหตุบนทองถนน ตั้งจุดตรวจชวยลดอุบัติเหตุ 50,000 50,000 50,000 จํานวนอุบัติเหตุบนทอง สํานักงานปลัด

สงกรานตและปใหม ถนนลดลง

2.   ยุทธศาสตรการพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม นําความรูและเกิดความผาสุก

2.   ยุทธศาสตรการพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม นําความรูและเกิดความผาสุก

งบประมาณและที่มา

งบประมาณและที่มา

       2.4    แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมใหประชาชนมีจริยธรรมในการดํารงชีวิต โดยมีคุณธรรมนําความรู กอใหเกิดความผาสุก และอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการซอมแซมขยายเขตไฟฟา

ภายในตําบลพิกุล หมูที่ 1-10

โครงการขยายเขตไฟฟาจากสะพานขาม เพื่อใหมีแสงสวางในทาง หมูที่ 1  -  - 5,000 ทางสัญจรมีแสงสวาง สวนโยธา,

คลองบางไซถึงบานนายสําเนียง หมูที่ 1 การสัญจรไปมาไดสะดวก สรางความปลอดภัยใน การไฟฟา

และปลอดภัย ชีวิตและทรัพยสิน

โครงการยกระดับเสาไฟฟา หมูที่ 2 เพื่อใหมีแสงสวางในทาง จํานวน 4 จุด 5,000  -  - ทางสัญจรมีแสงสวาง สวนโยธา,

การสัญจรไปมาไดสะดวก  - หนาบานนายแฉลม ยิ้มสาระ สรางความปลอดภัยใน การไฟฟา

และปลอดภัย  - หนาบานนางอุดม พงษเกษกรณ ชีวิตและทรัพยสิน

 - หนาบานนายชาญณรงค ปาวานา

 - หนาบานนายทองดํา ฉิมมี

โครงการยายเสาไฟฟาหนาบาน เพื่อใหมีแสงสวางในทาง หมูที่ 2  - 10,000  - ทางสัญจรมีแสงสวาง สวนโยธา,

นายจรูญ พิมสุข ใหอยูในระดับเดียวกัน การสัญจรไปมาไดสะดวก สรางความปลอดภัยใน การไฟฟา

หมูที่ 2 และปลอดภัย

โครงการขยายเขตไฟฟาหนา เพื่อใหมีแสงสวางในทาง หมูที่ 2  -  - 5,000 ทางสัญจรมีแสงสวาง สวนโยธา,

บานนายประดิษฐ รอดสังขเพิ่ม การสัญจรไปมาไดสะดวก สรางความปลอดภัยใน การไฟฟา

เสาไฟฟา 2 ตนพรอมเสาไฟ หมูที่ 2 และปลอดภัย ชีวิตและทรัพยสิน
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3.   ยุทธศาสตรการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร การคา และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

      3.1    แนวทางการพัฒนา   การบริหารและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการขยายเขตไฟฟารายทาง เพื่อใหมีแสงสวางในทาง 1.หนาบานนายสมบุญ พานทวีป  - 5,000  - ทางสัญจรมีแสงสวาง สวนโยธา,

จํานวน 5 จุด หมูที่ 3 การสัญจรไปมาไดสะดวก 2.หนาบานนายประยงค ประสมพงษ สรางความปลอดภัยใน การไฟฟา

และปลอดภัย 3.หนาบานมานพ พวงจําป ชีวิตและทรัพยสิน

โครงการติดตั้งไฟฟารายทางหมูที่ 4 เพื่อใหมีแสงสวางในทาง หมูที่ 4  -  - 5,000 ทางสัญจรมีแสงสวาง สวนโยธา,

การสัญจรไปมาไดสะดวก สรางความปลอดภัยใน การไฟฟา

และปลอดภัย ชีวิตและทรัพยสิน

โครงการเปล่ียนหมอแปลงไฟฟาหมูบาน เพื่อรองรับปริมาณการใช เปล่ียนหมอแปลงไฟฟา 400,000  -  - ประชาชนมีไฟฟาใช สวนโยธา

หมูที่ 5,6 กระแสไฟฟาที่เพิ่มขึ้น จากเดิม 20 K.V. เปน 40 K.V. การไฟฟา

โครงการขยายเขตไฟฟาตอจากบาน เพื่อใหมีแสงสวางในทาง หมูที่ 5  -  - 5,000 ทางสัญจรมีแสงสวาง สวนโยธา,

นางบุญเลียมถึงนานายสุนทร หมูที่ 5 การสัญจรไปมาไดสะดวก สรางความปลอดภัยใน การไฟฟา

และปลอดภัย ชีวิตและทรัพยสิน

โครงการยกระดับเสาไฟฟาบริเวณ เพื่อใหมีแสงสวางในทาง หมูที่ 5  - 5,000  - ทางสัญจรมีแสงสวาง สวนโยธา,

หนาศาลตายาย หมูที่ 5 การสัญจรไปมาไดสะดวก สรางความปลอดภัยใน การไฟฟา

และปลอดภัย ชีวิตและทรัพยสิน
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งบประมาณและที่มา

3.   ยุทธศาสตรการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร การคา และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

      3.1    แนวทางการพัฒนา   การบริหารและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที่ 6 เพื่อใหมีแสงสวางในทาง ยาวประมาณ 1,000 เมตร  - 10,000  - ทางสัญจรมีแสงสวาง สวนโยธา,

บริเวณบานเลขที่ 2 จากหมูที่ 6 ถึงหมูที่ 2 การสัญจรไปมาไดสะดวก สรางความปลอดภัยใน การไฟฟา

และปลอดภัย ชีวิตและทรัพยสิน

โครงการติดตั้งไฟฟารายทาง 5 จุด หมูที่ 7 เพื่อใหมีแสงสวางในทาง 5 จุด ไดแก  - 25,000  - ทางสัญจรมีแสงสวาง สวนโยธา

การสัญจรไปมาไดสะดวก 1.หนาบานนางสุรีพร เกตุเปย สรางความปลอดภัยใน การไฟฟา

และปลอดภัย 2.หนาบานนายเพลิน บุญนุม ชีวิตและทรัพยสิน

3.หนาบานนางมาลี พุมนวม

4.หนาบานนายสืบ หวังเดช

5.หลัง รร.วัดหัวกระทุม

โครงการขยายเขตไฟฟาจากบานนางพยุง เพื่อใหมีแสงสวางในทาง หมูที่ 8  -  - 5,000 ทางสัญจรมีแสงสวาง สวนโยธา,

ทิมประทุมถึงบานนายวิเชียร ทองรอด การสัญจรไปมาไดสะดวก สรางความปลอดภัยใน การไฟฟา

หมูที่ 8 และปลอดภัย ชีวิตและทรัพยสิน

โครงการขอไฟรายทาง หมูที่ 8 จํานวน เพื่อใหมีแสงสวางในทาง หมูที่ 8  -  - 5,000 ทางสัญจรมีแสงสวาง สวนโยธา

1 จุด บริเวณทางเขาบาน ผญบ.ฉวีวรรณ การสัญจรไปมาไดสะดวก สรางความปลอดภัยใน การไฟฟา

และปลอดภัย ชีวิตและทรัพยสิน
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3.   ยุทธศาสตรการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร การคา และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

      3.1    แนวทางการพัฒนา   การบริหารและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการติดตั้งเสาไฟฟารายทาง เพื่อใหมีแสงสวางในทาง หมูที่ 9  - 5,000  - ทางสัญจรมีแสงสวาง สวนโยธา

จํานวน 3 จุด บริเวณถนนเสนหลัง การสัญจรไปมาไดสะดวก สรางความปลอดภัยใน การไฟฟา

โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ หมูที่ 9 และปลอดภัย ชีวิตและทรัพยสิน

2 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหมีแสงสวางในทาง หมูที่ 1-10 100,000 100,000 100,000 ทางสัญจรมีแสงสวาง สวนโยธา

ภายในตําบล การสัญจรไปมาไดสะดวก สรางความปลอดภัยใน การไฟฟา

และปลอดภัย ชีวิตและทรัพยสิน

3 โครงการซอมแซมไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหมีแสงสวางในทาง หมูที่ 1-10 100,000 100,000 100,000 ทางสัญจรมีแสงสวาง สวนโยธา

ภายในตําบล การสัญจรไปมาไดสะดวก สรางความปลอดภัยใน การไฟฟา

และปลอดภัย ชีวิตและทรัพยสิน

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กภายในตําบลพิกุลหมูที่ 1-10

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ถนนกวาง 4 เมตร ระยะทาง 850,000  -  - ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

 จากหนารร.วัดบางไซ ถึงทางรถไฟ หมูที่ 1 และขนสงสินคาทางการ  ยาวประมาณ 450 เมตร และขนสงสินคาทางการ

เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย
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3.   ยุทธศาสตรการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร การคา และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

      3.1    แนวทางการพัฒนา   การบริหารและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตจากสะพาน เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ถนนกวาง 3.50 เมตร  ระยะทาง  -  - 710,000 ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

ขามคลองบางไซถึงบานนายสําเนียง และขนสงสินคาทางการ ยาวประมาณ 431 เมตร และขนสงสินคาทางการ

ผลจันทร หมูที่ 1 เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ถนนกวาง 3 เมตร  ระยะทาง  -  - 441,000 ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

จากบานนายบวร บุญประเสริฐถึงบาน และขนสงสินคาทางการ ยาวประมาณ 300 เมตร และขนสงสินคาทางการ

นายวินัย คุมประดิษฐ หมูที่ 3 เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ถนนกวาง 3 เมตร ระยะทาง  -  - 441,000 ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

จากบานนายพยงคถึงเขตชลประทาน และขนสงสินคาทางการ ยาวประมาณ 300 เมตร และขนสงสินคาทางการ

หมูที่ 3 เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตจากถนน เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ถนนกวาง 4 เมตร ระยะทาง  -  - 441,000 ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

ลาดยางถึงบานนายไพศาล แกวมณีฉาย และขนสงสินคาทางการ ยาวประมาณ 300 เมตร และขนสงสินคาทางการ

หมูที่ 3 เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย
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งบประมาณและที่มา

3.   ยุทธศาสตรการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร การคา และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

      3.1    แนวทางการพัฒนา   การบริหารและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตตอจากบาน เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ถนนกวาง 4 เมตร ระยะทาง  -  - 900,000 ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

นายปราโมทย  โทอยู ถึงวัดหลวงพอแกว และขนสงสินคาทางการ ยาวประมาณ 800 เมตร และขนสงสินคาทางการ

หมูที่ 3 เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

โครงการกอสรางถนนตอจากเดิม เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ถนนกวาง 3 เมตร  ระยะทาง 200,000  -  - ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

เริ่มตั้งแตบานนายสังเวียน อ่ิมเขียน และขนสงสินคาทางการ ยาวประมาณ 100 เมตร และขนสงสินคาทางการ

หมูที่ 4 เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ถนนกวาง 3 เมตร ระยะทาง  - 43,000  - ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

ซอยนาคประสิทธ์ิ (ตอจากเดิม) และขนสงสินคาทางการ ยาวประมาณ 30 เมตร และขนสงสินคาทางการ

ไปถึงพนังก้ันนํ้า หมูที่ 4 เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

รวดเร็ว และปลอดภัย
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3.   ยุทธศาสตรการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร การคา และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

      3.1    แนวทางการพัฒนา   การบริหารและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตจาก เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา กวาง 4 เมตร ระยะทาง  -  - 750,000 ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

คอสะพานถึงบานนางสวน ชัยดาหมูที่ 5 และขนสงสินคาทางการ ยาวประมาณ 400 เมตร และขนสงสินคาทางการ

เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตตอจากเดิม เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา หมูที่ 5  -  - 200,000 ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

เสนคันคลองฝงตะวันตก หมูที่ 5 และขนสงสินคาทางการ และขนสงสินคาทางการ

เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมูที่ 7 เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา กวาง 4 เมตร ระยะทาง  -  - 900,000 ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

และขนสงสินคาทางการ ยาวประมาณ 550 เมตร และขนสงสินคาทางการ

เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมูที่ 7 เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา กวาง 4 เมตร ระยะทาง  -  - 900,000 ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

หมูที่ 7  ถึงหมูที่ 5 และขนสงสินคาทางการ ยาวประมาณ 1,000 เมตร และขนสงสินคาทางการ

เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย
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3.   ยุทธศาสตรการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร การคา และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

งบประมาณและที่มา

      3.1    แนวทางการพัฒนา   การบริหารและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต ตั้งแต เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ถนนกวาง 3 เมตร ระยะทาง  -  - 550,000 ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

บานวิมานดีเลิศถึงบานพล เกิดทวี  หมูที่ 8 และขนสงสินคาทางการ ยาวประมาณ   400  เมตร และขนสงสินคาทางการ

เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตหลังบาน เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ถนนกวาง 3 เมตร ระยะทาง  -  - 410,000 ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

ครูออดถึงถนนคอนกรีตติดริมแมนํ้า และขนสงสินคาทางการ ยาวประมาณ 300 เมตร และขนสงสินคาทางการ

 หมูที่ 9 เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตจากบอบําบัด เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ถนนกวาง 5 เมตร ระยะทาง  -  - 470,000 ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

ถึงหนาบานนายบุญมา เทียนวัน หมูที่ 10 และขนสงสินคาทางการ ยาวประมาณ 200 เมตร และขนสงสินคาทางการ

เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย
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งบประมาณและที่มา

3.   ยุทธศาสตรการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร การคา และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

      3.1    แนวทางการพัฒนา   การบริหารและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตภายในตําบล เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา หมูที่ 1-10 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

และขนสงสินคาทางการ และขนสงสินคาทางการ

เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

5 โครงการยกระดับ/เสริมถนน

ภายในตําบลหมูที่ 1 - 10

โครงการเสริมถนนดินพรอมลงหินคลุก เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ถนนกวาง 4 เมตร ระยะทาง  -  - 180,000 ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

จากนานางชมอย ผองนุสินธ์ิถึงเขต และขนสงสินคาทางการ ยาวประมาณ  200  เมตร และขนสงสินคาทางการ

หนองกระเจา หมูที่ 2 เกษตร ดวยความสะดวก สูง 0.50 เมตร ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

โครงการขยายถนนเสนเรียบทางรถไฟ เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ถนนกวาง 6 เมตร ระยะทาง  -  - 900,000 ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

ฝงตะวันตก หมูที่ 4 และขนสงสินคาทางการ ยาวประมาณ  3,000  เมตร และขนสงสินคาทางการ

เกษตร ดวยความสะดวก สูง 0.50 เมตร ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย
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3.   ยุทธศาสตรการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร การคา และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

      3.1    แนวทางการพัฒนา   การบริหารและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการขยายเขตและยกระดับพรอม เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา กวาง 4 เมตร  -  - 900,000 ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

ลงหินคลุกจากหนาบานนางอุดม และขนสงสินคาทางการ ยาวประมาณ 1,000 เมตร และขนสงสินคาทางการ

ถึงบานผูใหญแฉลม  หมูที่ 2 เกษตร ดวยความสะดวก สูง 0.50 เมตร ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

โครงการเสริมถนนดินพรอมลงหินคลุก เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ระยะทางยาวประมาณ 1,000 เมตร  - 200,000  - ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

หมูที่ 5 และขนสงสินคาทางการ  กวาง 4 เมตร สูง 2 เมตร และขนสงสินคาทางการ

เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

โครงการเกรดถนนคันคลอง หมูที่ 6  เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา หมูที่ 6  -  - 150,000 ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

หมูที่ 6 ถึงหมูที่ 1 และขนสงสินคาทางการ และขนสงสินคาทางการ

เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

โครงการกอสรางถนนดินและลงหินคลุก เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ระยะทางยาวประมาณ  420 เมตร  -  - 540,000 ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

บานหนองกอไผบริเวณทางเขาบาน และขนสงสินคาทางการ  กวาง 3.50 เมตร สูง 0.50 เมตร และขนสงสินคาทางการ

นายบุญสง สังขวิจิตร  หมูที่ 8 เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย
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งบประมาณและที่มา

3.   ยุทธศาสตรการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร การคา และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

      3.1    แนวทางการพัฒนา   การบริหารและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการเสริมถนนดินพรอมลงหินคลุก เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา เสริมถนนดินพรอมลงหินคลุก 600,000  -  - ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

พรอมวางทอระบายนํ้า 10 จุด จากถนน และขนสงสินคาทางการ วางทอระบายนํ้า และขนสงสินคาทางการ

หนาบานกํานันถึงหมูบานแหลมนกกระทุง เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

หมูที่ 10 รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

โครงการยกระดับถนนพรอมลงหินคลุก เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ถนนกวาง  4 เมตร  -  - 400,000 ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

จากถนนเล่ียงเมืองถึงวัดโพธ์ิหนองยาว และขนสงสินคาทางการ ระยะทางประมาณ 1,300 เมตร และขนสงสินคาทางการ

หมูที่ 10 เกษตร ดวยความสะดวก สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

โครงการยกระดับถนนสายหนาบาน เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ถนนกวาง  4 เมตร  ระยะทาง  -  - 25,000 ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

นางชด   แสงสวาง หมูที่ 10 และขนสงสินคาทางการ ยาวประมาณ 50 เมตร และขนสงสินคาทางการ

เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

โครงการเสริมถนนจากบล็อคคอนเวิรด เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ถนนกวาง 6 เมตร  ระยะทาง  -  - 500,000 ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

ไปทางเล่ียงเมือง หมูที่ 10 และขนสงสินคาทางการ ยาวประมาณ 1,500 เมตร และขนสงสินคาทางการ

เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย
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งบประมาณและที่มา

      3.1    แนวทางการพัฒนา   การบริหารและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

3.   ยุทธศาสตรการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร การคา และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการซอมแซมถนน / ลงหิน

คลุกภายในตําบลพิกุลหมูที่ 1 - 10

โครงการลงหินคลุกจากทางขามทางรถไฟ เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ถนนกวาง 4 เมตร ระยะทาง  -  - 600,000 ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

ถึงบานนายหอม  นุมดี  หมูที่ 1 และขนสงสินคาทางการ ยาวประมาณ 3,000 เมตร และขนสงสินคาทางการ

เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

โครงการลงหินคลุกจากนานายนิตย เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ถนนกวาง 3.50 เมตร  ระยะทาง  - 150,000  - ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

ผลจันทรถึงนานางสําเภา สิงหกวาง หมูที่ 1 และขนสงสินคาทางการ ยาวประมาณ  1,500 เมตร และขนสงสินคาทางการ

เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

โครงการลงหินคลุกจากนานายจิตรถึง เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ถนนกวาง 4 เมตร ระยะทาง  -  - 500,000 ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

บานนางฉออน อ่ิมคง หมูที่ 1 และขนสงสินคาทางการ ยาวประมาณ  400 เมตร และขนสงสินคาทางการ

เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

โครงการลงหินคลุกจากนางวีณา สินสถาน เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ถนนกวาง 3 เมตร ระยะทาง  -  - 600,000 ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

นานายสุนทร จันทรอุบล หมูที่ 1 และขนสงสินคาทางการ ยาวประมาณ  500 เมตร และขนสงสินคาทางการ

เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย
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      3.1    แนวทางการพัฒนา   การบริหารและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

3.   ยุทธศาสตรการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร การคา และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตจาก เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา หมูที่ 1  -  - 100,000      ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

สะพานขามคลองบางไซถึงบานเที่ยง หมูที1่ และขนสงสินคาทางการ และขนสงสินคาทางการ

เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

โครงการลงหินคลุกจากสะพานขามคลอง เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ถนนกวาง 4 เมตร   ระยะทาง  -  - 200,000      ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

บางไซถึงประตูเปด-ปดระบายนํ้ารวมริม และขนสงสินคาทางการ ยาวประมาณ  1,000 เมตร และขนสงสินคาทางการ

ทั้ง 2 ฝง หมูที่ 1 เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

โครงการลงหินคลุกจากบานนายบุญรอด เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ถนนกวาง 3 เมตร   ระยะทาง  -  - 100,000      ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

ถึงนานายสมมาตร หมูที่ 2 และขนสงสินคาทางการ ยาวประมาณ  500 เมตร และขนสงสินคาทางการ

เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

โครงการลงหินคลุกจากหนาบานนาย เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ถนนกวาง 3 เมตร   ระยะทาง  -  - 100,000      ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

ไพบูลย นุมมากถึงนานายสงวน พงษเรื่อง และขนสงสินคาทางการ ยาวประมาณ  500 เมตร และขนสงสินคาทางการ

หมูที่ 2 เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย
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      3.1    แนวทางการพัฒนา   การบริหารและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่มา

3.   ยุทธศาสตรการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร การคา และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตพรอม เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ถนนกวาง 3 เมตร   ระยะทาง 150,000       -  - ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

วางทอ 1 จุด หมูที่ 2 และขนสงสินคาทางการ ยาวประมาณ 1,000 เมตร และขนสงสินคาทางการ

เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

โครงการซอมแซมถนนบริเวณทางแยก เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ถนนกวาง 3 เมตร  ระยะทาง 50,000  -  - ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

บานนายสมจิตร ศรีสุข หมูที่ 4 และขนสงสินคาทางการ ยาวประมาณ  200 เมตร และขนสงสินคาทางการ

เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

โครงการลงหินคลุกจาก หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ถนนกวาง 5 เมตร  ระยะทาง  - 150,000       - ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

ถึงหมูที่ 8 สายเรียบคันคลอง และขนสงสินคาทางการ ยาวประมาณ 900 เมตร และขนสงสินคาทางการ

เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

โครงการลงหินคลุกจาก หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ถนนกวาง 5 เมตร  ระยะทาง  -  - 160,000 ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

ถึงหมูที่ 1 สายเรียบคันคลอง และขนสงสินคาทางการ ยาวประมาณ 1,000 เมตร และขนสงสินคาทางการ

เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย
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3.   ยุทธศาสตรการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร การคา และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

      3.1    แนวทางการพัฒนา   การบริหารและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการลงหินคลุกบริเวณถนนริมคลอง เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา  หมูที่ 5,7,8  -  - 200,000 ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

 หมูที่ 5,7,8 และขนสงสินคาทางการ และขนสงสินคาทางการ

เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

โครงการลงหินคลุกบานนายสวัสดิ์ กุลชนก เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ถนนกวาง 5 เมตร ระยะทาง  -  - 150,000      ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

ถึงบานนายวิเชียร ทองรอด หมูที่ 8 และขนสงสินคาทางการ ยาวประมาณ  800 เมตร และขนสงสินคาทางการ

เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตหนองบอน เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา หมูที่ 8  - 50,000  - ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

หวงสรวง หมูที่ 8 และขนสงสินคาทางการ และขนสงสินคาทางการ

เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตตั้งแตทาง เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา หมูที่ 9  -  - 200,000 ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

สะพานขางวัดชุมแสงถึงสะพานแขวน และขนสงสินคาทางการ และขนสงสินคาทางการ

หมูที่ 9 เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย
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      3.1    แนวทางการพัฒนา   การบริหารและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่มา

3.   ยุทธศาสตรการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร การคา และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการลงหินคลุกถนนภายในตําบล เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ถนนกวาง 3 เมตร ระยะทาง 150,000      150,000      150,000      ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

และขนสงสินคาทางการ  ยาวประมาณ 1,000 เมตร และขนสงสินคาทางการ

เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

8 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา หมูที่ 1-10 500,000 500,000 500,000 ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

พรอมลงไหลทางภายในตําบล และขนสงสินคาทางการ และขนสงสินคาทางการ

เกษตร ดวยความสะดวก ดวยความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย และปลอดภัย

3.   ยุทธศาสตรการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร การคา และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการสนับสนุนกลุมเก่ียวกับดานเกษตร เพื่อสนับสนุนการดําเนิน เกษตรกรตําบลพิกุล 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรไดรับการชวย สํานักงานปลัด

เชน กลุมผูใชนํ้า ฯลฯ กิจกรรมของกลุมตางๆ เหลือดานการเกษตร สนง.เกษตร

2 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ สนับสนุนเงินทุนในการ กลุมอาชีพในตําบลพิกุล 100,000 100,000 100,000 กลุมอาชีพมีเงินทุนใน สํานักงานปลัด

ภายในตําบล ประกอบอาชีพใหแตละกลุม การดําเนินการ สนง.เกษตร

53
3.   ยุทธศาสตรการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร การคา และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

3 โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อสงเสริมและพัฒนากลุม เกษตรกรภายในตําบล 120,000 120,000 120,000 กลุมอาชีพเกษตรกรได สํานักงานปลัด

สงเสริมกิจกรรมดานการเกษตร อาชีพทางการเกษตรกร รับการสงเสริมสนับสนุน สนง.เกษตร

งบประมาณและที่มา

3.   ยุทธศาสตรการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร การคา และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

      3.1    แนวทางการพัฒนา   การบริหารและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่มา

      3.2    แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมกลุมและกองทุนทางเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่มา
      3.2    แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมกลุมและกองทุนทางเศรษฐกิจ



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการขุดลอกหนองน้ําในพื้น

ที่ตําบลพิกุลหมูที่ 1 - 10

โครงการขุดลอกหนองโหลมเล็ก หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชนมีนํ้าทํา ขุดลอกหนองโหลมเล็ก พื้นที่  5 ไร  -  - 500,000 เกษตรกรมีนํ้าใชเพื่อการ สวนโยธา

การเกษตรไดอยางเพียงพอ เกษตรอยางเพียงพอ

โครงการขุดลอกหนองไองอน หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชนมีนํ้าทํา ขุดลอกหนองไองอน พื้นที่ 10 ไร  -  - 800,000 เกษตรกรมีนํ้าใชเพื่อการ สวนโยธา

การเกษตรไดอยางเพียงพอ เกษตรอยางเพียงพอ

โครงการขุดลอกหนองกอไผ หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชนมีนํ้าทํา ขุดลอกหนองไอไขว พื้นที่ 4 ไร  -  - 400,000 เกษตรกรมีนํ้าใชเพื่อการ สวนโยธา

การเกษตรไดอยางเพียงพอ เกษตรอยางเพียงพอ
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งบประมาณและที่มา

      3.3   แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

3.   ยุทธศาสตรการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร การคา และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
โครงการขุดลอกหนองแขม หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชนมีนํ้าทํา ขุดลอกหนองไอไขว พื้นที่ 4 ไร  -  - 400,000 เกษตรกรมีนํ้าใชเพื่อการ สวนโยธา

การเกษตรไดอยางเพียงพอ เกษตรอยางเพียงพอ

โครงการขุดลอกคลองทิ้งนํ้าในเขต เพื่อใหประชาชนมีนํ้าทํา  -  - 500,000 เกษตรกรมีนํ้าใชเพื่อการ สวนโยธา

จัดรูปที่ดิน หมูที่ 3 การเกษตรไดอยางเพียงพอ เกษตรอยางเพียงพอ

 - จุดที่ 1 บริเวณนานายสมพงษ บัวผัน ยาว 1,200 เมตร  

ถึงคลองวัน  ยาว 1,200 เมตร กวาง 1.5 เมตร ลึก 1เมตร

กวาง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร 

 - จุดที่ 2 นานายบุญมา  ดาวปล้ืม ยาว 1,200 เมตร

ถึงหมู 9  ยาว 1,200 เมตร กวาง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร

กวาง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร 

 - จุดที่ 3 นานายสุดใจ พานทวีป ยาว 600 เมตร

ถึงคลองทิ้งนํ้าชลประทาน กวาง 1.5 เมตร ลึก 1.5 เมตร

ยาว 600 เมตร กวาง 1.5 เมตร ลึก 1.5 

โครงการขุดลอกคลองและดาดคอนกรีต เพื่อใหประชาชนมีนํ้าทํา ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล  -  - 500,000 เกษตรกรมีนํ้าใชเพื่อการ สวนโยธา

หมูที่ 3 การเกษตรไดอยางเพียงพอ เคียง เกษตรอยางเพียงพอ

จุดที่ 1 TC 35 กวาง 1.50 เมตร

ลึก 1 เมตร ยาว 1,500 เมตร

จุดที่ 2 TC 36 กวาง 1.50 เมตร

ลึก 1 เมตร ยาว 1,600 เมตร

จุดที่ 3 TC 37 กวาง 1.50 เมตร

ลึก 1 เมตร ยาว 1,500 เมตร

จุดที่ 4 TC 38 กวาง 1.50 เมตร

ลึก 1 เมตร ยาว 1,200 เมตร
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      3.3   แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

งบประมาณและที่มา

3.   ยุทธศาสตรการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร การคา และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการขุดลอกหนองปลายได หมูที่ 4 เพื่อใหประชาชนมีนํ้าทํา หมูที่ 4  -  - 100,000 เกษตรกรมีนํ้าใชเพื่อการ สวนโยธา

การเกษตรไดอยางเพียงพอ เกษตรอยางเพียงพอ

โครงการขุดลอกหนองตาโมะ หมูที่ 4 เพื่อใหประชาชนมีนํ้าทํา หมูที่ 4  -  - 100,000 เกษตรกรมีนํ้าใชเพื่อการ สวนโยธา

การเกษตรไดอยางเพียงพอ เกษตรอยางเพียงพอ

โครงการขุดลอกหนองสองตอน  หมูที่ 4 เพื่อใหประชาชนมีนํ้าทํา หมูที่ 4  -  - 100,000 เกษตรกรมีนํ้าใชเพื่อการ สวนโยธา

การเกษตรไดอยางเพียงพอ เกษตรอยางเพียงพอ

โครงการขยายเขตคลองสงนํ้าหมูที่ 4 เพื่อใหประชาชนมีนํ้าทํา เกษตรกร 1,081 ไร  -  - 500,000 เกษตรกรมีนํ้าใชเพื่อการ สวนโยธา

จากปากคลองจระเขเผือกไปตามถนนรถไฟ การเกษตรไดอยางเพียงพอ  2 งาน 64 ตร.วา เกษตรอยางเพียงพอ

โครงการขุดลอกคลองเกาพรอมวางทอ เพื่อใหประชาชนมีนํ้าทํา ขุดลอกคลองเกาพรอมวาง  -  - 500,000 เกษตรกรมีนํ้าใชใน สวนโยธา

หมูที่ 6 การเกษตรไดอยางเพียงพอ ทอ 100x100 จํานวน 4 จุด การเกษตรอยางเพียงพอ

ยาวประมาณ 850 เมตร

กวาง 3 เมตร ลึก 2 เมตร

โครงการขุดลอกคลองหนองกะทะจาก เพื่อใหประชาชนมีนํ้าทํา กวาง10 เมตร ยาวประมาณ 900 เมตร 500,000  -  - เกษตรกรมีนํ้าใชใน สวนโยธา

ปากหนองวัดสองพี่นองถึงนาวัดชุมแสง การเกษตรไดอยางเพียงพอ ลึก 2 เมตร การเกษตรอยางเพียงพอ

 หมูที่ 6
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3.   ยุทธศาสตรการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร การคา และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

งบประมาณและที่มา

      3.3   แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการขุดลอกคลองระบายนํ้ากลางหมูบาน เพื่อใหระบายนํ้าไดคลองตัว กวาง 3 เมตร 200,000  -  - เกษตรกรมีนํ้าใชเพื่อการ สวนโยธา

 หมูที่ 7 มากขึ้น ยาวประมาณ 750 เมตร เกษตรอยางเพียงพอ

โครงการขุดลอกหนองอีแอว หมูที่ 8 เพื่อใหระบายนํ้าไดคลองตัว หมูที่ 8  - 200,000  - เกษตรกรมีนํ้าใชเพื่อการ สวนโยธา

มากขึ้น เกษตรอยางเพียงพอ

2 โครงการวางทอระบายน้ํา /บล็อค

คอนเวริดภายในตําบลหมูที่ 1 - 10

โครงการวางทอระบายนํ้าตั้งแตทางโคง เพื่อใหการระบายนํ้าเปนไป หมูที่ 4  -  - 200,000 นํ้าระบายไดงายและ สวนโยธา

เขาหมูที่ 1 ถึงศูนยเย็บผา หมูที่ 4 ไดสะดวกมากยิ่งขึ้น สะดวกมากยิ่งขึ้น

โครงการสรางทอลอดเหล่ียมพรอมประตู เพื่อใหการระบายนํ้าเปนไป วางทอระบายนํ้า  - 500,000  - นํ้าระบายไดงายและ สวนโยธา

เปด-ปดนํ้าบริเวณหนาบานนายชาญ  คํามี ไดสะดวกมากยิ่งขึ้น ขนาด100 x 100 ซม. 1 สะดวกมากยิ่งขึ้น

หมูที่ 5 จุด 5 ทอน

โครงการวางบล็อคคอนเวิรด 2 จุดบริเวณ เพื่อใหการระบายนํ้าเปนไป วางทอระบายนํ้า  -  - 500,000 นํ้าระบายไดงายและ สวนโยธา

นานางบุญเลียม หมูที่ 5 ไดสะดวกมากยิ่งขึ้น ขนาด 100 x 100 ซม. 1 จุด 5 ทอน สะดวกมากยิ่งขึ้น

โครงการวางบล็อคคอนเวิรด  2 ชองทาง เพื่อใหการระบายนํ้าเปนไป หมูที่ 5  -  - 500,000 นํ้าระบายไดงายและ สวนโยธา

พรอมประตูเปด-ปดจากทางรถไฟถึงทางเขา ไดสะดวกมากยิ่งขึ้น สะดวกมากยิ่งขึ้น

หมูบานหวยกระเบียน หมูที่ 5
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3.   ยุทธศาสตรการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร การคา และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

      3.3   แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการวางทอระบายนํ้าบริเวณถนน เพื่อใหการระบายนํ้าเปนไป หมูที่ 7  -  - 200,000 นํ้าระบายไดงายและ สวนโยธา

คอนกรีตถึงอาคารเอนกประสงคหมูที่ 7 ไดสะดวกมากยิ่งขึ้น สะดวกมากยิ่งขึ้น

โครงการวางทอหลักประปา หมูที่ 8 เพื่อใหการระบายนํ้าเปนไป หมูที่ 8 200,000  -  - นํ้าระบายไดงายและ สวนโยธา

หมูที่ 7 มาหนองบอน ไดสะดวกมากยิ่งขึ้น สะดวกมากยิ่งขึ้น

โครงการวางบล็อคคอนเวิรดหนองบอน เพื่อใหการระบายนํ้าเปนไป หมูที่ 8  -  - 200,000 นํ้าระบายไดงายและ สวนโยธา

บริเวณหลังบานนายธวัชชัย หมูที่ 8 ไดสะดวกมากยิ่งขึ้น สะดวกมากยิ่งขึ้น

โครงการวางทอระบายนํ้าจากอบต. เพื่อใหการระบายนํ้าเปนไป หมูที่ 9  -  - 20,000 นํ้าระบายไดงายและ สวนโยธา

ลงแมนํ้าทอ PVC หมูที่ 9 ไดสะดวกมากยิ่งขึ้น สะดวกมากยิ่งขึ้น

โครงการวางบล็อคคอนเวิรด 2 ชองทาง เพื่อใหการระบายนํ้าเปนไป วางบล็อค 2 ชองทางตรงบริเวณจาก  -  - 250,000 นํ้าระบายไดงายและ สวนโยธา

หมูที1่0 ตรงบริเวณจากหนาบานผูใหญบาน ไดสะดวกมากยิ่งขึ้น หนาบานผูใหญบานถึงเล่ียงเมืองขางบาน สะดวกมากยิ่งขึ้น

ถึงเล่ียงเมืองขางบานนางระเบียบ จันทรรัตน นางระเบียบ จันทรรัตน หมูที่ 10
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งบประมาณและที่มา

      3.3   แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

3.   ยุทธศาสตรการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร การคา และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการวางทอระบายนํ้า หมูที่ 10 เพื่อใหการระบายนํ้าเปนไป จุด 1 นานายเฉลิม  แปนจันทร  -  - 700,000 นํ้าระบายไดงายและ สวนโยธา

ทอขนาด 100x100 จากถนนหนาบาน ไดสะดวกมากยิ่งขึ้น จุด 2 นานายสมยศ  โพธ์ิขํา สะดวกมากยิ่งขึ้น

ผูใหญถึงหมูบานแหลมนกกระทุงพรอม จุด 3 นานายสมหมาย เจิมทา

วางบล็อคคอนเวิรด จํานวน 10 จุด จุด 4 นานายสุรพล สุขเกษม

จุด 5 นานายจรัญ เฉลิมรัตน

จุด 6 นานายเสนห

จุด 7 นานายสํารวย

จุด 8 นานายบุญลือ 

จุด 9 นานายวิชาญ

จุด 10 นานางเปา 

และวางบล็อคคอนเวิรดตรงนานายแดง

บริเวณนานางระเบียบ จันทรรัตน

3 โครงการกอสรางพนังกั้นน้ํา / ฝาย

ซอมแซมพนังกั้นน้ําภายในพื้นที่

ตําบลพิกุลหมูที่ 1 - 10

โครงการสรางพนังก้ันนํ้าริมหนองนํ้า เพื่อใหมีนํ้าใชในการเกษตร ฐานบนกวาง 3.50 เมตร  -  - 900,000 เกษตรกรมีนํ้าใชในการ สวนโยธา

บางไซจากนานางสําเภา สิงหกวางถึง ระยะทาง 300 เมตร เกษตรอยางเพียงพอ 

นานางเฮียง หมูที่ 1
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      3.3   แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

3.   ยุทธศาสตรการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร การคา และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

โครงการสรางพนังก้ันนํ้าริมคลองบางไซ เพื่อใหมีนํ้าใชในการเกษตร กวาง 3.50 เมตร ยาว 300 เมตร  -  - 50,000 เกษตรกรมีนํ้าใชในการ สวนโยธา

จากวัดบางไซถึงบานนางทุเรียน นุมมาก เกษตรอยางเพียงพอ 

 หมูที่ 1

โครงการซอมแซมพนังดินก้ันนํ้าริม เพ่ือกักเก็บน้ําใชในการเกษตร กวาง 3 เมตร ยาว 2,600 เมตร  - 900,000 เกษตรกรมีนํ้าใชในการ สวนโยธา

แมนํ้านาน หมูที่ 3 สูง 3 เมตร เกษตรอยางเพียงพอ 

โครงการสรางพนังก้ันนํ้าจากบานนายยุย เพ่ือกักเก็บน้ําใชในการเกษตร ฐานกวาง 6 เมตร สูง 150 เมตร  - 100,000  - ลดการพังของดินและ สวนโยธา

ถึงเทศบาล หมูที่ 4 หลังพนังกวาง 3 เมตร ไมเกิดปญหานํ้าทวม

ยาว 150 เมตร

4 โครงการสราง/ซอมประตูปดเปดน้ํา

/ เข่ือน/ประปาหมูบาน

โครงการซอมเครื่องผลิตนํ้าประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดมีนํ้า หมูที่ 3,9  -  - 100,000 ประชาชนไดมีนํ้า สวนโยธา

หมูที่ 3,9 อุปโภคและบริโภค อุปโภคและบริโภค

เพียงพอ

โครงการขยายเขตประปาหมูบานจาก เพื่อใหประชาชนไดมีนํ้า ยาวปราะมาณ 1,200 เมตร  -  - 100,000 ประชาชนไดมีนํ้า สวนโยธา

หมูที่ 9 พิกุลถึงบานน.ส.วรินทร เรือนทอง อุปโภคและบริโภค อุปโภคและบริโภค

หมูที่ 3 เพียงพอ
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3.   ยุทธศาสตรการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร การคา และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

งบประมาณและที่มา

      3.3   แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการทําประตูเปด-ปดพรอมวางบล็อค เพื่อปองกันนํ้าทวม ประตูเปดปดนํ้าพรอมวาง  -  - 100,000 ลดปญหานํ้าทวมขัง สวนโยธา

คอนเวิรดขนาด 2 ชองทางบริเวณถนนสาย บล็อก  หมูที่ 4

บางมูลนากถึงชุมแสง หมูที่ 4

โครงการทําเขื่อนปองกันตล่ิงพันตั้งแตเขต เพื่อปองกันพังทลายของตล่ิง หมูที่ 4  -  - 500,000 ลดการพังของดินและ สวนโยธา

ถึงฆะมัง หมูที่ 4 ไมเกิดปญหานํ้าทวม

โครงการกอสรางประปาผิวดิน หมูที่ 4 เพื่อใหประชาชนไดมีนํ้า หมูที่ 4  -  - 100,000 ประชาชนไดมีนํ้า สวนโยธา

อุปโภคและบริโภค อุปโภคและบริโภค

เพียงพอ

โครงการปรับปรุงประปา หมูที่ 7 เพื่อใหประชาชนไดมีนํ้า หมูที่ 7  -  - 100,000 ประชาชนไดมีนํ้า สวนโยธา

พรอมทอสงนํ้าภายในหมูบาน อุปโภคและบริโภค อุปโภคและบริโภค

เพียงพอ

โครงการแท็งคประปา หมูที่ 8 เพื่อใหประชาชนไดมีนํ้า หมูที่ 8  -  - 100,000 ประชาชนไดมีนํ้า สวนโยธา

อุปโภคและบริโภค อุปโภคและบริโภค

เพียงพอ
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3.   ยุทธศาสตรการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร การคา และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

      3.3   แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการสรางประตูระบายนํ้าปากคลอง เพื่อปองกันนํ้าทวมและ หมูที่ 8  -  - 100,000 ลดปญหานํ้าทวมขัง สวนโยธา

จระเขเผือก 4 บาน  หมูที่ 8 กักเก็บนํ้าในชวงฤดูแลง กักเก็บนํ้าในชวงฤดูแลง

โครงการสรางประตูระบายนํ้าหนองบอน เพื่อปองกันนํ้าทวมและ หมูที่ 8 300,000  -  - ลดปญหานํ้าทวมขัง สวนโยธา

หมูที่ 8 กักเก็บนํ้าในชวงฤดูแลง กักเก็บนํ้าในชวงฤดูแลง

5 โครงการจัดสรางลานตากพืชผลทางการ สงเสริมและสนับสนุนให กอสรางลานตากขาว  -  - 100,000 เกษตรกรมีสถานที่ สวนโยธา

เกษตรภายในตําบล เกษตรกรมีสถานที่สําหรับ สําหรับตากขาว

ตากขาว

6 โครงการสงเสริมการใช เพื่อใหเกษตรกรสามารถผลิต เกษตรกรตําบลพิกุล 15,000 15,000 15,000 เกษตรกรไดรับความรู สํานักงานปลัด

สารชีวภัณฑในการควบคุม และขยายสารชีวภัณฑควบ หมูที่ 1-10 ผึกปฏิบัติและลดการใช สนง.เกษตร

ศัตรูพืช หมูที่ 1-10 คุมศัตรูพืชได สารเคมี

7 โครงการสงเสริมกิจกรรมดานการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมีเมล็ดพันธุ เกษตรกรตําบลพิกุล 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรไดผลผลิต สํานักงานปลัด

เชน หาเมล็ดพันธุ,ยาปราบศัตรูพืช ฯลฯ  และยาปราบศัตรูพืชฯลฯ หมูที่ 1-10 ทางการเกษตรดีขึ้น สนง.เกษตร

หมูที่ 1-10 ที่มีคุณภาพทําใหไดผลผลิต

ทางการเกษตรดี
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งบประมาณและที่มา

3.   ยุทธศาสตรการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร การคา และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

      3.3   แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการสนับสนุนศูนยขาวชุมชน เพื่อใหเกษตรกรมีความรู ม.1 จัดตั้งศูนยขาวชุมชน สมาชิก 80,000 80,000 80,000 เกษตรกรมีพันธุขาว สํานักงานปลัด

หมู 1,2,3,7 และมีเมล็ดพันธุขาวที่มี  20 ราย พื้นที่ 200 ไร สนับสนุนพันธุ ที่มีคุณภาพไวใชใน สนง.เกษตร

คุณภาพ ขาว 3,000 กก. อบรม 3 ครั้ง การเพาะปลูก

ม.2 ซ้ึอเครื่องคัดเมล็ดพันธุขาว เครื่อง 260,000 260,000 260,000

เย็บกระสอบพรอมอุปกรณ สนับสนุน

เมล็ดขาว 3,000 กก. และจัดอบรม

ม.3 ซ้ึอเครื่องสีขาว เครื่องเย็บกระสอบ 80,000 80,000 80,000

พรอมอุปกรณ สนับสนุนเมล็ดพันธุ

ขาว 4,000 กก.และจัดอบรม

ม.7 จัดตั้งศูนยขาวชุมชน สมาชิก 280,000 280,000 280,000

 20 ราย พื้นที่ 200 ไร สนับสนุนพันธุ

ขาว 3,000 กก. อบรม 3 ครั้ง

9 โครงการรณรงคปองกันกําจัดศัตรูพืช เพื่อปองกันและปราบปราม เกษตรกรตําบลพิกุล 100,000 100,000 100,000 ศัตรพืชมีจํานวนลดลง สํานักงานปลัด

หมูที่ 1-10 กําจัดศัตรูพืช หมูที่ 1-10 สนง.เกษตร

งบประมาณและที่มา

      3.3   แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

3.   ยุทธศาสตรการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร การคา และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล



 
 

 

๖๘

บทที่  6 

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ  และการติดตามประเมินผล 

องคประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป  ประกอบดวย 

องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลพิกุล ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดังน้ี 

   1.  นายทองเพ่ิม  เกาะพราม   ประธานกรรมการ 

   2.  นายประยูร   พงษเร่ือง   กรรมการ 

   3.  นายสมชาย   แสงเนียม   กรรมการ 

   4.  นายฉ่ํา        นุมมาก    กรรมการ 

   5.  นายพานิช    บุญสุข    กรรมการ 

   6.  นายสมชัย    นุมน่ิม     กรรมการ 

   7.  นายบรรเจิด  ทองสุขนาม   กรรมการ 

   8.  นายปรีชา     แสงเนียม   กรรมการ 

          9.  นายประสิทธ์ิ  อุทัยวรรณ   กรรมการ   

                   10. นางมุกดา    จิตรักญาต ิ   กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 



 
 

 

๖๙

มีอํานาจหนาที่  ดังน้ี 

1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภา

ทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง  

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

4. แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 



 
 

 

๗๐

 

6.1 วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป 

6.1.1  การติดตามการดําเนินแผนงาน/โครงการในระหวางการดําเนินแผนงาน/โครงการ  โดยกําหนดสาระการติดตามยุทธศาสตรการพัฒนาแตละ

ดานซ่ึงประกอบดวย  ชื่อแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาท่ีกําหนดไว ,ระยะเวลาท่ีดําเนินการจริง , งบประมาณท่ีกําหนดไว,งบประมาณท่ีดําเนินการจริง  เพ่ือใหทราบ

ถึงการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการเปนไปตามขั้นตอน , ระยะเวลา, งบประมาณท่ีกําหนดไวในแผนงาน/ โครงการหรือไม  การใชทรัพยากรตาง ๆ เหมาะสม

เพียงใด 

6.1.2 การประเมินผลของการดําเนินแผนงาน/โครงการ โดยประเมินผลท่ีจะเกิดขึ้นจริง เมื่อดําเนินโครงการเสร็จสิ้นเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค

ของโครงการ  เปาหมายเชิงคุณภาพ  และเปาหมายในเชิงปริมาณ ผลสําเร็จตามตัวชี้วัดของจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตลอดจนการเบิกจายงบประมาณ 

  

6.1.3  สํารวจความพึงพอใจของประชาชน ผูที่เก่ียวของ  ตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม  และความพึงพอใจของ

ผูท่ีเกี่ยวของในแตละยุทธศาสตร   

* ประเมินผลผานทางเว็ปไซต   http://plan.thailocaladmin.go.th/  (ระบบประเมินผลและการใชจายงบประมาณ :  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 
 

6.2  การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

  1. ติดตามผลเปนรายไตรมาส  คือ   ไตรมาสท่ี 1  (ตุลาคม -  ธันวาคม)  ไตรมาสท่ี 2  (มกราคม – มีนาคม) 

        ไตรมาสที่ 3  (เมษายน – มิถุนายน)  ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กันยายน) 

  2. ประเมินผลในภาพรวมปละ  1  คร้ัง เพ่ือรายงานผลตอผูบริหารทองถิ่น, คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพิกุล, สภาองคการ

บริหารสวนตําบลพิกุล  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
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