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ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  

 
 
 
 
 

 
1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล  เทศบาลต าบลบางปลาม้า  ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ 

หมู่ที่ ๗ ต าบลบางปลาม้า (เต็มพื้นที่ทั้ง ๒ หมู่) อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  มีพื้นที่ ๓.๙๘  
ตารางเมตร  โดยอยู่ห่างจากอ าเภอบางปลาม้า  ประมาณ ๓  กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลางจังหวัด
สุพรรณบุรี (ศูนย์ราชการ) ประมาณ  ๑๐  กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครมาทางทิศเหนือ  
ประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตร  จ านวนประชากร จ านวน  1,970  คน  จ านวนครัวเรือน  ๖59  ครัวเรือน              
(ณ  วันที่  7  มิถุนายน  2562)  
  อาณาเขต 
  เทศบาลต าบลบางปลาม้า   มีอาณาเขตติดต่อดังนี้.- 
   ทิศเหนือ ติดต่อ   กับ  หมู่ท่ี  ๑  ต าบลบางปลาม้า 
   ทิศใต ้  ติดต่อ   กับ  หมู่ท่ี  ๔  ต าบลบางปลาม้า 
   ทิศตะวันออก ติดต่อ  กับ  แม่น้ าท่าจีน 
   ทิศตะวันตก ติดต่อ  กับ  หมู่ท่ี  ๕  ต าบลบางปลาม้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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ข้อมูลเกี่ยวกบัศักยภาพของเทศบาลต าบลบางปลาม้า 

   

คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลบางปลามา้ 
1.  นายอภิชาต  ชโลธร  นายกเทศมนตรีต าบลบางปลาม้า 
2.  นายสนั่น  พันธุจ์ันทร์ด ี รองเทศมนตรีต าบลบางปลาม้า   (เสียชีวิตแล้ว) 
3.  นางปทุมมา  ชโลธร  รองเทศมนตรีต าบลบางปลาม้า 
4.  นางสาวรัตตยิา  แสงสว่าง เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบางปลาม้า 
5.  นางสมจิตต์  ราชสิงห ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบางปลามา้ 

 
โครงสร้างคณะผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร 
 

คณะผูบ้ริหาร ระดับการศกึษา 
นายกเทศมนตรีต าบล ปริญญาโท 
รองนายกเทศมนตรีต าบล ปริญญาโท 
รองนายกเทศมนตรีต าบล ปริญญาตร ี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบล มัธยมศึกษาตอนต้น 
เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบล ปริญญาตร ี

 
 

 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรีต าบล 

รองนายกเทศมนตรีต าบล รองนายกเทศมนตรีต าบล 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบล เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบล 
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สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปลาม้า 

๑.  นางดวงใจ  ชาวเชียงขวาง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
2.  นายวีระ  บุญศรีวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
3.  นายไพบูลย์  แก้ววิชิต   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 (เสียชีวิตแล้ว) 

                   4.  นายศักดา   ธีรนนท ์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 (เสียชีวิตแล้ว) 
5.  นางวาริน   มงคลรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
6.  นางสาวศิริพรรณ ตันศักดิ์ดา สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
7.  นางสาวจินตนา  สารถ ี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
8.  นายสุเทพ  ชาวเชียงขวาง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

                   ๙. นางบุญเสริม  คล้ายสุบรรณ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
๑๐. นายสายทอง คล้ายสุบรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
๑๑. นางประเทือง อินสว่าง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

                   ๑๒. นายสุชานนท์ ชัยจันดี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
 
 

โครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการ  (จ านวน  ๕  ส านัก/กอง) 

พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 

๑.  ส านักงานปลัด 
(1)  ปลัดเทศบาลต าบล  
(2)  หัวหนา้ส านกัปลดั   
(3)  นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ   
(4)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   
(5)  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
(6)  นักจดัการงานทะเบียนและบตัรช านาญการ 
(7)  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
(8)  นักพัฒนาชมุชนช านาญการ   
(9)  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  2  ต าแหน่ง   
(10)  เจ้าพนกังานงานปูองกันฯ ช านาญงาน   
ลูกจ้างประจ า 
(1)  ภารโรง 
(2) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 ต าแหนง่ 

พนักงานจ้างทัว่ไป  
(๑) คนงานทั่วไป  10  ต าแหน่ง 
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พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 

๒.  กองคลัง 
(1)  หัวหนา้ฝุายบรหิารงานการคลงั   
(2)  นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ   
(3)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชชี านาญงาน  
(4)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบตัิงาน 
(5)  เจ้าพนักงานจดัเก็บรายได้   
ลูกจ้างประจ า 
(1)  นักการ 

พนักงานจ้างทัว่ไป  
(๑) คนงานทั่วไป   2  ต าแหน่ง 

๓. กองช่าง 

(1)  หัวหนา้ฝุายแบบแผนและก่อสรา้ง     
(2)  นายช่างโยธาช านาญงาน    
(3)  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

พนักงานจ้างทัว่ไป   
   (๑)  คนงานทั่วไป   1  ต าแหน่ง 

๔.  กองการศึกษา 
(1)  ครู  คศ.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ   

(๑) ผู้ดูแลเด็ก)  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
พนักงานจ้างทัว่ไป 

(1)  คนงานทัว่ไป  4  ต าแหน่ง 

๕.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(1) นกัจัดการงานทัว่ไปช านาญงาน   
(2) เจ้าพนักงานพัฒนาชมุชน   
ลูกจ้างประจ า 
(1)  พนักงานขับเครื่องจักรกรขนาดเบา 

พนักงานจ้างทัว่ไป 
   (1)  คนงานทั่วไป  11  ต าแหนง่ 

รวม จ านวน  26  คน จ านวน  29 คน 
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 เทศบาลต าบลบางปลาม้า  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 ส านัก กับอีก 4 กอง 
ทั้งหมด  ๕  ส่วนราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน 26 คน  พนักงานจ้าง จ านวน  29  คน                 
รวมทั้งสิ้น  55  คน  โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้ 

1.  ส านักงานปลัด 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณการจัดท าแผนพัฒนาต าบลการจัดท าร่าง

ข้อบังคับการจัดท าทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิกเทศบาล  การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจการให้ค าปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง  บังคับบัญชา  
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  การบริหารงานบุคคลของเทศบาลทั้งหมด  การด าเนินการเกี่ยวกับ
การอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๑๐  งาน  คือ 

1.1  งานบริหารทั่วไป   
   -  งานสารบรรณ 
   -  งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
   -  งานบริหารงานบุคคล 
   -  งานเลือกตั้ง 
   -  งานวิชาการเกษตร 
   -  งานกจิการสภา 
   -  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
   -  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
   -  งานอื่นท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด 
   -  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  1.2  งานนโยบายและแผน   
  -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
  -  งานวิชาการ 
  -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
  -  งานงบประมาณ 
  -  งานเทศบญัญัติเทศบาล 

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
1.3  งานกฎหมายและคดี   

  -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
  -  งานการด าเนินการทางคดแีละศาลปกครอง 
  -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
  -  งานระเบยีบการคลงั 

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
1.4  งานตรวจสอบภายใน 

  -  งานตรวจสอบภาย 
-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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2.  กองคลัง     
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ-รายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับ

การเงินการเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  การน าส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน  เทศบาลรวบรวม
สถิติเงินได้ ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณการหักภาษีและน าส่งเงิน
คงเหลือประจ าวันการรับ และจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหา
ผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของเทศบาล  ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินการเร่งรัดใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระ การจัดเก็บ ภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บ
รายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน คือ  

2.1 งานการเงิน     
   -  งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงนิ 
   -  งานจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงิน / งานเก็บรักษาเงิน 
   -  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2.2  งานบัญชี    
   -  งานการบัญช ี
   -  งานทะเบยีนคุมการเบิกจ่าย 
   -  งานการเงินและงบทดลอง 
   -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  2.3  งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได้    

  -  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนยีมและค่าเช่า 
  -  งานพัฒนารายได ้
  -  งานควบคุมกจิการค้าและค่าปรับ 
  -  งานทะเบยีนควบคุมและเร่งรัดรายได ้

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สนิและพัสดุ    

  -  งานทะเบยีนทรัพย์สินและแผนที่ภาษ ี
  -  งานพัสด ุ
  -  งานทะเบยีนเบิกจ่ายวัสดคุรุภัณฑ์และยานพาหนะ 

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

3.  กองช่าง   
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการ ใช้จ่ายเงินของ เทศบาล 

การอนุมัติเพื่อด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล  งานบ ารุงซ่อมและจัดท า
ทะเบียน  สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล  การให้ค าแนะน าปรึกษา เกี่ยวกับการจัดท า
โครงการ และการออกแบบ ก่อสร้าง แก่เทศบาล  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  งานควบคุมอาคาร               
การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเป็น  4  งาน  คือ 
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3.1  งานก่อสร้าง       

-  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
  -  งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
  -  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
  -  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ / งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  3.2  งานออกแบบและควบคมุอาคาร     
  -  งานสถาป๎ตยกรรมและมณัฑศิลป ์
  -  งานวิศวกรรม 
  -  งานประเมินราคา 
  -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
  -  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ ์
  -  งานออกแบบ / งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  3.3  งานประสานสาธารณปูโภค     
  -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
  -  งานขนสง่และวิศวกรรมจราจร 
  -  งานระบายน้ า 
  -  งานจัดตกแต่งสถานที่ / งานอื่นๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

  3.4  งานผงัเมือง    
  -  งานส ารวจและแผนที ่
  -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
  -  งานควบคุมทางผังเมือง 
       -  งานจัดรูปท่ีดินและฟืน้ฟูเมือง 

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

4.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
     มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา

หลักสูตร การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐาน
สถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับ
การศึกษา ส่งเสริมการวิจัยการวางโครงการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อน าไปประกอบ  
การพิจารณา ก าหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึ กษา การเผยแพร่
การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๓  งาน  คือ 
  4.1  งานบรหิารงานการศึกษา    

  -  งานบริหารวิชาการ 
  -  งานนิเทศการศึกษา 
           -  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  -  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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4.2  งานส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม    

  -  งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์  และเครือข่ายทางการศึกษา 
  -  งานกจิการศาสนา 
  -  งานส่งเสริมประเพณี  ศลิปะและวัฒนธรรม 
  -  งานกจิการเด็กและเยาวชน 
  -  งานกฬีาและนันทนาการ 

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
4.3  งานฝ่ายกจิการโรงเรียน 

  -  งานจัดการศึกษา 
  -  งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
  -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
5.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     มีภาระหน้าที่ เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการสาธารณสุข  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย                   

การปูองกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ  เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข   
จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๓  งาน  คือ 

5.1  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม     
  -  งานสุขาภิบาลทั่วไป 
  -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

      -  งานอาชีวอนามัย 
-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  5.2  งานสง่เสรมิสุขภาพและสาธารณสุข    
  -  งานอนามัยชุมชน 
  -  งานสาธารณสุขมูลฐาน 
  -  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า 

       -  งานปูองกันยาเสพตดิ 
-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  5.3  งานรักษาความสะอาด    
  -  งานควบคุมสิ่งปฏิกลู 
  -  งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกลู 
  -  งานก าจัดมลูฝอยและน้ าเสีย 

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑.๘  งานควบคมุและจดัการคุณภาพสิง่แวดล้อม     

  -  งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
  -  งานควบคุมมลพิษ 
  -  งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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   -  งานตดิตามตรวจสอบ 
   -  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑.๙  งานควบคมุโรค    

  -  งานการเฝาูระวัง 
  -  งานระบาดวิทยา 
  -  งานโรคติดต่อและสัตวน์ าโรค 

      -  งานโรคเอดส ์
-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   ๑.๑๐  งานบริการสาธารณสุข 
   -  งานรักษาและพยาบาล 
   -  งานชันสูตรสาธารณสุข 
   -  งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว ์

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ด้านการคลังท้องถิน่ 
  บัดนี้  ถึง เวลาที่คณะผู้บ ริหารของ  เทศบาลต าบลบางปลาม้าจะได้ เสนอร่าง                   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา  เทศบาลต าบลบางปลาม้าอีกคร้ังหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาส
นี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบางปลาม้า  จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
ดังต่อไปนี้ 
๑.  สถานะการคลัง 
     ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1  ณ วันที ่๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖1  องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น        
มีสถานะการเงิน  ดงันี ้
 ๑.๑.๑  เงนิฝากธนาคารทั้งสิน้  31,556,403.20      บาท 
 ๑.๑.๒  เงนิสะสม  19,440,054.93   บาท     (รวมเงนิฝาก กสท. 7,503,101.65  บาท)
 ๑.๑.๓  ทุนส ารองเงินสะสม                  18,957,891.14      บาท 
 ๑.๑.๔  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพนัและยังไม่ได้เบกิจ่าย     จ านวน   -   โครงการ 
               รวมเป็นเงิน         -           บาท 

๑.๑.๕  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยงัไมไ่ด้ก่อหนีผู้กพนั  จ านวน    -        โครงการ                 
             รวม                  -            บาท 
๑.๑.๖  เงนิกู้คงคา้ง             -            บาท 
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๒. การบรหิารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  ๒๕61 
      (๑)  รายรับจรงิทั้งสิ้น                                      28,878,285.39 บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร          352,806.45 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต        87,934.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน              383,736.96 บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์               -      บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด           44,135.00    บาท 
 หมวดรายได้จากทุน         -         บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร           17,418,619.98 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                       10,590,053.00 บาท 
      (๒)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์            101,800.00 บาท   
      (๓)  รายจ่ายจริง              จ านวน     24,410,495.95       บาท  ประกอบด้วย 
    งบกลาง                         4,142,710.00       บาท   
  งบบุคลากร                                   10,305,099.00       บาท 
  งบด าเนินงาน                               6,297,551.95       บาท 
  งบลงทุน                     3,218,135.00       บาท 
  งบรายจา่ยอื่น                     -                บาท 
  งบเงนิอุดหนุน                           447,000.00       บาท 
      (๔)  รายจ่ายที่จา่ยจากเงินอุดหนนุที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค ์        101,800   บาท 
      (๕)  มีการจา่ยเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่   จ านวน     2,438,610    บาท 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
           เทศบาลต าบลบางปลาม้า มีลักษณะรูปร่างของพื้นที่คล้ายเกือกม้า จากทิศเหนือจด              
ทิศตะวันตกมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  ดินเป็นดินเหนียวเหมาะแก่การท านา  มีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านจาก                     
ทิศตะวันออกสู่ทิศใต้ผ่านชุมชนเมืองในเขตเทศบาล  และมีคลองอยู่หลายสาย ได้แก่ คลองบ้านสูตร               
จากทิศเหนือไปยังทิศใต้ไหลสู่แม่น้ าท่าจีน คลองบ้านเก่าจากด้านทิศเหนือไปยังทิศตะวันออกไหลสู่                  
แม่น้ าท่าจีน  คลองบ้านหมี่จากด้านทิศตะวันตกไปยังทิศใต้ไหลสู่แม่น้ าท่าจีน  จากการที่สภาพพื้นที่เป็น                 
ที่ราบลุ่ม  ท าให้มีป๎ญหาน้ าท่วมขังในฤดูฝน 
  1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
  เทศบาลต าบลบางปลาม้า  โดยทั่วไปมีสภาพภูมิอากาศคล้ายกับจังหวัดใกล้เคียงใน                
ภาคกลาง  อยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านประจ าฤดูกาล  ท าให้สามารถแบ่งฤดูกาลออกเป็น ๓ 
ฤดูกาล  ได้แก ่   
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๑. ฤดูฝน  เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งเป็นลมร้อนและช้ืนพัดจากมหาสมุทรอินเดียผ่านอ่าวไทยปกคลุมประเทศไทย ท าให้มี          
ฝนตกชุกท่ัวไป 

๒.  ฤดูหนาว  เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  ได้รับอิทธิพลจาก           
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  จะพัดเอาความแห้งแล้ง  และหนาวเย็นจากประเทศจีน  เข้ามาปกคลุม
ประเทศไทยท าให้มีอากาศหนาวเย็นทั่วไป 

๓.  ฤดูร้อน  เร่ิมตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนเมษายน  ระยะนี้เป็นช่วงระหว่าง
ของฤดูมรสุม  จึงมีลมจากทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป 
 1.4  ลักษณะของดิน 
  สภาพดนิในพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย  เหมาะส าหรับการท านาและปลูกผัก  ท าไร่ 
 1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
    แม่น้ าที่ไหลผ่านเขตเทศบาลต าบลบางปลามา้  จ านวน  ๑  สาย  คือ  แมน่้ าทา่จนี    
        - คลองภายในเขตเทศบาลต าบลบางปลามา้      จ านวน  ๑๒ สาย 
        ความยาวของคลอง  ๙.๑๔   กโิลเมตร 

  การบริการด้านน้ าประปาในเขตเทศบาลต าบลบางปลามา้    
         - ส านักงานประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี (เขตจ าหน่ายน้ าบางปลาม้า                 

โคกคราม) เป็นผู้รับผิดชอบให้บริการน้ าประปาในเขตเทศบาลโดยอาศัยแหล่งน้ าดิบจากแม่น้ าท่าจีน  
สามารถให้บริการน้ าประปาแก่ประชาชนในเขตเทศบาลได้อย่างทั่วถึง    
          -  ที่ท าการประปาหมู่บา้นทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง  ตัง้อยู่ท่ีชุมชนบ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง  
ให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนบ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง 
  
 
 
 2.1  เขตการปกครอง  ของเทศบาลต าบลบางปลามา้  ประกอบด้วย  5  ชุมชน  มีพืน้ที่อยู่ใน
เทศบาลต าบลบางปลามา้  ทัง้  2  หมู่บา้น  ดงันี้ 
        หมู่ท่ี 2   - ชุมชนบ้านสูตร-บ้านเก่า    ประธานชุมชน   นางสาววรันทร ชาวเชียงขวาง 
           - ชุมชนตลาดเก้าห้อง      ประธานชุมชน   นายมงคล  แสงหิรัญ 
        หมู่ท่ี 7   - ชุมชนบ้านหมี่       ประธานชุมชน   นายธรรมเสฏฐ์  สุวรรณ 
           - ชุมชนบ้านกกม่วง           ประธานชุมชน   นายสุนทร  บุตรแสงด ี
           - ชุมชนบ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง ประธานชุมชน   นางสาวสมพิศ  คล้ายสุบรรณ ์
 เทศบาลเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  โดยมีพระราชบัญญัติเทศบาล                
พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นกฎหมายแม่บท  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีเขตการปกครองมีบุคลากรเป็นของตนเองมี
รายได้และงบประมาณเป็นของตนเอง  และมีอิสระในการบริหารงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมายองค์กร
เทศบาลต าบลบางปลาม้า  ประกอบด้วย  สภาเทศบาล และผู้บริหารเทศบาล 

สภาเทศบาลต าบลบางปลามา้  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาเทศบาล  ซึ่งเลือกตั้งโดย
ราษฎรผู้มสีิทธิเลือกตัง้ตามกฎหมาย  วา่ด้วยการเลือกตัง้สมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน  ๑๒  คน 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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2.2  การเลือกตัง้ 

 การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาเทศบาล    (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕) 
 

เทศบาล 
ต าบลบางปลาม้า 

เขต 
เลือกตั้ง 

จ านวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 

ผู้มาใช้สิทธิ บัตรดี บัตรเสีย 
บัตรไม่ประสงค์

ลงคะแนน 
นายกเทศมนตรี - ๑,๖๓๙ ๑,๔๑๕ ๑,๓๖๕ ๔๖ ๔ 

รวม (นายกเทศมนตรี) ๑,๖๓๙ ๑,๔๑๕ ๑,๓๖๕ ๔๖ ๔ 

สมาชิกสภาเทศบาล ๑ ๗๓๗ ๖๒๘ ๕๗๙ ๔๘ ๑ 

สมาชิกสภาเทศบาล ๒ ๙๐๑ ๗๘๗ ๗๕๐ ๓๐ ๗ 

รวม (สมาชิกสภาเทศบาล) ๑,๖๓๘ ๑,๔๑๕ ๑,๓๒๙ ๗๘ ๘ 
 
 
 

 

จ านวน  ๖  หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ชุมชนที่ ชื่อชุมชน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
หญิง (คน) ชาย (คน) รวม 

๑ บ้านสูตร – บ้านเก่า 173 214 190 404 

๒ ตลาดเก้าห้อง 157 227 218 445 

๓ บ้านหมี่ 110 198 184 382 

๔ บ้านกกม่วง 95 173 167 340 

๕ บ้านทุ่งเจริญ – ท้ายคลอง 124 201 198 399 

รวมทั้งสิ้น 659 ๑,013 957 1,970 
 

 
 

ประชากร  ของเทศบาลต าบลบางปลาม้า  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประชากร หญิง ชาย ช่วงอายุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 162 170 อายุต่ ากว่า  ๑๘  ปี 

จ านวนประชากร 601 586 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 274 177 อายุมากกว่า  ๖๐ ปี 

รวม ๑,037 933 ทั้งสิ้น  1,970  คน 
 

 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนเทศบาลต าบลบางปลาม้า  ณ  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 25๖๒ 

 

๓.  ประชากร 
 



- ๑๓ - 
 

 
 
 

4.1  การศึกษา 
                  (1)  ในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลบางปลามา้  มสีถานศึกษาในสงักัดตา่งๆ ดังนี้ 
    สังกัดส านักงานพื้นที่การศึกษา เขต 1  สพุรรณบุรี  :  โรงเรียนวัดบ้านหมี ่
    สังกัดเทศบาลต าบลบางปลาม้า  :  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมี ่   

- มีครูผู้ดูแลเด็ก    จ านวน   1  คน 
- มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน   2  คน 

  (2)  ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลต าบลบางปลามา้ 
  (3)  ที่อ่านหนังสือประจ าหมูบ่้าน  จ านวน   5  แหง่ 
 

สภาเด็กและเยาวชน 
เทศบาลต าบลบางปลาม้า ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จ านวน 1 แห่ง เพื่อเป็น

องค์กรเครือข่ายเช่ือมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนในเทศบาลต าบลบางปลาม้าที่มีการด าเนินงานในด้านต่างๆ  
เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ  เพื่อแสวงหาแนวทางในการสง่เสริมและพฒันาเด็กและเยาวชนภายในเทศบาล
ต าบลบางปลาม้าภายใต้หลักการ  “เด็กน าผู้ใหญ่หนุน”  ซึ่งในป๎จจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กร
นิติบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2450 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 โดยสภาเด็กและเยาวชนมีส านักงานตั้งอยู่ที่ เทศบาลต าบล               
บางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภา
เด็กและเยาวชน  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการด าเนินการของสภาเด็กและเยาวชน 
 4.2  สาธารณสุข 
        สถานพยาบาลในเขตเทศบาลต าบลบางปลามา้ 
    โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลบางปลาม้า 
 4.3  การสังคมสงเคราะห์ 

โครงการเบีย้ยงัชีพคนชรา   388  ราย 
โครงการเบีย้ยงัชีพคนพิการ      51  ราย 
โครงการเบีย้ยงัชีพผูปุ้วยเอดส ์          ๑  ราย 

 
 
 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 

- ถนนในเขตเทศบาลบางปลาม้า  มีจ านวน  ๒๐  สาย  รวมระยะทาง  ๑๑.๐๗  กม.   
  แยกเป็น 

        ถนน  ค.ส.ล.   จ านวน   ๑๗   สาย   ระยะทาง     ๕.๙๗       กโิลเมตร 
        ถนนลาดยาง   จ านวน     ๔   สาย   ระยะทาง     ๕.๑๐       กโิลเมตร 
            ถนนสายหลัก  ได้แก่  ถนนสุพรรณ -  เก้าห้อง 
  
 

๔.  สภาพทางสังคม 
 

๕.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 



- ๑๔ - 
 

 
5.2  การไฟฟูา 

  การบริการด้านกระแสไฟฟูาในเขตเทศบาลต าบลบางปลาม้า อยู่ในความรับผิดชอบของ
การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยได้รับกระแสไฟฟูาจากสถานีจ่ายไฟย่อย  จ าหน่ายไฟฟูา
ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลได้อย่างเพียงพอ  และบ ารุงรักษาดวงโคมไฟฟูาและอุปกรณ์เมื่อเกิดการ
ช ารุดเสียหาย 

5.3  การประปา 
การบริการด้านน้ าประปาในเขตเทศบาลต าบลบางปลาม้า    

          (๑)  ส านักงานประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี  (เขตจ าหน่ายน้ าบางปลาม้าโคก
คราม) เป็นผู้รับผิดชอบให้บริการน้ าประปาในเขตเทศบาลโดยอาศัยแหล่งน้ าดิบจากแม่น้ าท่าจีน  สามารถ
ใหบ้ริการน้ าประปาแก่ประชาชนในเขตเทศบาลได้อย่างทั่วถึง    

          (๒)  ที่ท าการประปาหมู่บ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง  ตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง  
ให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนบ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง  
 5.4  การสื่อสาร 
  ในเขตเทศบาลต าบลบางปลาม้า มีสื่อด าเนินการเอง 
   คือ  เสียงไร้สาย  ส่งสัญญาครอบคลุมท่ัวเขตเทศบาลต าบลบางปลาม้า 
 
 
 
 6.1  การเกษตร 
  ด้านการเกษตรในท้องถิ่นผลผลติทางเกษตรท่ีส าคัญ  ได้แก่ การปลูกข้าว  พืชผักสวนครัว 
  พื้นที่ที่ใช้สอยทางการเกษตร 
   (1)  ที่ดินท านา   จ านวน     864    ไร่ 
   (2)  ทีด่ินท าสวน  จ านวน       42    ไร่ 
  จ านวนเกษตรกร 
   (1)  เกษตรกร  ผู้ท านา  จ านวน     106    ครัวเรือน 
   (2)  เกษตรกร  ผู้ท าสวน  จ านวน       16    ครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
 



- ๑๕ - 
 

 

 

 

  พ้ืนที่เทศบาลต าบลบางปลาม้า ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมี
กิจกรรมการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  ท านา  รองลงมา  คือ ท าไร่  เลี้ยงสัตว์  รับจ้าง  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
อ่ืนๆ ซึ่งไม่สามารถจ าแนกเป็นรายหมู่บ้านได้  คือ ท าสวนผลไม้ ตามล าดับ (ข้อมูล จปฐ. ปี 25๖๒) 

 
 6.2  การท่องเที่ยว 
  ภายในเขตเทศบาลต าบลบางปลาม้ามีสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานที่ส าคัญ   
จ านวน ๖  แห่ง  ได้แก่ 
  (๑) ป้อมปราบโจร  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ชุมชนตลาดเก้าห้อง ซึ่งก่อสร้างเมื่อ พ .ศ.๒๔๗๗              
ก่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างโดยนายบุญรอด  เหลียงพาณิชย์  คหบดีของบ้านเก้าห้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒  
ต าบลบางปลาม้า  ใช้เวลาสร้าง ๑ ปีเศษ  ท าพิธีเปิดเมื่อ  พ.ศ.๒๔๗๗  โดยพระยารามราชภักดีเจ้าเมือง
สุพรรณบุรี  มาเป็นผู้เปิดปูอมปราบโจร  สาเหตุที่ก่อสร้างเพื่อปูองกันโจรผู้ร้ายมาปล้น  ซึ่งสมัยนั้นเสือด า
และเสือมเหศวรเป็นโจรที่มีช่ือเสียง  และจะมาปล้นตลาดเก้าห้อง  แต่เมื่อเสือด าเสี่ยงทายแล้วจึงไม่กล้า  
มาปล้น  รูปแบบการก่อสร้างเป็นสถาป๎ตยกรรมจีน  สูงประมาณตึกสี่ชั้นภายในปูอมจะเจาะช่องไว้ส าหรับ
ให้ปืนสามารถส่องออกมาได้ส าหรับยิงโจรผู้ร้าย  ซึ่งมีช่องส่องปืนเป็นจ านวนมาก  และช้ันบนของปูอม    
มีไว้ส าหรับเป็นสถานที่ดูโจรผู้ร้ายที่จะมาปล้น  โดยมีเวรยามประจ าอยู่เพื่อบอกกล่าวแก่ชาวบ้านที่อยู่เวร
ยามบริเวณปูอม  ให้เข้าประจ าที่ส่องปืนเพื่อต่อสู้กับโจรผู้ร้าย  ซึ่งเมื่อสร้างปูอมแล้วโจรผู้ร้ายก๊กต่างๆ               
ก็ไม่กล้ามาปล้นตลาดเก้าห้อง  ท าให้ประชาชนภายในตลาดอยู่กันอย่างสงบสุข 

จ านวนประชากรจ าแนกตามประเภทอาชีพ ปี 25๖๒ 
ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล 

ประเภทอาชีพ เพศ รวม 
ชาย (คน) % หญิง (คน) % คน % 

เกษตรกรรม – ท านา 29 1.96 17  46  
เกษตรกรรม – ท าไร่ - - -  -  
เกษตรกรรม – ท าสวน 1 0.07 2  3  
รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 49 3.33 48  97  
ปศุสัตว์ 5 0.34 4  9  
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6 0.41 3  9  
พนักงานบริษัท 7 0.47 10  17  
รับจ้างทั่วไป 299 20.29 329  628  
ค้าขาย 69 4.68 105  174  
ธุรกิจส่วนตัว 29 1.97 14  43  
อาชีพอ่ืนฯ (นอกเหนือที่กล่าวแล้ว) 1 0.07 32  33  
ก าลังศึกษา 138 9.37 115  253  
ไม่มีอาชีพ 56 3.80 105  161  

รวม 689 100.00 784 100.00 1,473 100.00 



- ๑๖ - 
 

 

  (๒)  ตลาดเก้าห้อง ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒  ต าบลบางปลาม้า  อยู่ในเขตเทศบาล ค าว่า “เก้า
ห้อง”น าช่ือมาจากบ้านเก้าห้อง  ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับตลาดเก้าห้อง  คืออยู่ฝ๎่งวัดลานคา  (เขตเทศบาลต าบล
ต้นคราม)  ตลาดเก้าห้องมีอยู่ ๓  ตลาด  ได้แก่ตลาดบน  ตลาดกลาง  และตลาดล่าง 

ตลาดบน – สร้าง พ.ศ.2479 ลักษณะเป็นห้องแถวไม้  ๒ ช้ัน มีประมาณ ๒๐ ห้อง                  
พระชาญสุวรรณเขตเป็นผู้สร้าง  รูปแบบการก่อสร้างเป็นสถาป๎ตยกรรมจีน    

ตลาดกลาง – สร้าง พ.ศ.2479  สภาพเดิมเป็นโรงสีของนายทองดี ต่อมาสร้างเพิ่มเติมเป็น            
ห้องแถว มีประมาณ ๑๐ ห้อง  รูปแบบการก่อสร้างเป็นสถาป๎ตยกรรมจีน   

ตลาดล่าง – สร้าง พ.ศ.2449  โดยนายบุญรอด  เหลียงพาณิชย์  คหบดีของต าบลวังมะขาม 
(ต าบลบางปลาม้า) อ าเภอบางปลาม้า  สร้างเป็นห้องแถว ๒ ช้ัน มีประมาณ ๒๐ ห้อง รูปแบบการก่อสร้าง
เป็นสถาป๎ตยกรรมจีน 
 ในบริเวณใกล้เคียง  จะมีสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจก็คือ บ้านเก้าห้อง อยู่ในเขต  
เทศบาลต าบลต้นครามฝ๎่งวัดลานคา  ตั้งอยู่ด้านใต้ของวัดลานคา  ติดกับโรงเรียนวัดลานคา  สร้างโดยขุนก า
แหงลือชัยผู้น าชุมชนในหมู่บ้านเก้าห้อง  ซึ่งชุมชนกลุ่มนี้เป็นชุมชนที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ (ไทยพวน)  
ลักษณะของบ้านเรือนไทย  มีห้องอยู่เก้าห้อง  สร้างสมัยรัชกาลที่ ๔ โดยขุนก าแหง  มีหน้าที่เก็บภาษี             
ส่วย  อากร  ส่งให้กับหลวงภายในบ้านเก้าห้องแต่ละห้อง  จะจัดเป็นสัดส่วน  ส าหรับกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้ 
  ห้องที่หนึง่ ใช้เป็นห้องรับแขกที่มาติดต่อหรือพบปะกับเจา้ของบา้น 
  ห้องที่สอง    ใช้เป็นห้องเก็บภาษี  ส่วย  อากร 
  ห้องที่สาม    ใช้เป็นห้องรักษาโรค โดยรักษาเป็นที่เก็บต ารายาแผนโบราณ 

ห้องที่สี ่       ใช้เป็นห้องดูฤกษ์ยามในพิธีกรรมต่างๆ  เช่น  ปลูกบา้น  แต่งงาน 
  ห้องที่ห้า       ใช้เป็นห้องเก็บต าราฤาษีดดัตน  และเป็นสถานที่ท ากายบ าบัดรักษาโดย 
                 ใช้ต าราฤาษีดัดตน 
  ห้องที่หก       ใช้เป็นห้องกักขังผู้กระท าความผิดลหโุทษ  โดยมีโซ่ตรวนล่ามไว้ 
  ห้องที่เจ็ด      ใช้เป็นห้องเก็บพสัด ุ
  ห้องที่แปด     ใช้เป็นห้องนอน 
  ห้องที่เก้า       ใช้เป็นโรงครัว 

และภายในบริเวณบ้านมีศาลปูุเมือง ยา่เมือง  ซึง่เป็นที่เคารพบูชาของชาวบา้นละแวกนัน้ 
 6.3  อุตสาหกรรม 
  ลักษณะการประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล ได้แก่ 

(1)  โรงสี   จ านวน    1    แห่ง  
(2)  โรงงานผลิตน้ าแข็ง  จ านวน    1    แห่ง 

6.4  การพาณิชย์ 
 (1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 
      ก. ประกอบกิจการประเภทสะสมอาหาร  จ าหน่ายอาหาร จ านวน    37  แห่ง 
      ข. ประกอบกิจการประเภทกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน    20  แห่ง 
      ค. ประกอบกิจการประเภทรับจ้างแต่ผมและใช้สถานที่แต่งผม จ านวน      4  แห่ง 
      ง.  ประกอบกิจการประเภทจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ จ านวน  19  แห่ง 
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 7.1  การนับถือศาสนา 
  (1) ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลบางปลามา้มีวิถีการด ารงชีวิตแบบเรียบงา่ยนบัถือ           
ศาสนาพุทธ  มีวัดจ านวน  ๔  แหง่  ได้แก่  วัดบ้านสตูร  วัดบ้านเกา่  วัดบ้านหมี่  และวัดกกม่วง   
 7.2  งานประเพณีและงานประจ าปี 

งานวันขึ้นปีใหม่ จัดขึ้นในวันที่ ๑ มกราคม โดยเทศบาลจัดให้มีการท าบุญตักบาตร              
ในตอนเช้าวันที่ ๑ มกราคม 

งานประจ าปีไหว้เจ้าพ่อทุ่งแค  (ของตลาดบน) ในงานประจ าปีจะมีการจ้างงิ้วให้  ถ้าปีใด
มีแปดสองหนจะมีงิ้วเดือนมิถุนายน ถ้าปีใดมีแปดหนเดียว  จะมีงิ้วในเดือนพฤษภาคม  และการไหว้นั้นจะ
มีของไหว้  ๓ อย่าง (ซาแซ) ได้แก่ หมู,เป็ด,ไก่ นอกจากนั้นก็มีผลไม้  หลังเสร็จพิธีจะมีการประมูลของที่
ไหว้เพื่อเก็บเงินไว้ใช้ในงานประจ าปีหน้า  ในช่วงตรุษจีน ,สารทจีน  ก็มีการน าของไหว้เจ้าพ่อเช่นกัน  
(ของไหว้  ผลไม้ , ขนมเข่ง , ขนมเทียนตามสมควร   มีน้ าชา , เหล้า ,เบียร์  และเผากระดาษเงิน-ทอง)  

งานประจ าปีไหว้เจ้าแม่ทับทิม (ตลาดกลาง) ซึ่งมีอายุ ๑๐๐ กว่าปีขึ้นไป  จะไหว้ประมาณ
เดือนมีนาคม  โดยของที่ใช้ไหว้จะได้แก่  เป็ด  หมู ไก่  ผลไม้ ได้แก่  ส้ม  เงาะ  ทุเรียน  ล าไย  แอปเปิ้ล   
  งานประจ าปีไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง (ตลาดล่าง ) ซึ่งจ าลองมาจากเจ้าพ่อหลักเมือง
สุพรรณบุรี  งานไหว้เจ้าของชาวตลาดล่างจะมีการประกอบพิธีไหว้ประมาณเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน  
ในพิธีไหว้จะมีการละเล่นโดยจ้างงิ้วมาเล่นให้เจ้าพ่อดู  เป็นเวลาประมาณ ๔ คืน ส่วนพิธีไหว้นั้นจะ
ประกอบด้วยอาหารคาว ๓  อย่าง (ซาแซ หมายถึง ของ  ๓  อย่าง)  ได้แก่  หมู  เป็ด  ไก่  นอกจากนั้นก็มี  
น้ าชา  เหล้า  หรืออาจไหว้ด้วยผลไม้แต่ต้องมีอย่างน้อย  ๓  อย่างขึ้นไป   

งานวันสงกรานต์  จัดขึ้นในวันที่  ๑๓  เมษายน  ของทุกปี  โดยเทศบาลจัดให้มีการ            
ตักบาตรตอนเช้าวันที่ ๑๓ เมษายนมีการรดน้ าผู้สูงอายุและแจกสิ่งของแก่ผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ในบางปี
จัดให้มีการร าวงย้อนยุคในเวลากลางคืน และในบางปีจะมีการจัดประเพณีสงกรานต์ (เทศกาลบั้งไฟ) โดย
เทศบาลต าบลบางปลาม้าเป็นผู้จัดขึ้นโดยจัดในวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี   
  ประเพณีท าบุญก าฟูา จัดขึ้นในเดือน  ๓  มีการเผาข้าวหลาม  ไปท าบุญและแจกข้าว
หลามให้กับญาติพี่น้อง  และหมู่บ้านข้างเคียง  ในช่วงเทศกาลดังกล่าวจะมี เสียงฟูาร้อง  ซึ่งประเพณี
ดังกล่าวใช้เสียงฟูาเป็นสัญญาณบอกการเร่ิมประเพณีท าบุญก าฟูา 
  ประเพณีสารทลาวและสารทไทย   ประเพณีสารทลาวจัดขึ้นตอนต้นเดือน ๑๐ โดยมีการ
ท าอาหารคาวหวาน  ใส่ส ารับและใส่กระจาดหาบไปถวายพระในช่วงเช้าและเพล  อาหารคาว  ได้แก่  
ขนมจีน ข้าว น้ าพริก น้ ายา  อาหารหวาน  ได้แก่  กระยาสารท  ข้าวเหนียวแดง  ขนมกง  กล้วย  อ้อย 
ฯลฯ  และได้ท าแจกแก่ญาติพี่น้องและหมู่บ้านใกล้เคียง  ซึ่งการท าบุญแต่ละวัดจะไม่พร้อมกัน  
จุดประสงค์เพื่อแจกของได้อย่างทั่วถึง  สารทไทยเร่ิมตอนสิ้นเดือน  ๑๐  ต่อจากสารทลาว  พิธีเหมือนกับ
สารทลาว 

งานแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ตรงกับแรม ๑ ค่ า เดือน ๘  ของทุกปี  โดยเทศบาล
จัดกิจกรรมแห่เทียนเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา  โดยเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลร่วมแห่เทียน
พรรษาเพื่อถวายให้กับวัดในเขตเทศบาล ประกอบด้วย วัดบ้านสูตร  วัดบ้านเก่า  วัดบ้านหมี่  และ               
วัดกกม่วง   
   

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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งานพิธีทางศาสนา  อาทิ  งานวันวิสาขบูชา  (ขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๗)  งานมาฆบูชา           

(ขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๔)  งานอาสาฬหบูชา  (ขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๘)  งานวันออกพรรษา เป็นต้น 
งานรัฐพิธี อาทิ วันจักรี วันฉัตรมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ           

พระเจ้าอยู่หัว  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ  พระบรมราชินีนาถ  วันปิยมหาราช  โดยมี
การจัดบอร์ดและรูปภาพประดับส านักงานและมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวาระโอกาสต่าง ๆ  มีการเข้าร่วม                
งานรัฐพิธีท่ีอ าเภอบางปลาม้า  เป็นต้น 
 8.3  ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
  - ประชาชนในเขตพื้นที่ภาษาภาคกลาง  และ ภาษาไทยพวน  
 
 
 
 8.1  น้ า 
        เขตเทศบาลต าบลบางปลาม้ามีแหล่งน้ าธรรมชาติ  คือ แม่น้ าท่าจีน  ไหลผ่านเขต
เทศบาลเป็นระยะทางประมาณ  2  กิโลเมตร  มีน้ าจากคลองส่งน้ าชลประทานและคลองส่งน้ าที่ขุดลอก
ขึ้น ซึ่งมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประชากรโดยเฉพาะผู้ประกอบ
อาชีพด้านการเกษตร 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

๘.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
  
 
 
 

 
 

 ๑.๑  แผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน
ต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้
เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล 
รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟ๎งความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนด
แล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศ
ไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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สถานการณ ์แนวโนม้ วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพฒันาประเทศ   

๑. บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

๑ เป็นต้นมาได้สง่ผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับ
เป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศ
ไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนา
ที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่า
ศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการ
ชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่โครงสร้าง
เศรษฐกิจไทยท่ียังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตร
มีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับ
แรงงานไทยยังมีป๎ญหาเร่ืองคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นป๎จจัยท้าทาย
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น                
แต่ยังคงมีป๎ญหาเร่ืองคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่  ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุ
หลักท่ีท าให้ประเทศไทยยังคงมีป๎ญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะท่ีป๎ญหาด้านความยากจนยังคงเป็น
ประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ป๎ญหาความเหลื่อมล้ า
อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่าง    
บูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน  ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีป๎ญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ป๎ญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและ
ป๎ญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความ
เข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ท่ีมีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค 
การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และป๎ญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริม
คนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคค ี

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีมีสัดสว่นประชากรวัยแรงงานและ
วัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นป๎จจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศใน
การจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทาย
ต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
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๒. ปัจจัยและแนวโนม้ทีค่าดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงในภูมิภาค

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ท าให้ป๎ญหาด้านเขต
แดนกับประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคง
ต้องให้ความส าคัญกับป๎ญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกัน
หลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่าง รัฐกับประชาชนและ
ระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ป๎ญหา
ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเช่ือที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้  การ
ขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบ
หลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมี
บทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความ
มั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุก
ระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงดา้นอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งป๎ญหายาเสพติด 
การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ป๎ญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยี
พันธุกรรมสมัยใหม ่และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
เหล่านี้ คาดว่าจะเป็นป๎จจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะ
กลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทาง
การค้าและการลงทุนท่ีจะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิต
ภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการท่ีตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน า
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลติและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
  ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งป๎จจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาค
และความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการ
ย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นป๎จจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศ
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรท่ีมีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานใน
ทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึง
อาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะท่ี 
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ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่
ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมาก
ขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความ
มั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะท่ีระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง
ในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ
ต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษา
และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจ
จากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้าง
สมดุลความมั่นคงด้านพลงังานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพิ่มมากข้ึนกฎระเบียบและข้อตกลง
ด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ 
ที่ส าคัญ เช่น เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะไดรั้บการน าไปปฏบิัติอย่างจริงจงั
มากยิ่งขึ้น 
  แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในส่วน
ของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคาม
และความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี            
เป็นเคร่ืองมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการ
เกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมี
ความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ป๎ญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะ
ส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป  มีความต้องการแรงงานที่มี
สมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในป๎จจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วย
ระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะท่ีทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกา
ภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภมูิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งป๎จจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้
ป๎ญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
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จากป๎จจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ

ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่าง
มาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนา
ที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน           
โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่
มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น 
โดยเฉพาะในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและป๎จจัยส่งเสริมต่าง 
ๆ ที่เก่ียวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกัน
กับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญ
กับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้าง
ห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จาก
การพัฒนา ลดป๎ญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
  นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงาน
และอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการ
พัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนด
ของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและ
ส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเร่ืองต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความ
ร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ 
โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกา
สากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมือง
เพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบัน
หลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบาย
การพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่
อาจจะมีความแตกต่างจากป๎จจุบันมากข้ึน 
  ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และป๎จจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเร่ืองที่ต้องใช้ระยะเวลา
ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวท่ี 
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ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่าง
บูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจดุแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและ
จุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และ
ถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึง
พื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การพัฒนา
ประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศนป์ระเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อ
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืน
ของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็น
ปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความ
เจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และป๎จเจก
บุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น 
ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับ
การด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีท่ีอยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพ
ชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจใน
ประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลก
และตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการ
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศ
ไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน  
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และการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการ
พัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย ์ทุนทางป๎ญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ทุนทาง
สังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและ
การฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์
มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ                
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม  โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมสีุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได ้
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทยีมและความเสมอภาคของสงัคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิง่แวดล้อม และความยัง่ยนืของ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเดน็ยุทธศาสตร์ชาต ิ
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปูองกันและแก้ไขปญ๎หาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ

มั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมอืด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง

องค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
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๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) การเกษตรสร้างมูลคา่ 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายดา้นการท่องเทีย่ว 

๔.3 โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูป้ระกอบการยุคใหม ่

๔.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุป๎ญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิต ิ
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสงัคม 
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพฒันา การพึ่งตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอยา่งยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอยา่งยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอยา่งยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.7 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 
(๑) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ

อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและ

เช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
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(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค

ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุง่มั่น และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกับบริบทตา่ง ๆ และมีเท่าทีจ่ าเปน็ 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 
๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้น
ในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิด
กันมากขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนา
ประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืน
หยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนา
ประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ คร้ังนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาค
ส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและ
ต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียด
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการ
เช่ือมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญ
ที่ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความ
พร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่
ชัดเจน เพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพือ่ประโยชน์
สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
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๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
      -  แผนพัฒนาภาคกลางตอนล่าง 1 พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 

๑. สภาพทั่วไป  
๑.๑ ที่ตั้ง ภาคกลางประกอบด้วย ๑๗ จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี 

พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่ กรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดต่อ
กับเมียนมาด้านตะวันตก ด้านเหนือ ติดกับจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ด้านใต้ติดกับ                 
จังหวัด ชุมพร ส่วนทิศตะวันออกติดกับจังหวัดนครราชสีมา นครนายก ฉะเชิงเทรา และอ่าวไทย  

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นที่รวม ๔๑.๑๕ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๒.๘                     
ของประเทศ เมื่อรวมพื้นที่กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ ๔๒.๑๒ ล้านไร่ หรือ ร้อยละ ๑๓.๑ ของประเทศภูมิ
ประเทศแบ่งออกเปน็ ๓ ลักษณะ คือ ด้านตะวันตกเป็นพื้นที่สูง บริเวณเทือกเขาถนนธงชัยและตะนาวศรี
เป็นแนวยาวไปทางใต้ตามแนวพรมแดน ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า ที่เกิดจากการทับถมของดินตะกอน
ที่แม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าสาขาต่างๆ พัดพามา สภาพดินมีความอุดม สมบูรณ์สูง และตอนล่างเป็นพื้นที่
ราบและท่ีราบชายฝ๎่งทะเล  

๑.๓ ภูมิอากาศ ภาคกลางมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน มีฝนตกปานกลาง               
มีลมมรสุมตะวันตก เฉียงใต้พัดพาความชุ่มช้ืนมาจากทะเลอันดามันมาสู่ภาคกลาง แต่เนื่องจากเทือก              
เขาถนนธงชัยและตะนาวศรี ซึ่งทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ทางด้านตะวันตกของภาคจึงเป็นแนวบังลมมรสุม 
ท้าให้พื้นที่หลังเขามีฝนตกน้อย ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ประมาณ ๑,๕๐๐ มิลลิเมตรต่อปี  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕๙ จากพื้นที่รวม ๔๑.๑๕ ล้านไร่ จ าแนกเป็น           
พื้นที่ปุาไม้ ๑๓.๙๑ ล้านไร่ หรือ ร้อยละ ๓๓.๘ พื้นที่ท้าการเกษตร ๑๘.๐๒ ล้านไร่ หรือ ร้อยละ ๔๓.๘ 
และพื้นที่ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ๙.๖๓ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๓.๔ ของพื้นที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  
      1.5.1 ดิน ดินที่พบส่วนใหญ่ในบริเวณที่ราบภาคกลาง มีลักษณะเป็นดินลุ่มน้ าหรือ

ดินตะกอนที่แม่น้ าเจ้าพระยา ปุาสัก และ แม่กลอง พาตะกอนโคลนตมและทรายจากบริเวณที่สูง              
โดยรอบมาทับถม อยู่ในบริเวณแอ่งลุ่มน้ าเป็นเวลานาน และยังพัดพาตะกอนใหม่มาทับถม อยู่ตลอดเวลา 
จากบริเวณที่เคยอยู่ใต้ระดับน้ าทะเลจนกลายเป็นที่ราบ  ดินดอนสามเหลี่ยมปากน้ าและบริเวณที่ราบน้ า
ท่วมถึงมายังเขตทุ่งราบ เจ้าพระยา สภาพดินในภาคกลางมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันดังนี้ดินเหนียว               
ด ากรุงเทพ  เป็นดินที่มีเนื้อละเอียดเหมาะที่จะใช้เพาะปลูกข้าวหรือยกร่องปลูกมะพร้าวได้ ดินเหนียว
องครักษ์ เป็นดินเปร้ียวท่ีควรใช้เป็นเขตท่ีอยู่อาศัยหรือพ้ืนท่ีเพ่ือท้าการอุตสาหกรรม เป็นลักษณะของดินที่
ไม่สมบูรณ์ ได้แก่ ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ดินร่วนก าแพงแสน เป็นดินบริเวณขอบของ            
ที่ราบภาคกลางใช้ ปลูกพืชไร่ดีและ ดินเหนียวท่าจีน พบในเขตที่ติดต่อกับทะเล หากยกร่องให้สูงขึ้น
สามารถปลูกมะพร้าว ผัก หรือไม้ผลอื่นๆ หรือใช้พื้นที่เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลาหรือท้านาเกลือ  

     1.5.2 แหล่งน้ า ภาคกลางมีลุ่มน้ าที่ส าคัญ ๗ ลุ่มน้ า คือ ลุ่มน้ าเจ้าพระยา                     
ลุ่มน้ าสะแกกรัง  ลุ่มน าปุาสัก  ลุ่มน้ าท่าจีน  ลุ่มน้ าแม่กลอง ลุ่มน้ าเพชรบุรี และลุ่มน้ าชายฝ๎่งทะเล
ตะวันตก โดยแมน่้ าทีส่ าคัญ ในภาคกลาง ได้แก่ (๑) แม่น้ าเจ้าพระยา แยกสาขาออกเป็นแม่น้ า ๓ สาย คือ 
แม่น้ าท่าจีน แม่น้ าน้อย และ แม่น้ าลพบุร ี (๒) แม่น้ าปุาสัก  (๓) แม่น้ าแม่กลอง และ (๔) แม่น้ าเพชรบุรี  
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     1.5.3 ปุาไม้ปี ๒๕๖๐ มีพื้นที่ปุาไม้ ๑๓.๙๒ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘ ของพื้นที่

หรือ ร้อยละ ๑๓.๖ ของพื้นที่ปุาทั้งประเทศ ลักษณะของปุาไม้ในภาคกลางส่วนใหญ่เป็นปุาเบญจพรรณ 
ลักษณะท่ัวไป เป็นปุาโปร่ง พื้นที่ปุาไม้ไม่รกทึบ โดยมีไม้ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด ได้แก่ ไม้สัก ไม้
มะค่า และยังมีปุาไม้ ประเภทอื่นๆ ด้วย เช่น ปุาดงดิบช้ืน ขึ้นอยู่ในที่ราบหรือบนภูเขาที่ระดับความสูงไม่
เกิน ๖๐๐ เมตร จากระดับน้ าทะเล ปุาชายเลน มักพบขึ้นอยู่บริเวณชายฝ๎่งทะเล ปากแม่น้ าล าคลอง              
และบริเวณรอบเกาะ ที่มีสภาพเป็นดินเลน และปุาชายหาด ปุาที่ขึ้นคลุมดินหรือเนินทรายชายฝ๎่งทะเลที่
ยกตัวจนน้ าท่วมไม่ถึง 
๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  

2.1 การคมนาคมขนส่งทางบก  
๒.๑.๑ โครงข่ายถนน มีเส้นทางถนนสายหลักขนาดไม่ต่ ากว่า ๔ ช่องจราจรเช่ือมโยง             

ทุกจังหวัด และโครงข่ายหลักของประเทศท่ีเช่ือมสู่ภาคต่างๆ แต่พื้นที่เมืองยังมีป๎ญหาการจราจรแออัด  
๑) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) จากกรุงเทพมหานครผ่านภาคกลาง 

(ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท) ไปยังภาคเหนือ  
๒) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) หรือ ทางหลวงสายสระบุรี–สะพาน 

มิตรภาพที่หนองคาย เช่ือมโยงกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) โดยสายทางเร่ิมต้นที่
จังหวัด สระบุรี มุ่งเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคาย  

๓) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) จากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัด 
สมุทรปราการไปยังภาคตะวันออก สิ้นสุดที่ด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด   
(เขตแดนไทย-กัมพูชา)  

๔) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) จากกรุงเทพมหานครผ่านภาคกลาง 
ไปยังภาคใต้ถึงจุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย-มาเลเซีย)  

5) ถนนกาญจนาภิเษก หรือ ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เป็นทางเลี่ยงเมือง 
ที่เช่ือมทางสายหลักไปสู่ทุกภาคของประเทศ เพื่อแก้ป๎ญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและ ๓ 
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล เป็นถนนสายส าคัญที่มีเส้นทางเช่ือมต่อกันเป็น
วงแหวนล้อมรอบตัวเมืองกรุงเทพมหานคร จังหวัด นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ รวมถึงผ่าน
จงัหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย  

๖) เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้  เช่ือมโยงระหว่างไทย เมียนมา ลาว และจีน 
โดยมีจุดเร่ิมต้นที่จีนเข้าเขตประเทศไทยทางจังหวัด  เชียงราย มีปลายทางที่กรุงเทพมหานคร              
และมีเส้นทางเช่ือมต่อไปยังภาคใต้  

๗) เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้  เช่ือมโยงระหว่างเมียนมา ไทย กัมพูชา และ
เวียดนาม ประกอบด้วย เส้นทางทวาย-ทิกิ-กรุงเทพมหานคร  อรัญประเทศ-ปอยเปต-พนมเปญ-โฮจิมินห์-
วังเตา ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง โดยพาดผ่าน เมืองส าคัญหลายเมืองและมีการขนส่ง
ข้ามแดนตามแนวเส้นทางในปริมาณมาก และเส้นทางทวาย-ทิกิ- บ้านพุน้ าร้อน-กรุงเทพมหานคร-            
เสียมราฐ-สตรึงเตร็ง-ควิวยอน ซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวส าคัญ ระหว่างไทย และกัมพูชา 
รวมถึงเชื่อมต่อระหว่างไทยไปภาคกลางของเวียดนามผ่านกัมพูชา  
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๒.๑.๒ รถไฟ มีศูนย์กลางอยู่ที่สถานีกรุงเทพมหานคร หรือสถานี "หัวล้าโพง" โดยเป็น

ระบบ ทางสาม ได้แก่ ช่วงสถานีรังสิต - ชุมทางบ้านภาชี และหัวหมาก - ชุมทางฉะเชิงเทรา และทางคู่ 
ได้แก่ ช่วงสถานีชุมทางบางซื่อ - รังสิต ชุมทางบ้านภาชี - ลพบุรี ชุมทางบ้านภาชี - ชุมทางแก่งคอย และ
ตลิ่งชัน - นครปฐม ทางรถไฟมี ๕ สาย คือ สายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ สายตะวันออก สายใต้ 
และสายแม่กลอง  

๒.๑.๓ รถไฟฟูา มีระบบรถไฟฟูาขนส่งมวลชนเช่ือมกรุงเทพมหานคร ออกสู่พื้นที่
ปริมณฑล ทุกทิศทาง โดยป๎จจุบันมีระบบรถไฟฟูาขนส่งมวลชนเปิดให้บริการแล้วจ้านวน ๖ เส้นทาง 
ประกอบด้วย  

      ๑) รถไฟฟูาสายสีเขียวอ่อน ช่วงหมอชิต-ส าโรง  
      ๒) รถไฟฟูาสายสีเขียวเข้ม ช่วงสนามกีฬาแห่งชาติ - บางหว้า  
      ๓) รถไฟฟูาสายสีน้ าเงิน ช่วงเตาปูน - บางซื่อ - หัวล้าโพง  
      ๔) รถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - เตาปูน  
      ๕) รถไฟฟูาแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ช่วงสุวรรณภูมิ - พญาไท และ  
      ๖) รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ช่วงสาทร - ราชพฤกษ์ และที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ได้แก่ รถไฟฟูาสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-รังสิต สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และสายสีชมพู 
ช่วงแคราย-มีนบุรี เป็นต้น  

2.2 การคมนาคมขนส่งทางน้ า  
๒.๒.๑ การขนส่งทางล าน้ าภายในภาค ได้แก่ เส้นทางแม่น้ าเจ้าพระยา ปุาสัก แม่กลอง 

และ ท่าจีน ซึ่งยังใช้ได้ไม่เต็มศักยภาพ เนื่องจากป๎ญหาล าน้ าตื้นเขินในบางช่วง  
๒.๒.๒ การขนส่งทางชายฝ๎่ง คือ ท่าเรือกรุงเทพมหานคร เป็น Feeder Port ของท่าเรือ 

แหลมฉบัง รวมถึงมีท่าเรือ Ferry หัวหิน - พัทยา  
2.3 การคมนาคมขนส่งทางอากาศ 

มีท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยาน ดอนเมือง และอยู่ระหว่างการ
พัฒนาระบบรถไฟฟูาเช่ือมโยง ๓ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ให้เป็นศูนย์กลางการบิน
ของภูมิภาคอาเซียน  

2.4 ด่านชายแดน มีด่านถาวร ๑ ด่าน คือ ด่านถาวรบ้านพุน้ าร้อน จุดผ่อนปรน ๒ จุด คือ                   
จุดผ่อนปรน พิเศษด่านสิงขร และจุดผ่อนปรนด่านพระเจดีย์สามองค์ ที่เป็นจุดเช่ือมโยงการค้าชายแดน              
กับเมียนมา  

2.5 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการในภาค ได้แก่                     
รถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพมหานคร-โคราช รถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม-หัวหิน หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ 
ฉะเชิงเทรา-คลองสิบ เก้า-แก่งคอย ลพบุรี-ปากน้ าโพ ฯลฯ   ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์)                
๒ เส้นทาง ได้แก่ ๔ แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑) เส้นทางบางใหญ่-กาญจนบุรี ๒) 
เส้นทางบางปะอิน-นครราชสีมา การพัฒนารถไฟฟูาในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ รถไฟฟูา
สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต สายสีชมพู ช่วงแครายมีนบุรี รถไฟฟูาสายสแีดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-
รังสิต สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง และสายสีส้ม ช่วงศูนย์ วัฒนธรรม-มีนบุรี  
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2.6 บริการสาธารณูปโภค  

๒.๖.๑ ไฟฟูา การให้บริการไฟฟูาครอบคลุมร้อยละ ๘๘.๒ ของจ้านวนครัวเรือนใน               
ภาคกลาง โดยมีท้ังการไฟฟูานครหลวงและการไฟฟูาส่วนภูมิภาคให้บริการ  

๒.๖.๒ ประปา การให้บริการน้ าประปายังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง และมีป๎ญหาการขาด
แคลน แหล่งน้ าดิบทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในปี ๒๕๕๙ การประปาภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งให้บริการ
น้ าประปารวม ๑๕ จังหวัด (ยกเว้นพื้นที่ของ กปน.) สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้น้ า จ้านวน ๙๙๘,๓๐๓ ราย 
สัดส่วนการให้บริการ ในแต่ละจังหวัด อยู่ระหว่างร้อยละ ๙ – ๕๔ และ การประปานครหลวง (กปน.)               
ซึ่งให้บริการน้ าประปา ครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สามารถให้บริการ
แก่ผู้ใช้น้ า จ้านวน ๒,๓๒๐,๐๐๐ ราย หรือร้อยละ ๙๙.๘ ของจ้านวนครัวเรือนในพื้นที่บริการ 
(๒,๓๒๔,๖๔๙ ราย) ทั้งนี้ ในเขต กรุงเทพมหานคร สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 
๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้  

๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๑.๑ ภาคกลางเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศรองลงมาจากกรุงเทพมหานคร 

โดยภาคกลาง (๑๗ จังหวัด) มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจ าปี ๒๕๕๙ เท่ากับ ๓,๓๓๑,๗๔๘ ล้าน
บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๒.๙ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ เมื่อเทียบขนาดเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕๕ กับ
ปี ๒๕๕๙ พบว่า ภาคกลาง (๑๗ จังหวัด) มีสัดส่วนการผลิตลดลง การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ค่อนข้างเพียบพร้อม ท าให้มีความสะดวกในการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ รวมทั้งมี
แหล่งน้ าและระบบชลประทานค่อนข้างสมบูรณ์เมื่อเทียบกับภาคอ่ืนๆ และมี พื้นที่ชายแดนติดกับเมียนมา 
จึงมีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาทั้งทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าฯ  การท่องเที่ยวและ
บริการ ท้าให้มีสัดส่วนการผลิตสูงรองจากกรุงเทพมหานคร และเมื่อภาคกลางรวมกับกรุงเทพมหานคร                  
มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๕๕.๕ ในขณะท่ีภาคอ่ืนมีสัดส่วนการผลิตต่อประเทศค่อนข้างต่ า  

๓.๑.๒ โครงสร้างเศรษฐกิจของภาคกลางพึ่งพิงภาคอุตสาหกรรมมากที่สุดแต่มีแนวโน้ม 
ลดลง ในปี ๒๕๕๙ ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการผลิตร้อยละ ๔๕.๗ ลดลงจากร้อยละ ๔๘.๔            
ส าหรับสาขาการผลิตที่มีสัดส่วนการผลิตสูงที่สุดของภาคในปี ๒๕๕๙ คือ สาขาอุตสาหกรรม โดยสัดส่วน
มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค และสัดส่วน มูลค่า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาคกลางต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งประเทศอยู่ที่ร้อยละ ๓๗.๕ 
นอกจากสาขาอุตสาหกรรมแล้วสาขาการผลิตหลักของภาคที่ส าคัญรองลงมา คือ สาขาการค้าฯ มีสัดส่วน
การผลิต ร้อยละ ๑๒.๘ สาขาขนส่งฯ ร้อยละ ๗.๑ และสาขาเกษตรกรรมฯ ร้อยละ ๕.๙ ๕ แผนพัฒนา
ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๒.๑ ภาคเกษตร ภาคกลางมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ า               

กลางน้ า และปลายน้ า โดยมีดินและน้ าอุดมสมบูรณ์ และมีระบบชลประทานที่ดี มีลักษณะภูมิประเทศ            
ที่เอื้ออ านวย ท้าให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรหลากหลายประเภท ทั้งพืชผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ และประมง 
รวมทั้งเป็นแหล่งอุตสาหกรรม แปรรูปการเกษตรที่เช่ือมโยงแหล่งผลิตสินค้าเกษตรทั้งในภาคกลาง 
นอกจากนี้ยังมีตลาดค้าส่งค้าปลีกสินค้าเกษตรที่ส าคัญในพื้นที่ เช่น ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี                       
ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี  ตลาดปลาสุวพันธ์ จังหวัดอ่างทอง และตลาดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร 
เป็นต้น  
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๓.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม  

๑) ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตหลักของภาคกลาง   
๒) สาขาอุตสาหกรรมของภาคกลางมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ  
๓) อุตสาหกรรมและแหล่งผลิตที่ส าคัญของภาคกลางยังคงกระจุกตัวในจังหวัด 

ปริมณฑล พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี จังหวัดที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสูงที่สุด                    
คือ จังหวัดสมุทรปราการ รองลงมาคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร ปทุมธานี และนครปฐม  

๔) อุตสาหกรรมของภาคกลางส่วนใหญ่ยังขาดการนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม 
มีการใช้แรงงานอย่างเข้มข้น และส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมท าให้มีคู่แข่งทางการค้าสูง และยังมี 
ป๎ญหาการขาดแคลนแรงงาน คุณภาพแรงงานไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เกิดป๎ญหามลพิษ  
เนื่องจากขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการควบคุมมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมท าให้เกิดผล
กระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งป๎ญหาเหล่านี้ควรต้องหาแนวทางแก้ไขโดยเร็ว เพื่อให้ภาคกลางมีศักยภาพใน
การพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมต่อไปได้อย่างยั่งยืน ๙ แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

๕) ภาคกลางเป็นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ ป๎จจุบันมี นิคม
อุตสาหกรรมที่ส าคัญในพื้นที่ ๑๕ แห่ง ใน ๘ จังหวัด คือ สมุทรปราการ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู 
นิคมอุตสาหกรรมบางพลีปทุมธานีได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร สมุทรสาคร ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม
มหาราช นคร นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ 
นิคมอุตสาหกรรม บางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้านหว้า) และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร 
ราชบุรีได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี และนิคมอุตสาหกรรมวี อาร์ เอ็ม สระบุรีได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม
แก่งคอย และ นิคมอุตสาหกรรมหนองแค เพชรบุรีได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบริการไทย ไดมอนด์ ซิตี้ และ
ประจวบคีรีขันธ ์ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน  
 

- แผนพัฒนากลุม่จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  
(กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี)  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ มีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาทั้งด้านการเกษตร 

อุตสาหกรรมการเกษตร การท่องเที่ยว และการค้าชายแดนที่ในอนาคตจะกลายเป็นประตูการค้าที่ส าคัญ 
ในระดับประเทศ เนื่องจากมีการพัฒนาเส้นทางเช่ือมโยงท่าเรือทวายของสหภาพพม่าผ่านทางจังหวัด  
กาญจนบุรีไปเช่ือมกับแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southerm Economic Corridor) ไปยังประเทศลาว 
กัมพูช า และเวียดนาม ทางชายแดนฝ๎่งตะวันออกของภาค ซึ่งต้องเตรียมการรองรับการพัฒนาทั้ง             
ด้านการคา้ การเกษตร การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมที่เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีทิศทางการ
พัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้  

๑) การพัฒนาเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีคุณภาพ 
ปลอดภัย และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับส ากล โดยการคุ้มครองพื้นที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ที่รัฐได้ 
ลงทุนระบบชลประทานและบริการขั้นพื้นฐานไปแล้วจ านวนมากให้ส ามารถท าการเกษตรต่อไป               
ตามศักยภาพของพื้นที่ ปูองกันการรุกล้ าและการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ รวมทั้งสนับสนุนการวิจัย
และ พัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์  

๒) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco-Tourism) โดยรักษาสมดุลระหว่างจ านวน 
นักท่องเที่ยวกับขีดความสามารถที่จะรองรับให้ได้ และสร้างจิตส านึกด้านการท่องเที่ยวเพื่อรักษาระบบ
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นิเวศน ์แก่นักทอ่งเที่ยวผู้เกี่ยวข้อง และประช าชนทั่วไป รวมทั้งสนับสนุนให้ประช าชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
และ ขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรและบริการท่องเที่ยว พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก             
 

๓) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน โดยเน้นการวางแผนเตรียมการรองรับกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจการคา้ อุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยวเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้สอดคล้อง
กับ นโยบายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม พัฒนามาตรฐาน              
บริการและ อ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดนให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับน าน าช าติ  

๔) สร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะการสนับสนุนการพัฒนาสินค้ า 
OTOP ที่เช่ือมโยงภูมิป๎ญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับชุมชน รวมทั้งไม่สร้าง
ผลกระทบให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชน การน าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาใช้กับ
ผลิตภัณฑ์  

๕) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกท าลาย เนื่องจากพื้นที่ 
กลุ่มจังหวัดเป็นพื้นที่ปุาและแหล่งน้ าที่ส าคัญของภาค จึงควรก าหนดกฎเกณฑ์และการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรธรรมช าติและสิ่งแวดล้อมจ ากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

“มุ่งเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร  อุตสาหกรรม 
สู่ชายแดนด้านตะวันตกและนานาชาติ  และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๔ - 
 

 
 
 
- แผนพัฒนาจังหวัดสพุรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565  

(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)  
1.  การเพิ่มขดีความสามารถด้านเกษตรเช่ือมโยง สู่เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อ

การบริโภคและการสง่ออก 
2.  การพัฒนาดา้นการท่องเที่ยวสู่สากลคู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

อย่างยั่งยืน 
3.  การยกระดับคุณภาพชีวติและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
4.  การสง่เสริมการศึกษา การกีฬามุง่ความเป็นเลิศในระดับสากล 
5.  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 
1.4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัสพุรรณบรุี 

ภายใต้วิสัยทศัน ์
 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสพุรรณบุรี  เปน็องค์กรช้ันน าในดา้นแหลง่ผลิตอาหาร 
และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐาน  เปน็ศูนย์กลางการศึกษาการกีฬาและการท่องเที่ยว 

โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน  คุณภาพชีวิตดี” 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.  การพัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณชิยกรรม 

การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
2.  การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดลุ 
3.  การยกระดับคุณภาพชีวติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
4.  การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดบัให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
5.  การสง่เสริมให้มีกีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางดา้นกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 
6.  การสง่เสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลีย่นแปลงดา้นการบริหารและบริการ 

เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
7.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีด้มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 



- ๓๕ - 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
2.1  วิสัยทัศน์ 
 
 

  
  

 (1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
      - เปูาประสงค์ :  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี  มีคุณธรรม  ชุมชนมีความเข้มแข็งและ

ความปลอดภัยปราศจากยาเสพติด 
                - ตัวชี้วัด : จ านวนประชาชนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดลดลง และประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น 
 

(2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      - เปูาประสงค ์: เด็กมีพัฒนาการทางการศึกษาดีขึ้น  รวมทั้งประชาชนเกิดความตระหนักและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
       - ตัวชี้วัด  :  ระดับการเรียนของเด็กสูงขึ้น  และจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับ
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 (3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
       - เปูาประสงค์ : ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ 
         :  ตลาดเก้าห้อง ๑๐๐ ปี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวโดยทั่วไป 
        - ตัวชี้วัด :  จ านวนประชาชนที่ว่างงานลดลง  และ  จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

(๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       - เปูาประสงค์  :  ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อมและเพียงพอ 
       - ตัวชี้วัด :  จ านวนความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(๕)  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร 
       - เปูาประสงค์ :  การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว สามารถตอบสนองประชาชน
อย่างทั่วถึง 
            - ตัวชี้วัด :  การบริการประชาชนมีความรวดเร็ว และเป็นระบบมากขึ้น 

(6)  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       - เปูาประสงค์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามปราศจากมลพิษ 
           - ตัวชี้วัด :  สถานที่ที่ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
 

๒.  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางปลาม้า 
 

““บ้านเมืองน่าอยู่บ้านเมืองน่าอยู่       ปลอดมลพิษปลอดมลพิษ      เศรษเศรษฐกิจรุ่งเรืองฐกิจรุ่งเรือง        การจัดการบ้านเมืองท่ีดีการจัดการบ้านเมืองท่ีดี””  
 



- ๑ - 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      ๑. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาท้องถิ่น 

          1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ 
 
 
 
 

 

โครงการจดักิจกรรม
ปูองกัน การเฝูาระวัง
กลุ่มเสี่ยงและรณรงค์
การมีส่วนร่วมของ               
ทุกภาคส่วน 
 
 

- เพื่อเกิดพลังชุมชนในการ
ปูองกันตนเอง ครอบครัว 
และชุมชนจากยาเสพตดิ 
- เพื่อหลีกเลี่ยงจากภยั               
ยาเสพตดิ 
 

- ส่งเสรมิสนับสนุนการจัดตั้ง/ 
ฟื้นฟูผู้ประสานพลังแผ่นดิน/
ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจ
ในระดับต าบลในการตั้งด่าน    
ตรวจตราและเฝูาระวังในพื้นที่ 

- 
 
 

- 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

จ านวน 
ผู้ติดยา
ลดลง 

- ผู้ปุวยยาเสพติดให้อยู่
ในสภาพที่ดีขึ้น 
- เกิดพลังชุมชนในการ
ปูองกันตนเองครอบครัว
และชุมชนจากยาเสพตดิ 
-  ลดอัตราผูปุ้วยติด          
ยาเสพตดิ 
- ผู้ผ่านการบ าบัดมี
ความรู้ในการประกอบ
อาชีพ 

กอง         
สาธารณสุข 

 
 

2 
 
 
 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน 
ให้เข้มแข็ง 
(เสนอโดยชุมชน 
ตลาดเก้าห้อง) 
 
 

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ  
ให้กับผู้น าชุมชนเกิดความรู้
ความสามารถ ในการ
พัฒนาชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

- จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษา 
ดูงานต่าง  สถานท่ีแก่กรรมการ
ชุมชน ฯลฯ 
 

200,๐๐๐ 
 
 

200,๐๐๐ 
 

200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ คณะ 
กรรมการ          

ชุมชน 

- กรรมการชุมชนเข้าใจ
บทบาทและหน้าท่ี 
- ชุมชนมีความเข้มแข็ง
และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ส านักปลดั 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



- ๒ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การยกระดับชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      ๑. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาท้องถิ่น 

          1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

3 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมจดักิจกรรม
ด้านการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวการส่งเสริมภาวะ
ผู้น าแก่สตรีในชุมชนและ
พัฒนาสตรีในดา้นต่าง ๆ 

(เสนอโดยชุมชน          
บ้านกกม่วง) 

 
 
 
 
 

- เพื่อใหส้ตรีในชุมชนเกิด
ความรักความเข้าใจ และ
สร้างความสัมพันธ์ให้แนบ
แน่นมากยิ่งข้ึน 
 

สตรีในเขตเทศบาล 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความรู้ที่
ได้รับ

สามารถ
พัฒนาความ 

สามารถ       
ของสตร ี

- สตรไีดร้ับความรู้เพื่อ
สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแก่สตรีในชุมชน 

กอง 
การศึกษา 

 
 

4 โครงการจดัซื้อเครื่องออก
ก าลังกลางแจ้ง 

(เสนอโดยชุมชน          
บ้านกกม่วง) 

 

- เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์
ออกก าลังกายกลางแจ้ง 
 
 

จ านวน 5 ชุมชน 
 
 
 

- 
 
 

250,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

จ านวน  
เครื่องออก 
ก าลังกาย 

- ผู้สูงวัยมีสถานท่ีและ
อุปกรณ์กีฬาท่ีครบ
สมบูรณไ์ว้ออกก าลังกาย
ในชุมชน 
 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

55 

แบบ ผ.02 



- ๓ - 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      ๑. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาท้องถิ่น 

          1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

5 
 
 
 

โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
สานสมัพันธ์ของเทศบาลฯ 

(เสนอโดยชุมชน 
บ้านทุง่เจริญ-ท้ายคลอง) 

 
 

- ส่งเสรมิการเล่นกีฬา 
และสร้างความสามัคค ี
 
 

- จัดการแข่งขันกีฬาภาย 
ในเทศบาล , แข่งขันกีฬา
ระหว่างชุมชนในเขต
เทศบาล/ระหวา่งหน่วยงาน 
 

5๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน 
ในชุมชน
ต่างๆ 

- ประชาชนใช้เวลาว่างใน
การเล่นกีฬาเกิดความ
สามัคคีในกลุ่มและชุมชน 

กองการศึกษา 
 

 

6 โครงการส่งเสริมคณุภาพชีวิต
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 

- เพิ่มศักยภาพคนพิการ
ให้สามารถใช้ชีวิตได้
อย่างมีความสุขและ
ผู้ดูแลคนพิการเข้าใจ
สามารถให้การช่วยเหลือ
ดูแลได้อย่างด ี

- คนพิการและ 
ผู้ดูแลคนพิการในเขต
เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ    
คนพิการ
และผูดู้แล
คนพิการ

ได้รับ         
ความดูแล 

- คนพิการและผู้ดูแล             
คนพิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือและมีคณุภาพ
ชีวิตดียิ่งขึ้น 

กองการศึกษา 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



- ๔ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การยกระดับชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ๑. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาท้องถิ่น 
         1.2  แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่
(เสนอโดยชุมชน 
ตลาดเก้าห้อง) 

 
 
 
 
 
 

-ให้ประชาชนในเขต           
พื้นที ่ได้รับด้านต่างๆ  
ของเทศบาล อย่างทั่วถึง 
-ให้ค าปรึกษาเกีย่วกับ           
การก่อสร้างบ้านและ              
งานก่อสร้าง  อื่น ๆ 
 

จัดหน่วยบริการเคลื่อนที ่           
ตามชุมชนในเขตเทศบาล เช่น 
- เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง ฟร ี
- บริการตัดแต่งผม  ฟร ี
- บริการตรวจสุขภาพ  ฟรี 
- บริการฉีดวัคซีนปูองกันพิษ
สุนัขบ้าและยาคุมก าเนิด               
สุนัขและแมว  
- บริการปรึกษาการก่อสรา้ง 
               ฯลฯ 

 

5๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 
 

5๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

5๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

5๐,๐๐๐ 
 

 
 

 

5๐,๐๐๐ 
 

จ านวน 
ผู้มาใช้          
บริการ 

- ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ได้รับการบริการ               
ด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง 
 
 
 

ส านักปลดั/    
ทุกกอง 

 
 
 

 
 

2 โครงการจ้างหน่วยงาน
หรือสถาบันส ารวจความ
พึงพอใจในการปฏิบัติ
ราชการและการให้บริการ
ต่อประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

- เพื่อส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนใน
เขตเทศบาลต่อการ
ให้บริการของเทศบาล 

-  ส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลบางปลาม้า 

17,000 
 

17,000 17,000 17,000 17,000 ร้อยละ 
ของภาพ  

รวม 
ต่อการ

ให้บริการ 

- ท าให้ทราบผลการ
ให้บริการของเทศบาล   
ที่มีต่อประชาชน จะได้
น ามาปรับปรุงแก้ไขการ
บริการให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ.02 

57 



- ๕ - 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ๑. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาท้องถิ่น 

         1.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดท า             
แผนชุมชน/แผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

- เพื่อให้ชุมชนต่างๆ ได้มี
แผนชุมชนไว้ส าหรับเป็น
ข้อมูลในการน ามาจัดท า
แผน พัฒนาของเทศบาลฯ 

-  สนับสนุนการจดัเวที
ประชาคมชุมชนต่างๆ                
เพื่อจัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาเทศบาล 

5,๐๐๐ 
 
 
 
 

5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

ของชุมชน 

- ท าให้เทศบาลทราบ
ข้อมูลป๎ญหาความ 
ต้องการของชุมชนต่างๆ 
อย่างครบถ้วน และ
สามารถแก้ไขป๎ญหาให้กับ
ชุมชนได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

4 โครงการส่งเสริมความรู้
เรื่องประชาธิปไตยและ
การเลือกตั้งแก่ประชาชน
ในเขตเทศบาล 
 

- เพื่อเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจในการเลือกตั้ง 
-  เพื่อให้เยาวชนประชาชน
ได้ทราบเกี่ยวกับระบบ
การเมือง  การปกครอง 
-  เพื่อเผยแพร่ความรู้        
ความเข้าใจแก่เยาวชน 
-  เพื่อสนับสนุนการมสี่วน
ร่วมของประชาชน 

- จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและสนบัสนุนการ
เลือกตั้งท่ัวไป จัดกจิกรรม /
รณรงค์การเลือกตั้ง 
- จัดอบรมเยาวชนประชาชน
ให้ความรู้ด้านการเมือง             
การปกครอง หน้าท่ีการเมือง
และการเป็นพลเมืองด ี
- จัดประชุมประชาคมต่างๆ 
- สนับสนุนกิจกรรมของ  กลุ่ม
ต่าง ๆ ในเทศบาล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน                
ผู้มาใช้สิทธิ             
เลือกตั้ง 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม
อบรม 

- ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและมีความรูด้้าน
การเมืองการปกครอง  
และความเข้าใจในการ
เลือกตั้งของท้องถิ่น 
 
 

ส านักปลดั 
 

 
 

แบบ ผ.02 



- ๖ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ๑. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาท้องถิ่น 

         1.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

5 อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบรุ ี

- เพื่อเป็นศูนย์กลางของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการรวบรวมข้อมลู สถานะ 
แก้ไขป๎ญหา อุปสรรค 
ในขณะที่เกิดภัยต่างๆ 

-  มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 
 
 
 
 

15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ จ านวน
งบประมาณ                    
ที่อุดหนุน 

- อปท.ทุกแห่งในเขตอ าเภอ
บางปลาม้าได้มสีถานท่ี
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท. เป็นแหล่งค้นคว้า 
ระเบียบกฎหมายประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูล 
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวกับ
การแก้ไขป๎ญหาที่เกิดจากภัย
ต่างๆ ได้อยา่งรวดเร็วและ
ทั่วถึง 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

59 



- ๗ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ๑. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาท้องถิ่น 
         1.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ โครงการลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

- เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

- จัดกิจกรรม/รณรงค์
เกี่ยวกับความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวน          
ผู้ประสบ
อุบัติเหต ุ

- ท าให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ส านักปลดั 
(งานปูองกันฯ) 

๒ โครงการลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

- เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

- จัดกิจกรรม/รณรงค์
เกี่ยวกับความปลอดภัย         
ในชีวิตและทรัพยส์ิน          
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวน             
ผู้ประสบ
อุบัติเหต ุ

- ท าให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ส านักปลดั 
(งานปูองกันฯ) 

๓ โครงการติดตั้งกล้อง CCTV
บริเวณภายในและรอบ           
ตลาดเก้าห้อง 

(เสนอโดยชุมชน 
ตลาดเก้าห้อง) 

- ลดอาชญากรรม                   
ยาเสพตดิและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 

- ติดตั้งกล้องวงจรปิด          
บริเวณใน/นอก 
ตลาดเก้าห้อง                      
จ านวน ๑๖-๓๐ จดุ 

- - 500,000 - - พื้นที ่         ใน
การติดตั้ง 

- ท าให้ประชาชนได้             
รับความปลอดภยั                  
ในชีวิตและทรัพยส์ิน            
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลดั               
/กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



- ๘ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      ๑. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาท้องถิ่น 
          1.4  แผนงานงบกลาง   
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 เงินประกันสังคมของ
พนักงานจ้างภารกิจ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสังคม
ของพนักงานจ้าง ตาม พรบ.
ประกันสังคม พ.ศ.2533 

กองทุนประกันสังคม - 8,000 8,000 8,000 8,000 ค านวณ          
ตั้งจ่าย             
ในอัตรา    
ร้อยละ 5 

จ่ายเงินประกันสังคม
พนักงานจ้างภารกิจ 
จ านวน  2  ราย 

ส านัก 
งานปลัด 

2 โครงการสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ              
ผู้ปุวยเอดส์  

- เพื่อให้ผู้ปุวยเอดส์มีรายได้ใน
การด ารงชีพ 

- ส ารวจ ผู้ปุวยเอดส์ใน
ชุมชน/คัดเลือกเพื่อให้
เบี้ยยังชีพ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ จ านวน 
ผู้ปุวยเอดส ์

- ผู้ปุวยเอดส์ได้รับการ             
ดูแลท าให้ชีวิตมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

กองการศึกษา 
 

3 โครงการสร้าง
หลักประกันด้านราย
ได้แก่ผูสู้งอายุ  

- เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้ใน
การด ารงชีพ 

- ส ารวจผู้สูงอายุใน
ชุมชน/คัดเลือกเพื่อให้
เบี้ยยังชีพ 

๓,5๐๐,๐๐๐ 
 

๓,6๐๐,๐๐๐ 
 

4,0๐๐,๐๐๐ 
 

4,0๐๐,๐๐๐ 
 

4,0๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวน
ผู้สูงอาย ุ

- ผู้สูงอายุได้รับการ           
ดูแลท าให้ชีวิตมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

กองการศึกษา 

4 โครงการเสรมิสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้             
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ   
 

- เพื่อให้ผู้พิการไดร้ับ          
การสนับสนุนเงิน              
ในการด ารงชีพ 

- ส ารวจผู้พิการใน
ชุมชน/คัดเลือกเพื่อให้
เบี้ยยังชีพ 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวน              
ผู้พิการ 

- ผู้พิการไดร้ับการ             
ดูแลท าให้ชีวิตมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

กอง การศึกษา 

 

 
 

แบบ ผ.02 
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- ๙ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
      ๒. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
          2.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ 
 

 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวันส าหรับ             
เด็กปฐมวัย) 
 

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน 
ให้เด็กนักเรยีนมี              
อาหารกลางวัน              
ครบ  5  หมู ่

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดบ้านหมี ่

เทศบาลต าบล              
บางปลาม้า  

๒๕๐,๐๐๐ 
 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 
 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ี

ได้รับประทาน
อาหารที่มี

คุณภาพอย่าง
พอเพียง 

นักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันและไดร้ับ

สารอาหารครบ 5 หมู ่

กอง
การศึกษา 

 

2 
 
 

โครงการส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของเด็กให้มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงโดย
การรับประทาน           
อาหารเสริม (นม)  
 
 

-เพื่อให้เด็กมีการเจริญ      
เติบโตและมีสุขภาพ           
ร่างกายที่แข็งแรง   

- จัดซื้ออาหารเสรมิ (นม)         
ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และเด็กโรงเรียน              
วัดบ้านหมี ่

300,000 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนเด็ก 
ศพด.              

วัดบ้านหมี ่          
และ               

รร.วัดบ้านหมี ่
 

- ท าให้เด็กมีการเจริญ 
เติบโตอย่างต่อเนื่อง             
และมรี่างกายที่แข็งแรง 
สามารถต้านทาน                
โรคต่างๆ ได้  

กอง 
การศึกษา 

 
 

3 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอนของ 
ศพด./รายหัว) 
 

เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนของ              
ศพด. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              
วัดบ้านหมี ่

68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 จ านวนสื่อท่ี
จัดการเรียน

การสอน 

นักเรียนมีทักษะและ
ความรู้เพิ่มขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

 

 
 

แบบ ผ.02 



- ๑๐ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
      ๒. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
          2.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

4 
 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา  
(ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับ         
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

เพื่อจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับเด็กปฐมวยั  
(อายุ 3-5 ปี) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
  
 
 

เด็กนักเรยีน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

วัดบ้านหมี ่
เทศบาลต าบล 
บางปลาม้า 

46,000 
 
 

 
 

46,000 46,000 46,000 46,000 เด็ก ๑๐๐ %
ใน ศพด.ได้รับ
การสนับสนุน
ด้านการศึกษา 

เด็กมีหนังสือเรียน 

อุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบนักเรยีน             
และได้ท ากิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาการ               
ที่ดีขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 
 

5 โครงการสนับสนุน              
ส่งเสริมวัฒนธรรม                       
การอ่านเพื่อสรา้งสังคม
แห่งการเรียนรู ้

- เพื่อสร้างเสริมนสิัยรัก           
การอ่านให้เด็ก 
- เพื่อยกระดับสติป๎ญญา
น าไปสูส่ังคมแห่งการเรียนรู้ 
ที่ยั่งยืน 

เด็กนกัเรยีน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

วัดบ้านหมี ่
เทศบาลต าบล 

บางปลาม้า 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 เด็ก ๑๐๐ % ใน 
ศพด.           มี
นิสัยรักการอ่าน
หนังสือเพิ่มข้ึน 

- เด็กใน ศพด. มีนิสัย 
รักการอ่านมากขึ้น 
- มีสติป๎ญญาเพิ่มมาก
ขึ้นหลังจากการอ่าน
สามารถเรียนรู้มากข้ึน 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 

63 

แบบ ผ.02 



- ๑๑ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
      ๒. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
          2.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมจดั
กิจกรรมต่างๆ  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                  
วัดบ้านหมี ่
 
 

- เพื่อส่งเสรมิให้เด็ก
นักเรียนได้มีการพัฒนา
ตนเองอย่างถูกหลัก
อนามัย 
 
 
 

จัดกิจกรรมต่างๆ ใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น  
- งานวันพ่อ-วันแม่  
- โครงการหนูน้อยฟ๎น
สวย ยิ้มใส มีสุขภาพช่อง
ปากท่ีดี   
-การท าความสะอาด 
และดูแลร่างกาย 
และกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ 
 

30,000 
 

 
 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน  
เด็กใน             

ศูนย์พัฒนา           
เด็กเล็ก 

-นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม
ต่างๆ สามารถพัฒนา
เสรมิสร้างการเจริญเติบโต
ทั้งด้านร่างกายและ
สติป๎ญญาและรูจ้ักการ 
ดูแลสุขภาพอนามัย 
 
 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 
 

7 โครงการสวัสดิการบริการ
รถรับ-ส่ง  เด็กศพด.                
วัดบ้านหมี ่

- เพื่อความสะดวกและ   
เพื่อความปลอดภัยกับ        
เด็กเล็กในการเดินทาง          
มาและกลับ 
 

- เด็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดบ้านหมี ่

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 จ านวน  
เด็กใน 

ศูนย์พัฒนา           
เด็กเล็ก 

 

-เด็กไดร้ับความปลอดภัย  
ในการเดินทางไป-กลับ        
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



- ๑๒ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
     ๒. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
         2.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

8 
 

โครงการจดักิจกรรม       
งานวันเด็กแห่งชาติ 
 
 

- สนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันเด็กเพื่อให้เห็นวามส าคญั 
ของเด็กท่ีจะเจรญิเติบโตไป
ในภายภาคหนา้ 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน          
เด็กท่ี         

เข้าร่วม   
กิจกรรม 

- เกิดความสนุกสนาน               
ร่าเริงในวันเด็กซึ่งเป็น              
วันส าคัญของเด็กๆ 
เสรมิสร้างพัฒนาการ 

กองการศึกษา 
 
 

 

9 
 

โครงการสนับสนุนการ
บริหารจดัการกิจการ
สภาเด็กและเยาวชน 
เทศบาลต าบล                   
บางปลาม้า 
 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ          
ของ สภาเด็กและเยาวชน  
เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
 
 

- กิจกรรมทัศนศึกษา               
ดูงานสถานท่ีต้นแบบ 
- จัดการประชุมวาระ 
 

20,000 
 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 สมาชิก                 
สภาเด็กและ

เยาวชน 
ในเขตเทศบาล 

- ท าให้การด าเนินงาน                   
ของสภาเด็กและเยาวชน             
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

กองการศึกษา 
 
 

10 โครงการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้          
ด้านต่างๆ 

- เพื่อเป็นค่าใช้ในการจัด
ฝึกอบรมเพิ่มความรู้ในด้าน
ต่างๆ เพื่อพัฒนาเสริมสร้าง
ความสามารถของเด็กและ
เยาวชน 

- กิจกรรมฝึกอบรมดา้น
ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อ
เสรมิสร้างความรู้ในการ
พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สมาชิก                 
สภาเด็กและ

เยาวชน 
ในเขตเทศบาล 

- การด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ของเด็กและเยาวชนส าเร็จ
และมีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 

65 



- ๑๓ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
      ๒. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
          2.1 แผนงานศึกษา 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

11 
 
 
 

โครงการปูองกันและ           
แก้ไขป๎ญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก  สตรี และบุคคล                 
ในครอบครัว 

- เพื่อให้เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ  พรบ.
คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ.2550 

- ผู้น าชุมชน  กลุ่มสตร ี
อสม. สมาชิกครอบครัว 
ประชาชนท่ีสนใจ 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- มีความรู้เกี่ยวกับ
ผลกระทบของการใช้
ความรุนแรงรับทราบ
โทษทัณฑ์ ลดความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว   

กอง 
การศึกษา 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



- ๑๔ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ๒. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
         2.2  แผนงานการสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค           
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูา
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

- เพื่อปูองกันโรคพิษ             
สุนัขบ้าในเขตพื้นท่ี 

- ส ารวจข้อมูลจ านวนสตัว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ 
- จัดซื้อวัคซีนและวสัดุ
ทางการแพทย์ เพื่อ
ด าเนินการฉดีวัคซีน
ปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า  ฯลฯ 
- จัดกิจกรรมรณรงค์
ปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

- 30,000 30,000 
 

 

30,000 30,000 จ านวนสุนัข
และแมว      

ที่ได้รับการ  
ฉีดวัคซีน 

- ในเขตเทศบาลฯ มี
จ านวนสุนัขและแมว             
ที่เป็นโรคพิษสุนัขบา้                
ลดจ านวนลง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๒ 
 
 

 

โครงการจดักิจกรรม
รณรงค์ปูองกันและการ
ควบคุมโรค  การจัดการ
อบรมให้ความรู้ปูองกัน
โรคต่างๆ  
(เสนอโดยชุมชนบ้านหมี่) 

- เพื่อให้มีความรู้เรื่อง            
โรคไขห้วัดนก 
โรคไข้ใหม่ใหญ ่
โรคมะเร็งเต้านม/               
มะเร็งปากมดลูก 

- จัดกิจกรรมการรณรงค์                
การตรวจโรคมะเร็งเต้า
นมและมะเร็งปากมดลูก
ร่วมกับ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บางปลาม้า 

- 
 
 
 

- 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ปุวย 
ในเขต             

เทศบาลลดลง 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลมคีวามรู้ในการ
ปูองกันควบคุมดูแล
ตัวเองเกี่ยวกับโรคต่างๆ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

 
 

 
 

แบบ ผ.02 

67 



- ๑๕ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      ๒. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
          2.2  แผนงานการสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๓ โครงการจดักิจกรรม 
รณรงค์ ปูองกันอบรมให้
ความรู้และควบคุมการ
ปูองกันโรคเอดส ์

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการปูองกัน 
โรคเอดส ์
 

- จัดกิจกรรมรณรงค์            
และฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการปูองกัน                
โรคเอดส ์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ประชาชนท่ีเข้าอบรม
ได้รับความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแลผูปุ้วย  
โรคเอดส์ ปูองกันไม่ใหเ้ป็น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๔ 
 
 
 
 

โครงการจดักิจกรรม
รณรงค์ปูองกันอบรมให้
ความรู้และการควบคุม
การปูองกัน              
โรคไขเ้ลือดออก 

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการปูองกัน 
โรคไขเ้ลือดออก 
 

- จัดกิจกรรมรณรงค์            
และฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการปูองกัน                
โรคไขเ้ลือดออก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ประชาชนท่ีเข้าอบรม
ได้รับความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
และสามารถปูองกันไม่ให้
เป็นโรคและ ดูแลผู้ปุวยได ้

กอง 
สาธารณสุขฯ 

5 อุดหนุนสนับสนุน
โครงการปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหายาเสพติด
แบบบูรณาการ  
จังหวัดสุพรรณบรุ ี

- สนับสนุนงบประมาณ  
ในการด าเนินโครงการ
ปูองกันแก้ไขป๎ญหา            
ยาเสพตดิของจังหวัด
สุพรรณบุร ี

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
บ าบัดฟื้นฟูผู้ตดิยาเสพติด 
- กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับ 
ผู้ผ่านการบ าบัด 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชน             
ร้อยละ ๘๐                 
ไม่ตดิยาเสพติด 

- ประชาชนได้งบประมาณ
สนับสนุนในการปูองกัน
และแก้ไขปญ๎หายาเสพติด 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

แบบ ผ.02 



- ๑๖ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      ๒. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
         2.2  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

6 
 
 
 

 

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน
บ้านสูตร-บ้านเก่า ส าหรับการ
ด าเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขฯ 

- เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนในชุมชน 
(อุดหนุนกรรมการ

ชุมชน 
บ้านสูตร-บ้านเก่า) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 
มีสุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

 

7 
 
 
 
 

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน
ตลาดเก้าห้อง ส าหรับการ
ด าเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขฯ 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนในชุมชน 
(อุดหนุนกรรมการ

ชุมชนตลาดเกา้ห้อง) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 
มีสุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

 

8 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน
บ้านหมี่  ส าหรับการด าเนินงาน 
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุขฯ 

- เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนในชุมชน 
(อุดหนุนกรรมการ

ชุมชนบ้านหมี่) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 
มีสุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 

69 



- ๑๗ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      ๒. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
          2.2  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

9 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน           
บ้านกกม่วง   ส าหรับการ
ด าเนินงาน ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุขฯ 

- เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ 
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนในชุมชน 
(อุดหนุนกรรมการ
ชุมชนบ้านกกม่วง) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน              
ร้อยละ ๘๐                
มีสุขภาพด ี

- ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุขและ
สามารถน าไปปฏิบัติให้
ถูกต้อง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

 
10 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้าน

ทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุขฯ 

- เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ 
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนในชุมชน 
(อุดหนุนกรรมการ
ชุมชนบ้านทุ่งเจริญ-            

ท้ายคลอง) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน              
ร้อยละ ๘๐               
มีสุขภาพด ี

- ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุขและ
สามารถน าไปปฏิบัติให้
ถูกต้อง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

 11 โครงการตรวจคดักรอง โรคทางตา
และช่วยเหลือความผิดปกติทาง
สายตา ในผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และ
กลุ่มเสี่ยง  

- เพื่อประเมินสุขภาพ
สายตาแกผู่สู้งอายุ          
ผู้พิการและกลุม่เสี่ยง 
และแก้ป๎ญหาความ
ผิดปกติทางสายตาให้
สามารถใช้ชีวิตประจ าวัน
อย่างปกติสุข 

จ านวน 640 คน 
- ผู้สูงอายุ 300 คน 
- ผู้พิการ 11 คน 
- กลุ่มคนท างานท่ีมี
ความเสีย่ง 286 คน 
- นักเรียน/นักศึกษา 
43 คน 

- - 154,000 - - ได้รับการประเมิน
สุขภาพสายตาตรวจ

คัดกรองสายตา            
ไม่น้อยกว่า              
ร้อยละ 60 

- กลุ่มเปูาหมายได้รับการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพสายตา 
- กลุ่มเปูาหมายที่มีความ
ผิดปกติทางสายตาไดม้ี
แว่นตาช่วยให้สุขภาพตาดีขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

 
 

แบบ ผ.02 



- ๑๘ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล คู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
      ๒. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
          2.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ 
 
 
 

โครงการจดักิจกรรมแหเ่ทียน 
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา    

(ชุมชนบ้านกกม่วงและ                      
ชุมชนตลาดเกา้ห้อง) 

- เพื่อให้ประชาชนร่วม
กิจกรรมทางศาสนามี
ศีลธรรมและคณุธรรม
ประจ าใจ 

- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ท่ีศาสนาสถาน 
- จัดกิจกรรมท าบุญ 
- จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 

15,000 
 
 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ประชาชนมีศีลธรรมและ
คุณธรรมประจ าใจเป็นการ
อนุรักษ์ประเพณีทาง
ศาสนา 

กอง
การศึกษา 

 
 

๒ โครงการจดักิจกรรมวัน
กตัญํ/ูวันผูสู้งอายุ 
(เสนอโดยชุมชนบ้านกกม่วง) 

 

- เพื่อแสดงความกตญัํู
กตเวทีต่อผูสู้งอาย ุ
- เพื่อรณรงค์ตระหนัก              
เห็นคุณคา่ของผู้สูงอาย ุ

- กิจกรรมท าบญุ 
- กิจกรรมรดน้ าขอพร
ผู้สูงอาย ุ

40,000 
 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ประชาชนได้แสดงความ
กตัญํูกตเวทีต่อผูสู้งอาย ุ
- ได้ตระหนักเห็นคณุค่า
ของผู้สูงอาย ุ
 
 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการจดังานประเพณี           
วันสงกรานต์  

(เสนอโดยชุมชน 
ตลาดเก้าห้อง) 

  

- เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีสงกรานต์ให้คง
อยู่สืบไป 

- สร้างความสามัคคี และ
ก าลังใจให้เกิดขึ้นกับ
ผู้สูงอายุประชาชน และ
บุคลากรเทศบาล 

ผู้สูงอายุประชาชน           
ทุกชุมชนในเขตพื้นท่ี และ

บุคลากรของเทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุ 
ประชาชน  
บุคลากร  
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุ / ประชาชน  
และบุคลากรของเทศบาล                  
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม 

กอง 
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ.02 

71 



- ๑๙ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล คู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
      ๒. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
          2.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

4 
 
 

 

อุดหนุนอ าเภอบางปลาม้า
ตามโครงการแข่งขันเรือยาว
ประเพณีชิงถ้วย
พระราชทาน 

- เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นตลอดจนรัฐพิธี   ที่
ส าคัญต่างๆ  
 

สนับสนุนงบประมาณ                
ให้อ าเภอบางปลามา้  
เพื่อจัดการแข่งขัน             
เรือยาวประเพณีชิงถ้วย
พระราชทานฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ผู้เข้าร่วม
โครงการและ          

เรือยาวท่ี           
เข้าแข่งขัน 

-เป็นการรักษาประเพณี  
อันดีงามของท้องถิ่น            
มิใหสู้ญหาย 
 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของผู้สูงอาย ุ

(เสนอโดยชุมชน 
บ้านสูตร-บ้านเก่า) 

- เพื่อให้ผู้สูงอายมุีสภาพจิตที่
ดีขึ้นและส่งเสริมผู้สูงอายุ มี
ส่วนร่วมในการท ากจิกรรม
ของเทศบาล 
 

-  จัดฝึกอบรม/ท า
กิจกรรมและทัศนศึกษา           
ดูงานให้กับผู้สูงอายุ  
 

150,000 
 

 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
ผู้สูงอายุ           
ในเขต

เทศบาล 

- ท าให้ผู้สูงอายุมสีภาพ
จิตใจดีขึ้น และสามารถ
อยู่ร่วมกับสังคมได้
อย่างปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

 
 

 
6 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระบรม             
ชนกาธิเบศร มหาภมูิพล 
อดุลยเดชมหาราช                    
บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม               
“วันพ่อแห่งชาติ”  

- เพื่อเทิดทูนและ            
เผยแพร่ให้ประชาชน               
มีความรัก ในสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  
ก าจัดผักตบชวา /
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
เขตเทศบาล ฯลฯ 

 
 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 - ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ประชาชนมีความรัก
ความเทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษตัริย์  

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ.02 



- ๒๐ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล คู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒  การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
      ๒. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
          2.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

7 โครงการเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จ          
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง                  
12 สิงหาคม “วันแม่แห่งชาต ิ 

- เพื่อเทิดทูนและ            
เผยแพร่ให้ประชาชน                   
มีความรัก ในสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  ก าจัด
ผักตบชวา /ปรบัปรุงภูมิทัศน์
ภายในเขตเทศบาล ฯลฯ 
 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 - 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ประชาชนมีความรัก
ความเทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษตัริย์  

ส านักปลดั 

8 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว   
(รัชกาลที่ 10)  28 กรกฎาคม   

- เพื่อเทิดทูนและ            
เผยแพร่ให้ประชาชน                   
มีความรัก ในสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

- กิจกรรมปลูกต้นไม ้
- ก าจัดผักตบชวา 
- ปล่อยปลา 
- ตักบาตรอาหารแห้ง 
- จัดงานวางพานพุ่มถวายราช
สักการะและจดุเทียนชัยถวาย            
พระพร 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ประชาชนมีความรัก
ความเทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 

9 โครงการเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ  
พระบรมราชิน ี
3 มิถุนายน 

- เพื่อเทิดทูนและ            
เผยแพร่ให้ประชาชน                   
มีความรัก ในสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

- กิจกรรมปลูกต้นไม ้
- ก าจัดผักตบชวา 
- ปล่อยปลา 
- ตักบาตรอาหารแห้ง 
- จัดงานวางพานพุ่มถวายราช
สักการะและจดุเทียนชัยถวาย
พระพร 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ประชาชนมีความรัก
ความเทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.02 

73 



- ๒๑ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล คู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒  การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
      ๓. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
          3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมด้าน
อาชีพให้กับประชาชนใน
เขตเทศบาล ฯลฯ  

(เสนอโดยชุมชน              
บ้านสูตร-บ้านเก่า) 

-เป็นการเพิ่มความรู้ ใน 
การฝึกอาชีพเพื่อสามารถ
เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 
 

- จัดฝึกอบรมด้านอาชีพให้ 
กับกลุ่ม/ประชาชนท่ีสนใจ 
เช่น การนวดแผนไทย , 
ปลูกข้าวโพด , ท าอาหาร , 
ท าขนมไทย,การท าประมง 
การท าไม้กวาดดอกหญ้า , 
การท าศิลปหตัถกรรม  

ฯลฯ 

60,000 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้เข้ารับ 
การ                  

ฝึกอบรม 

- ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น ชีวิตความเป็น            
อยู่ดีขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 

๒ โครงการจดัฝึกอบรม
ทักษะการใช้ภาษาใน 
การให้บริการลูกค้า            
และการเป็นมัคคเุทศก ์

(เสนอโดยชุมชน                  
ตลาดเก้าห้อง) 

- เพื่อพัฒนาให้ประชาชน
ในพื้นที่ได้มีทักษะในการ
สื่อสารและเทคนิคการ
ให้บริการลูกค้า 

- จัดฝึกอบรม เช่น การใช้
ภาษาต่างประเทศ,           
การใช้ทักษะการพูดบริการ
ลูกค้า , การฝึกพูดแนะน า
สถานท่ี (มัคคุเทศก์)  

ฯลฯ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - จ านวน            
ผู้ประกอบ 

การใน          
ตลาด 

เก้าห้อง 

- ท าให้ประชาชนได้มี
ทักษะในการสื่อสาร และมี
เทคนิคในการใหบ้ริการ
ลูกค้าท่ีด ี

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



- ๒๒ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล คู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒  การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
      ๓. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
          3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

3 
 
 
 
 
 

โครงการด าเนินการ             
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในชุมชน 

(เสนอโดยชุมชน          
ตลาดเก้าห้อง) 

 
 

 - เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของจังหวัดและเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชน 

- จัดท าปูายประชาสัมพันธ์
สถานท่ีท่องเที่ยว 
- จัดท าสื่อประชาสมัพันธ์ 
- จัดกิจกรรมต่างๆ  

ฯลฯ 

100,000 
 
 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณ             
นักท่องเที่ยว                 
ที่มาเที่ยว  

ตลาดเก้าห้อง 
 

- ประชาชนท่ัวไปได้
ทราบถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวของเทศบาล
และของจังหวัด 
 

ส านักปลดั 
/ กองการศึกษา 

 
 

 

4 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการบริหาร 
งานด้านการพัฒนา                
แหล่งท่องเที่ยว 

(เสนอโดยชุมชน        
ตลาดเก้าห้อง) 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ  
ในกระบวนการท างาน  
การมีส่วนร่วม 
และการสื่อสารให้กับ
คณะกรรมการพัฒนา
ตลาดเก้าห้องและ
ประชาชนในชุมชน 

- จัดฝึกอบรมคณะกรรมการ
พัฒนาตลาดเก้าห้อง                 
ผู้น าชุมชนและประชาชนใน
ชุมชน ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน            
ผู้น าชุมชน              

และ                
ผู้ประกอบการ 

- ท าให้คณะกรรมการ
พัฒนาตลาด ผู้น าชุมชน 
และประชาชนในชุมชน          
มีศักยภาพในการพัฒนา
ตลาดเก้าห้องได้อย่าง
ยั่งยืน 

กองการศึกษา/
ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

75 



- ๒๓ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
      ๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ โครงการเสริมถนน             
ซอย ๕ ทางเข้า                 
วัดบ้านเก่าถึงริมเขื่อน 

(เสนอโดยชุมชน 
บ้านสูตร-บ้านเก่า) 

- เพื่อปรับปรุงพื้นถนน              
ให้มคีวามปลอดภัย         
แก่ผู้ใช้ถนน  

ขนาดกว้าง ๓.๑๐ ม.  
ยาว ๑๕๒ ม.  

- - ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ พื้นที ่            
ด าเนินการ       
๔๗๑ ตรม. 

- ท าให้ประชาชนขับขี่
ยานพาหนะได้อย่างปลอดภัย 
และเกดิความสะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน       
คอนกรีตเสริมเหล็ก             
ต่อจากซอย ๓ ถึง เข่ือน 

(เสนอโดยชุมชน 
บ้านสูตร-บ้านเก่า) 

- เพื่อให้ประชาชนได้ 
ใช้ถนนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๔๖ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ - ถนนยาว 
๔๖ เมตร 

- ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการขับขี่
ยานพาหนะและเกิดความ
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงถนนพืน้ผิว
ถนนเทศบาลซอย 7  ถึง         
ซอย 8       
(เสนอโดยชุมชนตลาดเก้าห้อง) 

-เพื่อให้ประชาชนมี 
ถนนสัญจรไปมาที่
สะดวก 
 

หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร 
 

 

- - 1,059,000 - - พื้นที ่            
ด าเนินการ       

3,315.255 
ตรม. 

-ประชาชนมีถนนสัญจร ไป
มาที่สะดวกและเกิดความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

 

 
 

แบบ ผ.02 



- ๒๔ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
      ๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากแยกถนนลาดยางซอย 16
ถึงสวนเสือบ้านทุ่งเจรญิ 

 (เสนอโดยชุมชน 
บ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง) 

- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ถนนสัญจรไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 260 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - 500,๐๐๐ - - พื้นที่ไม่น้อย
กว่า   

780 ตรม. 

- ประชาชนขับขี่ยานพาหนะ
อย่างปลอดภัย ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงถนนซอย ๑๖  
บริเวณปากซอย ถึง ถนนคันคลอง
ชลประทาน 

(เสนอโดยชุมชน 
บ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง) 

- เพื่อให้ประชาชนขับขี่
ยานพาหนะบนท้องถนน 
ได้อย่างปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3.90 เมตร 
ยาว 1,180 เมตร 
หนา 0.05 เมตร                
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,602 ตรม. 

- - 1,406,๐๐๐ 
 
 

- 
 

- ระยะทาง 
 ในการ 
ซ่อมแซม 

- ประชาชนขับขี่ยานพาหนะ             
ได้อย่างปลอดภัยและช่วยลด
การเกิดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงไหล่ถนนบริเวณ
ภายในชุมชนบ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง 

(เสนอโดยชุมชน 
บ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง) 

-ประชาชนมีถนนสัญจรไป
มาที่สะดวกและเกิดความ
ปลอดภัย 

กว้างรวม 1 ม. 
ยาว 640 ม. 

- - 40,000 40,000 - ปรับปรุง 
ไหล่ทาง  

ยาว 
640 เมตร 

- ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา          
ที่สะดวกและเกดิความปลอดภยั 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 

77 



- ๒๕ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
      ๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงถนน 
ซอย 17 บริเวณปากซอย 
ถึงคันคลองชลประทาน 

(เสนอโดยชุมชน 
บ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง) 

- เพื่อปรับปรุงพื้นถนน 
ที่ใช้สัญจรไปมาให้มี
ความปลอดภัยและ   
ลดอุบัตเิหตุและปูองกัน           
น้ าท่วมพื้นที่เกษตร 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว  1,080 ม. 
หนา 0.05 ม. 

- - 1,315,000 - - พื้นที่ด าเนินการ        
ไม่น้อยกว่า 

4,320 ตร.ม. 

- ท าให้ประชาชนได้ขับข่ี
ยานพาหนะอย่างปลอดภัย
และปูองกันน้ าท่วม                  
พื้นผิวถนน 

กองช่าง 

8 โครงการซ่อมแซมถนน           
แอสฟ๎ลท์ติกคอนกรตี
บริเวณคันคลอง
ชลประทาน 2 ซา้ย 1  

(เสนอโดยชุมชน 
บ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาอย่าง
ปลอดภัยและ สะดวก
มากขึ้น 

มีถนนคอนกรีตที่ ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 280 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - 774,๐๐๐ 774,๐๐๐ 774,๐๐๐ คอนกรีต               
ที่สามารถ             

ใช้ประโยชน์ไดด้ ี

- ประชาชนได้มีถนนใช้    
สัญจรไปมาอย่างปลอดภัย
และสะดวกมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่อง 

9 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 16 

(เสนอโดยชุมชน 
บ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง) 

- เพื่อให้ประชาชนได้         
ใช้ถนนสัญจรไปมาได้ 
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 170.90 ม. 

 

- - 451,000 451,000 - พื้นที่ไม่น้อยกว่า   
683.60 ตรม. 

- ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการขับขี่
ยานพาหนะและเกิดความ
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



- ๒๖ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
     ๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

10 
 

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กจากนา นายพณิ ต่อ
จากของเดิม ถึง ถนนท้ายซอย 18 

(เสนอโดยชุมชนบ้านหมี่) 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจรและส่งขนผลผลิตทาง
การเกษตร 
 

- มีถนนคอนกรีตได้
มาตรฐานตาม
ระเบียบ 

- - 494,500 - - พื้นที่ด าเนินการ              
ไม่น้อยกว่า  

763.90 ตรม. 

- ประชาชนมีถนนใช้
สัญจร ไป-มาและขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

11 
 
 

 

โครงการขยายถนนคอนกรีตพร้อม
ท่อข้ามคลองชุมชนบ้านทุ่งเจริญ-
ท้ายคลอง 

(เสนอโดยชุมชน 
บ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง) 

- เพื่อมีถนนท่ีกว้างขึ้นเพิ่มความ
สะดวกแกผู่้ใช้ 
- เพื่อมีท่อระบายน้ าได้สะดวก                    
ในฤดูฝน 

มีถนนคอนกรีต               
พร้อมท่อรอด              

ข้ามคลอง 

- - 860,0๐๐ 860,0๐๐ - ถนนพร้อม           
ท่อรอด               

ข้ามคลอง 
1 จุด 

- ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไป-มาและขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

กองช่อง 

12 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กคันคลองชลประทาน 

(เสนอโดยชุมชน 
บ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง) 

- เพื่อให้ประชาชนได้สญัจร 
ไปมาอย่างปลอดภัยและ  
สะดวกมากข้ึน 

มีถนนคอนกรีตที่ ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 190 เมตร 

- - 497,000 - - คอนกรีต               
ที่สามารถ             

ใช้ประโยชน์            
ได้ด ี

- ประชาชนได้มีถนนใช้    
สัญจรไปมาอย่าง
ปลอดภัย และสะดวกมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองช่อง 

 
 
 

แบบ ผ.02 

79 



- ๒๗ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
     ๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

13 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท้ายซอย 16 ถึง           
สุดเขตเทศบาล 

(เสนอโดยชุมชน 
บ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง) 

- เพื่อให้ประชาชนได้สญัจร
ไปมาอย่างปลอดภัยและ 
สะดวกมากข้ึน 

มีถนนคอนกรีตที ่
 ได้มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 340 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 827,๐๐๐ - - คอนกรีต               
ที่สามารถ             

ใช้ประโยชน์             
ได้ด ี

- ประชาชนได้มีถนนใช้    
สัญจรไปมาอย่างปลอดภัย 
และสะดวกมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 

14 โครงการลงหินคลุกถนนบริเวณ
แยกท้ายคลอง ถึงสุดแนวเขต
เทศบาลฯ   (เสนอโดยชุมชน 

บ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง) 

- เพื่อให้ประชาชนได้สญัจร
ไปมาอย่างสะดวกมากข้ึน 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 340 เมตร 

หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร 

- - 139,500 - - มีถนนท่ีลง          
หินคลุก 
ความยาว 
340 เมตร  

- ประชาชนได้มีถนนใช้    
สัญจรไปมาอย่างปลอดภัย 
และสะดวกมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 

15 โครงการลงลูกรังหินคลุกไหล่
ทางถนนโรงสี ต.ทวีรุ่งเรือง 

(เสนอโดยชุมชน 
บ้านสูตร-บ้านเก่า) 

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการสัญจร
ทางถนนเส้นนี ้

จุดที่ 1  กว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 220 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

จุดที่ 2 กว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 107,000 - - ความยาว 
รวมทั้ง 2 จุด 
470 เมตร 

 

- - ประชาชนไดม้ีถนนใช้    
สัญจรไปมาอย่างปลอดภัย 
และสะดวกมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



- ๒๘ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
     ๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์               
ไทย-พวน บริเวณวดับ้านสตูร 
(เสนอโดยชุมชนบ้านสูตร-บ้านเก่า) 

- เพื่อสนับสนุนการจดัตั้ง
พิพิธภัณฑ์ไทย-พวน และเป็น
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

- ก่อสร้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์ไทย-พวน 
ขนาดกว้าง ๕ เมตร          

ยาว ๙ เมตร 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ อาคาร 
พิพิธภัณฑ ์

๑ หลัง 

- ท าให้มีสถานท่ีส าหรับ
แสดงความเป็นมาของ
ชาวไทย-พวน เป็นการ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงพื้นคอนกรตี
บริเวณทีต่ั้งเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้งบริเวณวัดบ้านเกา่ 
(เสนอโดยชุมชนบ้านสูตร-บ้านเก่า) 

- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เครื่อง
ออกก าลังกายได้อย่างปลอดภยั
และมภีูมิทัศน์ที่สวยงาม 

พื้นที่ไม่น้อยกว่า            
๖๗  ตารางเมตร 

๔๑,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐ จ านวน   
เครื่องออก 
ก าลังกาย 

- ประชาชนมีสถานท่ี                 
ออกก าลังกายที่ได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ าจาก
บริเวณบา้นนายสมศักดิ์ เพชรสวุรรณ  
ถึงคลองบ้านเก่า 
(เสนอโดยชุมชนบ้านสูตร- บ้านเก่า) 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ า             
ใช้ ท าการเกษตร ได้         
อย่างเพียงพอและ            
ระบายน้ าได้อย่างรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๑๒๐ เมตร 

ลึก ๑ เมตร 

๙,๔๐๐ 
 

๙,๔๐๐ 
 
 

๙,๔๐๐ ๙,๔๐๐ ๙,๔๐๐ ขุดลอก           
คลองยาว  
๑๒๐ เมตร 

- ประชาชนได้มีน้ าใช้ท า
การเกษตร และระบายน้ า         
เข้าออกในช่วงฤดูฝนได้             
อย่างรวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 

81 



- ๒๙ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
     ๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง                     
ท่อระบายน้ าหลังกุฎี                      
วัดบ้านสูตร 

(เสนอโดยชุมชน 
บ้านสูตร- บ้านเก่า) 

- เพื่อระบายน้ าทิ้งออก
จากพ้ืนท่ีภายใน 
วัดบ้านสูตร 

ท่อขนาด ⌀  
0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพัก 

ความยาวไม่น้อยกว่า 
120 เมตร 

- - 61,000 61,000 - วางท่อยาว 
120 เมตร 

- ประชาชนในชุมชน               
สามารถ ใช้พื้นที่ในวัด        
บ้านสูตรประกอบกิจกรรม
ต่างๆ ไดเ้พิ่มมากข้ึน 

กองช่าง 
 
 

5 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์หน้าศาลา
การเปรยีญวัดบา้นสูตร 

(เสนอโดยชุมชน 
บ้านสูตร-บ้านเก่า) 

- เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
สถานท่ีไว้ประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาและ
พิธีต่างๆ 

ขนาดกว้าง 19 เมตร 
ยาว 50 เมตร 

หนา 0.10 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  

938 ตร.ม. 

- - 538,๐๐๐ - - พื้นที่                 
เทคอนกรีต  

938 
ตารางเมตร 

- ประชาชนและวัดได้ใช้                 
พื้นที่จัดท ากิจกรรมทาง           
ศาสนาและกิจกรรมอื่นๆ               
ได้อย่างสะดวก  

กองช่าง 

6 โครงการวางท่อระบายน้ า 
หลังศาลาอเนกประสงค์           
วัดบ้านเก่า 

(เสนอโดยชุมชน 
บ้านสูตร-บ้านเก่า) 

- เพื่อปูองกันไม่ให้          
น้ าท่วมขังบริเวณ            
ศาลาอเนกประสงค์      
และสามารถระบายน้ า 
ได้อย่างรวดเร็ว 

ท่อขนาด ⌀  
0.60 เมตร 

ยาว 74 เมตร 

- - 135,000 135,000 135,000 วางท่อ 
ยาว 74 เมตร 

- พื้นที่บริเวณศาลา
อเนกประสงค์ไมม่ ี
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.02 



- ๓๐ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
     ๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าเสีย
บริเวณบ้านนางมณี ข าอรุณ ถึงบ้าน               
น.ส.เสนอ  โสมภีร ์
(เสนอโดยชุมชนบ้านสูตร-บ้านเก่า) 

- เพื่อให้ประชาชนได้          
รับความสะดวกใน               
การจัดการน้ าเสียแก่ชุมชน 

ยาว  125  
เมตร 

- - 245,000 245,000 245,000 วางท่อ 
ระบายน้ า 

ยาว 
125 เมตร 

- มีระบบระบายน้ าเสีย 
ที่ได้มาตรฐานและ            
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

8 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบ
ปูองกันน้ าท่วมเขื่อนหน้าตลาด             
เก้าห้องและสถานีสูบน้ าพร้อม
อุปกรณ ์

(เสนอโดยชุมชนตลาดเก้าห้อง) 

- เพื่อปูองกันน้ าท่วม ตาม
แนวริมแม่น้ าเตรยีมความ
พร้อมปูองกันป๎ญหาอุทกภัย 

จ านวน  1  
สถาน ี

- - 500,000 500,000 500,000 ซ่อมระบบและสถานี
สูบน้ าบรเิวณเขื่อน

ปูองกันระบบปูองกัน
น้ าท่วม 

- ท าให้มีระบบปูองกัน
น้ าท่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ช่วยเหลือประชาชน        
ได้อย่างทันท่วงท ี

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า             
บริเวณปากเข้าโรงสีเก่าตลาดกลาง 
ถึง บ่อพักเขื่อน 

(เสนอโดยชุมชนตลาดเก้าห้อง) 

- เพื่อให้น้ าท้ิงจาก บ้านเรือน
ประชาชนสามารถไหลลงท่อ
ระบายน้ าอยา่งสะดวก 

ขนาดกว้าง  
๐.๒๐ เมตร  

ยาว ๑๔๙ เมตร 

- 
 

- ๒๙๘,๐๐๐ ๒๙๘,๐๐๐ ๒๙๘,๐๐๐ จ านวนบ้านเรือน
ประชาชน 

- ท าให้น้ าไม่ท่วมขังใน
พื้นที่ และยังระบาย
น้ าฝนและน้ าทิ้งได้
อย่างรวดเร็ว 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 

83 



- ๓๑ - 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
     ๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

10 โครงการติดตั้งระบบบ าบดัน้ าเสีย
ภายในชุมชนตลาดเก้าห้อง 

(เสนอโดยชุมชนตลาดเก้าห้อง) 

- เพื่อน าน้ าเสียจากตลาด
เก้าห้องมาบ าบัดแล้วปล่อย
ลงแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

๑ แห่ง - - 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ปริมาณ    
น้ าเสีย         

ในชุมชน 

- ท าให้น้ าเสียจากตลาดได้
ผ่านการบ าบดั และทิ้งลงใน
แหล่งน้ าธรรมชาติได้โดย          
ไม่เป็นพิษต่อธรรมชาต ิ

กองช่าง 

11 โครงการซ่อมและปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ด้านหน้าศาลา
ประชาคมเทศบาล 

(เสนอโดยชุมชนตลาดเก้าห้อง) 

- เพื่อให้มีสถานท่ีสามารถ 
ใช้ประโยชน์ในการจัดท า
กิจกรรมต่างๆ 

กว้าง 9.65 เมตร 
ยาว 18.00 เมตร 

- - 488,500 - - พื้นที่ไม่             
น้อยกว่า 
173.7

ตารางเมตร 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้ประโยชน์ 
สถานท่ีแห่งนี ้

กองช่าง 

12 โครงการวางท่อระบายน้ าจากท้าย
คลองดาดซอยเทศบาล ๑๗ ถึง
บ้านพักชลประทาน 

(เสนอโดยชุมชนบ้านหมี่) 

- เพื่อให้การระบายน้ าออก
ได้อย่างรวดเร็วปูองกันน้ า
ท่วมขงั 

วางท่อ Ø ๐.๖๐ เมตร               
จ านวน  ๒๘๐ ท่อน  

พร้อมบ่อพัก 
๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร 

จ านวน ๓๐ บ่อ 

- - ๓๔๒,๐๐๐ ๓๔๒,๐๐๐ ๓๔๒,๐๐
๐ 

ขนาด        
และ 

จ านวน         
ท่อ 

- ท าให้สามารถระบายน้ าได้
อย่างรวดเร็วและปูองกันน้ า
ท่วมขังในชุมชน  

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



- ๓๒ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
     ๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต
จากบริเวณนานางบุญส่ง ถึง  
คลองลอยกลางทุ่ง 

(เสนอโดยชุมชนบ้านหมี่) 

- เพื่อเป็นการระบายน้ า 
ได้สะดวกท าให้ประชาชน
ได้มีน้ าใช้ในการเกษตรได้
ตลอดป ี

ขนาดกว้าง  1.20 เมตร 
ยาว 273 เมตร 

สูง 1 เมตร 

- - 728,000 728,000 728,000 ดาด
คอนกรีต 

ยาว 
273 เมตร 

- ประชาชนได้มีน้ าใช้ท า
การเกษตรและเป็นการ
ระบายน้ าในช่วงฤดูฝนได้
อย่างรวดเร็ว 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างประตูเปดิ-ปิด 
ท่อระบายน้ าบริเวณซอยเทศบาล 
๑๗ ,ซอยเทศบาล ๑๙ 
(เสนอโดยชุมชนบ้านหมี่) 

- เพื่อใช้ในการระบายน้ า      
เข้า-ออก ได้อย่างสะดวก 

-ท่อระบายน้ า Ø ๐.๔๐ เมตร  
(ใกล้บ้านนายสริิ ระเวง) 
- ท่อระบายน้ า Ø ๑  เมตร 
(หน้าบ้านนายนภดล) 
- ท่อระบายน้ าØ ๐.๖๐ เมตร             
และ ๐.๘๐ เมตร  (ซอย ๑๗) 
- ประตูท่อ Ø  ๐.๘๐ เมตร           
วางทอ่ Ø ๐.๘๐  เมตร              
จ านวน ๘ ท่อน ท้ายซอย ๑๙ 

- - ๒๙๖,๐๐๐ ๒๙๖,๐๐๐ ๒๙๖,๐๐๐ จ านวน            
ประต ู           

ระบายน้ า 

- มีประตูเปดิ – ปิดท่อ            
ระบายน้ าเพื่อปูองกัน             
น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน 
- สามารถควบคมุปริมาณ           
น้ าได้อย่างเหมาะสม 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 

85 



- ๓๓ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
     ๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

15 โครงการปรับปรุงศาลา           
อเนกประสงค์ชุมชนบ้าน             
กกม่วง  
(เสนอโดยชุมชนบ้านกกม่วง) 

- เพื่อต่อหลังคาและ
ล้อมรั้วเพิม่ความ
ปลอดภัยในตัวอาคาร 

กว้าง 8 เมตร 
 ยาว 9 เมตร 

  พื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 72 ตรม. 

- - 227,000 
 

-- - จ านวน    
1 โครงการ 

- ประชาชนได้ประโยชน์ในการ 
ใช้สถานท่ีอาคารอเนกประสงค ์

กองช่าง 

16 โครงการถมทีส่าธารณะเพื่อ
ก่อสร้างลานอเนกประสงค์
บริเวณทีส่าธารณะ ซอย ๑๕ 
(เสนอโดยชุมชนบ้านกกม่วง) 

-  เพื่อให้ประชาชนได้มี
สถานท่ีท ากิจกรรมต่างๆ 
และออกก าลังกาย 

มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
๑,๘๘๐  ตรม. 

- - ๘๗๙,๐๐๐ ๘๗๙,๐๐๐ ๘๗๙,๐๐๐ - พื้นที่ในการ
ถมดินรวม

๑,๘๘๐ ตรม. 

- ท าให้ประชาชนได้มีพื้นท่ี                 
ในการออกก าลังกายและประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 
 

17 โครงการขุดลอกคลอง จาก
บริเวณหน้าบ้านคุ้มขุนช้าง            
ถึงบ้านหมี่ 
(เสนอโดยชุมชนบ้านกกม่วง) 

- เพื่อให้น้ าไหลเข้า-ออก 
ได้อย่างสะดวก 
เกษตรกร มีน้ าใช้ได้
อย่างเพียงพอ 

- ปริมาตรดินขุด 
ไม่น้อยกว่า   
๒๕๐ ลบ.ม. 

- - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - ปริมาตร            
ดินใน           
การขุด 

- ท าให้น้ าระบายเข้า-ออก                      
ได้อย่างสะดวก  เกษตรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ  

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



- ๓๔ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
     ๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต 
เสรมิเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ า
และ ประตูเปดิ-ปิด บรเิวณ กลาง
ซอย ๑๔ - ๑๕ 

(เสนอโดยชุมชนบ้านกกม่วง) 

- เพื่อให้การระบายน้ า           
ในคลองมีความสะดวก           
และรวดเร็ว 

ความยาวรวม   
๒๙  เมตร 

-  - 
 

๒๑๒,๐๐
๐ 

๒๑๒,๐๐
๐ 

๒๑๒,๐๐
๐ 

ดาดคอนกรตี
ยาว  

๒๙ เมตร 

- ประชาชนได้มีน้ าใช้ใน
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 
และสามารถระบายน้ าช่วง
ฤดูฝนได้อย่างรวดเร็ว 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า 
บริเวณบา้น นางสมใจ บุญประกอบ 
ถึง คลองตลาดแก้ว 

(เสนอโดยชุมชน                     
บ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง) 

- เพื่อระบายน้ าฝนและ           
น้ าจากบ้านเรือน ประชาชน
ลงสู่คลอง 
- เพื่อปูองกันน้ าท่วมขังใน
ชุมชน 

ท่อ คสล.               
ขนาด Ø              
0.30 ม.                   

ความยาว 58 ม. 

- - 42,000 42,000 42,000 รางระบายน้ า
ยาว  

58 เมตร 

- ท าให้น้ าฝนและน้ าจาก
บ้านเรือนประชาชนได้
ระบายลงสู่คลองไดร้วดเร็ว 
ปูองกันน้ าท่วมขังในชุมชน 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า 
บริเวณบา้น สท.บุญเสริม            
คล้ายสุบรรณ-คลองตลาดแก้ว 

(เสนอโดยชุมชน                    
บ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง) 

- เพื่อระบายน้ าฝนและน้ า
จากบ้านเรือนประชาชนลง 
สู่คลอง 
- เพื่อปูองกันน้ าท่วมขัง              
ในชุมชน 

ท่อ คสล.               
ขนาด Ø              
0.30 ม.                    

ความยาว 55 ม. 

- 
 

- 
 

38,000 38,000 38,000 รางระบายน้ า
ยาว                  

55 เมตร 

- ท าให้น้ าฝนและน้ าจาก
บ้านเรือนประชาชนได้
ระบายลงสู่คลองไดร้วดเร็ว 
ปูองกันน้ าท่วมขงัในชุมชน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 

87 



- ๓๕ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
     ๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

24 โครงการขุดลอกคลองจาก
บ้านพักชลประทานถึง
บริเวณบา้นนายพะนอ  
คล้ายสุบรรณ   

(เสนอโดยชุมชน                       
บ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง) 

- เพือ่ให้ประชาชนมีน้ า 
ใช้ท าการเกษตรได้อย่าง
เพียงพอและระบายน้ า
ได้อย่างรวดเร็ว 

ขนาด 
กว้างเฉลี่ย ๖ ม.                  
ยาว ๘๗๐ ม.  

ลึกเฉลีย่ ๐.๕๐ ม. 

- 
 
 

- 
 

๑๒๗,๐๐๐ ๑๒๗,๐๐๐ ๑๒๗,๐๐๐ ระยะของ
การขุดลอก 

ยาว              
๘๗๐ เมตร 

- ประชาชนได้มีน้ าใช้ท า
การเกษตร และระบายน้ า  
เข้าออกในช่วงฤดูฝนได้            
อย่างรวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

25 โครงการปรับปรุงหูช้างทาง
เชื่อมท้ายซอย ๑๗                    
กับถนนคลองชลประทาน 

(เสนอโดยชุมชน                      
บ้านทุ่งเจริญ- ท้ายคลอง) 

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ                
ใช้ถนน 
 
 
 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๕ เมตร 

 
 
 

- - ๓๑,๐๐๐ ๓๑,๐๐๐ ๓๑,๐๐๐  ระยะทาง
รวม ๕ เมตร 

- ประชาชนได้ใช้ถนนอย่าง
สะดวกและปลอดภยั 
 

 

กองช่าง 
 
 
 
 

26 โครงการลงหินคลุกบริเวณ
ลานบ่อขยะเทศบาลต าบล
บางปลาม้า 

- เพื่อปูองกันการยุบตัว            
ของพื้นผิวดินและปูองกัน
ดินสไลด์บริเวณรอบ                
บ่อขยะ 

 พื้นที่ในการ 
ลงหินคลุก 
ไม่น้อยกว่า  

๕,๐๐๐ ตรม. 

- 
 

- ๒๗๕,๐๐๐ ๒๗๕,๐๐๐ ๒๗๕,๐๐๐ ขนาด 
พื้นที่ลง 
หินคลุก 

- ท าให้การขนถ่ายขยะ        
มีความสะดวกและเกดิความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของทางราชการ 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 

แบบ ผ.02 



- ๓๖ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
     ๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์บริเวณบ่อขยะ
เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

(เสนอโดยชุมชนบ้านหมี่) 

- เพื่อให้มีอาคารใช้เก็บ 
วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ   

ก่อสร้างอาคาร            
ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร   

 ยาว ๑๖ เมตร                  
จ านวน ๑ หลัง 

- - ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ขนาด 
ของอาคาร 

- ท าให้วัสดุและครุภณัฑ์
ต่างๆ มีอายุการใช้งานท่ี
ยาวนานข้ึน 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ชุมชนบ้านหมี่ บริเวณข้างบ้าน                
นางเบญจมาศ  ถึง บ่อพักกลาง 
ซอย ๑๑                                  

(เสนอโดยชุมชนบ้านหมี่) 

- เพื่อระบายน้ าทิ้งตาม
บ้านเรือนประชาชนและ 
น้ าฝนออกจากชุมชนได้
อย่างรวดเร็ว 

-ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร 

ยาว ๕๕.๕ เมตร 

- 
 

- ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ความยาวของ
รางระบายน้ า 

- น้ าท้ิงตามบ้านเรือนและ
น้ าฝนไม่เกิดการท่วมขัง  
ในชุมชน ลดการเกิดโรค
ที่มาจากน้ าเน่าเสีย 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์บริเวณด้าน            
ข้างที่อ่านหนังสือประจ าชุมชน
บ้านกกม่วง 

(เสนอโดยชุมชนบ้านกกม่วง) 

- เพื่อให้ประชาชนมี   
ลานกีฬาไว้ออกก าลังกาย 
และท ากิจกรรมต่างๆ 
 

- ขนาดกว้าง ๑๔ ม.             
ยาว ๑๖.๕๐ ม.                   

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
๒๓๑ ตรม. 

- - ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ - ขนาดของ
ลานกีฬา 

- ประชาชนได้มลีานกีฬา 
ไว้ออกก าลังกายและท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน ์

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 

89 



- ๓๗ - 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
     ๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

30 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นพรอ้ม
เพิ่มเครื่องเล่นเด็กบริเวณข้างศาลา
การเปรยีญวัดบา้นเก่า  
(เสนอโดยชุมชนบ้านสูตร-บ้านเก่า) 

- เพื่อให้เด็กมีสนามและ
เครื่องเล่นท่ีเพยีงพอ            
และได้มาตรฐาน 

- ปรับปรุงสนาม               
เด็กเล่นและติดตั้ง            
เครื่องเล่นส าหรับ               
เด็กเพิ่ม 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนเด็ก           
ในชุมชน 

- เด็กๆ ในชุมชนได้มี
เครื่องเล่นท่ีหลากหลาย
ได้มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง/          
กอง 

การศึกษา 

31 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นพรอ้ม
เพิ่มเครื่องเล่นเด็กบริเวณข้างศาลา
การเปรยีญวัดบา้นเก่า  
(เสนอโดยชุมชนบ้านสูตร-บ้านเก่า) 

- เพื่อให้เด็กมีสนาม               
และเครื่องเล่นท่ี             
เพียงพอและได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
และตดิตั้งเครื่องเล่น

ส าหรับเด็กเพิม่ 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนเด็ก             
ในชุมชน 

- เด็กๆ ในชุมชนได้มี
เครื่องเล่นท่ีหลากหลาย
ได้มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง/กอง
การศึกษา 

32 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเสริม
คอนกรีตข้างมณฑปวัดกกม่วง  

(เสนอโดยชุมชนบ้านกกม่วง) 

- เพื่อให้ประชาชนใน          
ชุมชนมีลานกีฬาไว้ออก
ก าลังกายและท ากิจกรรม
อื่นๆ 

กว้าง 12.50 เมตร                
ยาว 25.50 เมตร              
พื้นที่ด าเนินการ           

ไม่น้อยกว่า 318 ตรม. 

- - 202,000 202,000 202,000 ขนาดของ                 
ลานกีฬา 

- ประชาชนได้มลีานกีฬา
ไว้ออกก าลังกายและท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน ์

กองช่าง 

 

 
 
 

แบบ ผ.02 



- ๓๘ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
     ๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

33 โครงการติดตั้งไฟฟูาส่องทาง
สาธารณะถนนทางหลวงหมายเลข 
๓๓๑๘ สามแยกวัดบ้านสูตรถึง            
สุด เขตเทศบาล 
(เสนอโดยชุมชนบ้านสูตร-บ้านเก่า) 

- เพื่อให้ประชาชนท่ี        
สัญจรไปมาในเวลากลางคืน
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งโคมไฟฟูา              
๓๖ ต้น                  
พร้อม                      

หม้อแปลง ๑ ชุด 
 
 

- - ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐  ติดตั้งโคมไฟ 
จ านวน  
๓๖ จดุ 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 
 
 

 

34 โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ชุมชนบ้านกกม่วง 

(เสนอโดยชุมชนบ้านกกม่วง) 

- เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้มีสถานท่ีในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ  

ต่อเติมหลังคา 
อาคาร

อเนกประสงค์ 

- - ๕๖๔,๐๐๐ ๕๖๔,๐๐๐ ๕๖๔,๐๐๐ จ านวน            
ผู้ใช้อาคาร 

- ประชาชนได้ใช้
สถานท่ีในการประกอบ
กิจกรรมของชุมชน 

กองช่าง 

35 โครงการเปลี่ยนระบบ ไฟฟูา     
สาธารณะในชุมชนบ้านกกม่วง 

(เสนอโดยชุมชนบ้านกกม่วง) 

- เพื่อปรับปรุงระบบ
สายไฟฟูาสาธารณะใหม้ี
ประสิทธิภาพปลอดภัย 
- เพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ไฟฟูาสาธารณะให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 

- มีสายไฟฟูา
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน
ปลอดภัย                 
และมี
ประสิทธิภาพ 

- - 35๐,๐๐๐ 
 

35๐,๐๐๐ 
 

- จ านวน              
ความยาวของ

สายไฟฟูา            
แต่ละจดุ 

- ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการใช้ระบบ
สายไฟฟูาสาธารณะทีม่ี
มาตรฐานและปลอดภัย 

กองช่อง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 

91 



- ๓๙ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
     ๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

36 
 

โครงการติดตั้งกระจกนูน
ตามจุดทางแยกต่าง ๆ  

(เสนอโดยชุมชน 
บ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง) 

- เพื่อปูองกันการเกิด
อุบัติเหตตุามทางแยก 
ต่างๆ 

- ติดตั้งกระจกนูน 
ตามทางแยกต่างๆ 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวน          
จุดติดตั้ง 

- ท าให้ลดการเกดิอุบัติเหตุ
จากการขับข่ียานพาหนะ
ตามแยก ต่าง ๆ 

กองช่าง 

37 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะในเขตชุมชน  
บ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง  

(เสนอโดยชุมชน 
บ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง) 

- เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจร 
ไปมาในตอนกลางคืนมี        
ความปลอดภัยในชีวิต            
และทรัพยส์ิน 

ชุมชนท้ายคลอง 
จ านวน  ๓  จุด 

 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ขยายเขตไฟฟูา 
จ านวน           
๓ จุด                          

- ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 
 
 

กองช่าง 
 

38 โครงการปรับปรุงอาคาร         
ที่อ่านหนังสือประจ า         
ชุมชนบ้านหมี่ 
(เสนอโดยชุมชนบ้านหมี)่ 

- เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
อ่านหนังสือและข่าวสาร 
อย่างสมบูรณ์เหมาะสม 

- ซ่อมฝูาเพดาน 
- ซ่อมไฟฟูาส่องสว่าง 
- ทาสีอาคารทัง้ด้าน 
ในและด้านนอก 

- - 93,000 - - มีสถานีอ่าน
หนังสือท่ี
สามารถ              
ใช้งานได้ 

ร้อยละ 100 

ประชาชนมีสถานท่ีอ่าน
หนังสือและท ากิจกรรมกลุ่ม
ในชุมชนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



- ๔๐ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
     ๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

39 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
จากบ้านนางศิริลักษณ์ ถึง                
บ่อพักข้างกุฏิวัดบ้านสูตร 

(เสนอโดยชุมชนบ้านสูตรฯ) 

- เพื่อปูองกันไม่ให้               
น้ าท่วมขังในฤดูฝนและน้ า
ทิ้งจากบ้านเรือน  

ความยาว 18 เมตร 
ความกว้าง 0.50 เมตร 

- - 51,000 
 

- - ก่อสร้าง              
รางระบายน้ า 
18  เมตร 

- น้ าท้ิง/น้ าฝนสามารถมี
ช่องระบาย และยังไม่
เกิดการท่วมขังในชุมชน
และลดป๎ญหาน้ าเน่าเสีย 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
บริเวณศาลเจ้าพ่อทุ่งแค ถึง 
บริเวณร้านสม้ต าเจ้แอ๋ว 

(เสนอโดยชุมชนตลาดเก้าห้อง) 

- เพื่อปูองกันไม่ให้             
น้ าท่วม ขังในฤดูฝนและน้ า
ทิ้งจากบ้านเรือน  

ความยาว 18.30 เมตร 
ความกว้าง 0.30 เมตร 

- - 38,000 - - วางท่อ 
ยาว 

18.30 เมตร 
 

- น้ าท้ิง/น้ าฝนสามารถ         
มีช่องระบาย และยังไม่
เกิดการท่วมขังในชุมชน
และลดป๎ญหาน้ าเน่าเสีย 

กองช่าง 

41 โครงการขุดลอกล ารางสาธารณะ
หนองยาว 

(เสนอโดยชุมชน 
บ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง) 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ า ใช้
ท าการเกษตรได้อยา่ง
เพียงพอและระบายน้ าได้
อย่างรวดเร็ว 

สภาพเดิม  ปากกว้าง 14 เมตร 
ก้นกว้าง 13.00 เมตร                  

ยาว 115 เมตร   
ลึกเฉลีย่ 1.00 เมตร 

ชุดใหม่ ปากกว้าง 17 เมตร           
ก้นกว้าง 7.00 เมตร 

ยาว 115 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 4.00 เมตร 

 

- 
 
 

- 
 

267,500 - - ระยะของ 
การขุดลอก 

ยาว              
230 เมตร 

- ประชาชนได้มีน้ าใช้ท า
การเกษตรและระบายน้ า  
เข้าออกในช่วงฤดูฝนได้            
อย่างรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 

93 



- ๔๑ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
     ๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

42 โครงการพัฒนาระบบไฟฟูา
ภายใน-นอกอาคาร           
และไฟส่องสว่างสาธารณะ 

- เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน   

- ซ่อมแซมไฟฟูาภายใน 
/นอกอาคาร , ไฟส่อง
สว่างสาธารณะ ,                   
ค่ากระแสไฟฟูาสาธารณะ 

- - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ในชุมชน 

- ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในช่วงเวลา 
กลางคืนและท ากจิกรรม 
ต่างๆ ได้อยา่งสะดวก 

กองช่าง 

43 โครงการติดตั้งและปรับปรุง
เครื่องหมายจราจรและ
สัญญาณไฟจราจรในเขต
เทศบาล   
(เสนอโดยชุมชนบ้านหมี่) 

- เพื่อให้ประชาชนท่ี  ขับ
ขี่ยานพาหนะ              
บนถนนได้รับความ
ปลอดภัย 

- ติดตั้งและปรับปรุง
เครื่องหมายจราจร ,      
ปูายลดความเร็ว และ
สัญญาณไฟจราจร 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน          
การเกิด อุบัตเิหตุ           

ลดลง 

-  ท าใหป้ระชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ            
ขับข่ียานพาหนะ 
บนท้องถนน 
 

ส านักปลดั 
งานปูองกันฯ 

44 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ บรเิวณทางโค้ง             
และรมิทางในเขตเทศบาล  
(เสนอโดยชุมชนบ้านหมี่) 
 
 

- เพื่อเตือนให้ผู้ที่ขับขี่
ยานพาหนะลดความเร็ว
ในเขตชุมชน 

- ติดตั้งเสาพร้อมสญัญาณ
ไฟกระพริบ  

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปริมาณจุดที่
ด าเนินการ 

- ท าให้ผู้ขับข่ียานพาหนะ
ลดความเร็วและอุบัตเิหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



- ๔๒ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
     ๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

45 โครงการปรับปรุงอาคาร
ปูองกัน ฯ เทศบาลต าบล            
บางปลาม้า 

- ซ่อมแซมอาคารปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัให้ได้
ประโยชน์มากข้ึนและมีความ
ปลอดภัยในการท างาน 

- เปลี่ยนฝูาเพดาน 
- ทาสีภายนอกอาคาร 

- -  43,000 
 

- - ซ่อมแซม
อาคารปูองกัน
ให้ใช้ประโยชน์
และปลอดภัย           
ร้อยละ 100 

- มีอาคารปูองกันท่ีใช้
ประโยชนไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัย สวยงามยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

46 โครงการปรับปรุงอาคาร
ประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว
ประจ าตลาดเก้าห้อง 

- ซ่อมแซมอาคาร
ประชาสมัพันธ์ฯ ให้สามารถ 
ใช้ประโยชน์ไดม้ากขึ้นและ
สวยงามยิ่งขึ้น 

- กั้นห้อง 
- เปลี่ยนฝูาเพดาน 
- ทาสีภายใน 
- ติดเครื่องปรบัอากาศ 
 

- - 85,500 
 

- - ซ่อมแซม
อาคารให้
สามารถ            

ใช้งานได้อย่าง 
ร้อยละ 100 

- มีอาคารประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวท่ีสวยงาม
ยิ่งข้ึนและใช้ประโยชน์
มากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

47 โครงการปรับปรุงแสงสว่าง        
บริเวณหน้าร้านเซเว่น และ  
บริเวณสามแยกวัดบ้านหมี ่

- เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาในตอนกลางคืนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ             
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งเสาไฟฟูา 
ขนาด 15 เมตร 

- - 427,000 
 

- - ติดตั้งเสาไฟฟูา 
จ านวน 1 ต้น 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในตอนกลางคืน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 

95 



- ๔๓ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
     ๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ                 

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

48 โครงการปรับปรุงหลังคาทางเดิน 
ลงแม่น้ าท่าจีนตั้งแต ่
บ้านนางสุคนธ์รัศม์ ถึง 
บ้านนางอุไรวรรณ 

(เสนอโดยชุมชนตลาดเก้าห้อง) 

- เพื่อปรับปรุงหลังคาทางเดินลง              
แม่น้ าท่าจีนที ่ช ารุดทรุดโทรมใหม้ี
ความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภยั
ต่อประชาชน 

โครงเหล็กและ                 
หลังคาเมทลัชีท 
กว้าง 5.00 ม. 

ยาว 28 ม. 
 

- - 376,000 
 

- - พื้นที่ด าเนินการ              
ไม่น้อยกว่า  
140 ตร.ม. 

 

- ประชาชนมีหลังคา 
ที่มีความมั่นคง แข็งแรง  
ปลอดภัยในการใช้
ประโยชน ์

กองช่าง 

49 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม
เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

(เสนอโดยชุมชนตลาดเก้าห้อง) 
  

- เพื่อให้ประชาชนมีศาลาประชาคม
อย่างมั่นคง  แข็งแรง สะดวก 
เหมาะสมกับการใช้งาน 

- ติดตั้งพัดลม 
- เปลี่ยนกระเบื้อง 
- กั้นฝูาเพดานยิปชั่น 
กว้าง 12.20 ม.  
 ยาว 23.80 ม. 
- โคมไฟฟูา/- ทาสีฝูาเพดาน 

- - 315,000 
 

- - พื้นที่ด าเนินการ            
ไม่น้อยกว่า  

422.60 ตร.ม. 
 

- ประชาชนและเทศบาล             
มีศาลาประชาคมที่แข็งแรง 
สวยงาม เหมาะสมตาม
การใช้งาน 

กองช่าง 

50 โครงการการขยายและปรับปรุง
ระบบเสียงไร้สายในเขตเทศบาลฯ 

(เสนอโครงการโดย 5 ชุมชน) 

- เพื่อให้เทศบาลมีระบบเสียงไร้สาย
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

- เปลี่ยนบอร์ดภาครับ
สัญญาณ 
- เปลี่ยนเสารับสัญญาณ 
- เปลี่ยนภาคขยายเสียง 

- - 191,000 - -   มีระบบเสียง                
ไรส้ายที่มี

ประสิทธิภาพ                    
และครอบคลุมพื้นท่ี 

- ประชาชนได้รับฟ๎ง
ข่าวสารที่มีประโยชน์จาก
ทางเทศบาลที่ชัดเจนและ
แม่นย า มากขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



- ๔๔ - 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
     ๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

  

51 โครงการปรับปรุงโคมไฟ           
ทางสาธารณะ ริมถนน 
3351 
(เสนอโครงการโดย 5 ชุมชน) 

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ           
แสงสว่างในการเดินทาง
สัญจรไปมาทางถนน 

ติดตั้งโคมไฟหลอด LED 
ขนาด 150 วัตต์ 
ตู้ควบคุม 1 ชุด 

 

- - 500,000 - - ติดตั้งโคมไฟ
หลอดLED 
จ านวน 
50 ต้น 

- ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและมีระบบ
ไฟฟูาสาธารณะที่ได้
มาตรฐานมีอายุการใช้งาน
ยาวนาน 

กองช่าง 

52 โครงการขุดลอกวัชพืชและ 
ดินโคลนกีดขวางทางน้ า 
จ านวน 3 จุด 

(เสนอโครงการโดย 
ชุมชนบ้านหมี่และชุมชน 
บ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง) 

- เพื่อบ ารุงรักษาแหล่งน้ า            
ทางระบายน้ าสาธารณะ 
 

จุดที่ 1  คลองชลประทาน ถึง  
บ้าน น.ส.รจนา  ปากกว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 
1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ยาว 790 ม. 
จุดที่ 2  บริเวณปากซอย 18 ถึง  
บริเวณปากซอย 17 ปากกว้างเฉลี่ย 1.50 ม.             
ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ยาว 17 ม. 
จุดที่ 3 บริเวณคลองบ้านทุ่งเจริญ ถึง ถนนลาดยาว 
ซอย 17 ปากกว้างเฉลี่ย 1.50 ม. 
ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ยาว 600 ม. 
 
 
 
 
 

- - 50,000 - - ความยาว          
รวม 3 จุด 
1,407 
เมตร 

 
 

- แหล่งน้ าไดร้ับการดูแล
เอาใจใส่ให้สามารถใช้
ประโยชน์กับประชาชน
มากที่สุด 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 

97 



- ๔๕ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
     ๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

16 
 

โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กคันคลอง
ชลประทานต่อจากถนนเดิม  

(เสนอโดยชุมชน 
บ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง) 

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจรและส่งขน
ผลผลติทางการเกษตร 
 

ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
ยาว 195 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - 497,000 - - คอนกรีตที่
สามารถใช้

ประโยชนไ์ด้ด ี

- ประชาชนมีถนนใช้สัญจร 
ไป-มาและขนส่งพืชผล               
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

17 โครงการลงหินคลุกถนนบริเวณ
แยกสะพานเจ็กรอด          ถึง
สุดแนวเขตเทศบาล 

(เสนอโดยชุมชนบ้านหมี่) 

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการสัญจร
ทางถนนเส้นนี ้

ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร 

ยาว 750 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - 234,000 - - มีถนนท่ีลงหิน
คลุกความยาว 
750 เมตร 

- ประชาชนได้มีถนนใช้สัญจร
ไปมาอย่างปลอดภัยและ
สะดวกมปีระสิทธิภาพมากข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



- ๔๖ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบรกิารเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
     ๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

53 โครงการขุดลอกดาดคอนกรีต 
จุดที่ 1  ท้ายซอย 18 ถึง               
ถนนบ้านโพธิ์ศร ี
จุดที่ 2  ปากซอย 20 ถึง บ่อขยะ 

(เสนอโดยชุมชน 
บ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง) 

- เพื่อปูองกันไม่ให้               
น้ าท่วมขังในฤดูฝน      
และน้ าท้ิงจากบ้านเรือน  

จุดที่ 1  ความยาว             
ไม่น้อยกว่า 1,030 เมตร 
จุดที่ 2  ความยาว 
ไม่น้อยกว่า  430 เมตร 

- - 50,000 
 

- - ความยาว          
ไม่น้อยกว่า           

รวม 
1,460 
เมตร 

- ประชาชนได้มีน้ าใช้                     
ในการเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ และสามารถระบาย
น้ าช่วงฤดูฝนได้อย่างรวดเร็ว 

กองช่าง 

54 โครงการขุดลอกดาดคอนกรีต           
ตรงข้ามวัดบ้านสูตร  ถึง 
หลังร้านอาหารริมคลองเฮาส ์
(เสนอโดยชุมชนบ้านสูตร-บ้านเก่า) 

- เพื่อปูองกันไม่ให้             
น้ าท่วม ขังในฤดูฝนและ
น้ าท้ิงจากบ้านเรือน  

ปากกว้าง 1.40 เมตร 
ก้นกว้าง 1.00 เมตร 

 

- - 30,000 - - ความยาว          
ไม่น้อยกว่า 

1,480 
เมตร 

 

- ประชาชนได้มีน้ าใช้                     
ในการเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ และสามารถระบาย
น้ าช่วงฤดูฝนได้อย่างรวดเร็ว 

กองช่าง 

55 โครงการขุดลอกคลองข่อย         
ข้างโรงสี ต.ทวีรุ่งเรือง  
(เสนอโดยชุมชนบ้านสูตร-บ้านเก่า) 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ า 
ใช้ท าการเกษตรได้อย่าง
เพียงพอและระบายน้ า 
ได้อย่างรวดเร็ว 

สภาพเดิม  ปากกว้างเฉลี่ย 
20 เมตร ก้นกว้าง 14 เมตร 
ยาว 550 เมตร 
ลกึเฉลีย่ 0.60 เมตร 
ขุดใหม ่ ปากกว้างเฉลี่ย           
18 เมตร ก้นกว้าง 4 เมตร 
ยาว 550 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 4.30 เมตร 

- - 469,000 - - ปริมาณดิน 
ในการขุด 

- ท าให้น้ าระบายได้อย่าง 
สะดวก  ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอในการท า
การเกษตรและอุปโภค/              
บริโภค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 

99 



- ๔๗ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนข์องประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีด้มาตรฐาน 
     ๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
         4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

56 โครงการฝ๎่ง กลบ ขยะ  
พร้อมปรับภมูิทัศน์ ระยะที่ 1 

(เสนอโดยชุมชนบ้านหมี่) 

- เพื่อจัดการขยะอยา่งถูกต้อง
ตามมาตรฐานของกรมอนามัย  
และเป็นดูแลสิ่งแวดล้อม 

ปฏิบัติงานประมาณ 
(16 กันยายน 2562 

ถึง 15 มีนาคม 2563) 

- - 60,000 
 

- - ความยาว          
ไม่น้อยกว่า           

รวม 1,460 เมตร 

- ประชาชนได้มีน้ าใช้                     
ในการเกษตรได้อย่างเพยีงพอ 
และสามารถระบายน้ า         
ช่วงฤดูฝนได้อย่างรวดเร็ว 

กองช่าง 

57 โครงการฝ๎่ง กลบ ขยะ  
พร้อมปรับภมูิทัศน์ ระยะที่ 2 

(เสนอโดยชุมชนบ้านหมี่) 

- เพื่อจัดการขยะอยา่งถูกต้อง
ตามมาตรฐานของกรมอนามัย  
และเป็นดูแลสิ่งแวดล้อม 

ปฏิบัติงานประมาณ 
(16 มีนาคม 2563 

ถึง 15 กันยายน 2563) 

- - 60,000 - - ความยาว          
ไม่น้อยกว่า 

1,480 เมตร 

- ประชาชนได้มีน้ าใช้                     
ในการเกษตรได้อย่างเพยีงพอ 
และสามารถระบายน้ าช่วง            
ฤดูฝนได้อย่างรวดเร็ว 

กองช่าง 

58 โครงการปรับปรุงท่อระบาย          
น้ าเสียริมเขื่อนจากหน้า 
ตลาดเก้าห้อง ถึง ชุมชนบ้านหมี่ 
(เสนอโดยชุมชนตลาดเก้าห้อง) 

- เพื่อให้ระบบการไหลเวียน 
ของน้ าเสียจากตลาดเก้าห้อง
และชุมชนบ้านหมีม่ีความ
คล่องตัวมากขึ้นและน้ าไม่               
ท่วมขังตกค้าง 

ขนาดบ่อกว้าง 1.10 เมตร 
ยาว 1.70 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร 

- - 75,000 - - ท่อระบายน้ าเสีย 
จ านวน 15 บ่อ 

- ประชาชนได้รบัการ
แก้ป๎ญหาท่อระบายน้ า 
มีกลิ่นเหม็น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



- ๔๘ - 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนข์องประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีด้มาตรฐาน 
     ๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
         4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

59 โครงการลงหินคลุกถนนเลียบ
คลองบ้านหม่ีจากนา 
ครูร่วมสวัสดิ์ ถึง บ่อกุ้ง 

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ    
ความปลอดภัยในการสัญจร
ทางถนนเส้น 

ถนนกว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 445 เมตร 

หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- - 90,000 - - มีถนนที่ลงหินคลุก
ความยาว  
445 เมตร 

- ประชาชนได้มีถนนใช้
สัญจรไปมาอย่างปลอดภัย
และสะดวกมีประสทิธิภาพ
มากข้ึน 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
จากบ้าน น.ส.วรินทร ถึง 
ล ารางสาธารณะ 

- เพื่อปูองกันไม่ให้น้ าท่วมขัง
ถนนในฤดูฝนและน้ าทิ้งจาก
บ้านเรือน 

ท่อขนาด 0.30 ซม. 
พร้อมบ่อพัก 

 

- - 73,000 - - ความยาว 
ไม่น้อยกว่า 
108 เมตร 

- น้ าท้ิง/น้ าฝนสามารถมีช่อง
ระบาย และยังไม่เกิดการท่วม
ขังในชุมชนและลดป๎ญหาน้ า
เน่าเสยี 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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- ๔๙ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๖  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
      ๕. ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการองค์กร 
          5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ 
 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพ 
คณะผู้บริหาร , 
สมาชิกสภาเทศบาล , 
พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาล  

 - สร้างความรู้ ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ี  
ภารกิจ  ของเทศบาล 
 

- จัดฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานต่างสถานท่ี
แก่คณะผู้บริหาร/
สมาชิกสภา /พนักงาน/
ลูกจ้างเทศบาล 

๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ จ านวน 
บุคลากร             

ในเทศบาล 

- เข้าใจบทบาท ภารกิจ  
และหน้าท่ีในงานเทศบาล 
 

ส านักปลดั/ 
ทุกกอง 

 

๒ 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการ
ฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร 
 
 

- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบตัิ
หน้าท่ี 
 

-  จัดส่งพนักงาน/
ลูกจ้างเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลักสตูร
ต่างๆ 
 

12๐,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ ความ 
สามารถ               
ในการ

ปฏิบัติงาน 

-  พนักงานและลูกจา้งมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน ท าให้งานมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ทุกกอง 

3 โครงการส่งเสริมการ
ปูองกันและปราบปราม
การทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลบางปลาม้า 

เพื่อให้บุคลากรใน
องค์กรมีความรู้ และ
ตระหนักถึงการปูองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน
เกิดขึ้น  

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนผู้ ที่
เข้าร่วม

โครงการได้
ความรู ้

สามารถน าความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและ
ประชาชนได้  

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ.02 

102 



- ๕๐ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๖  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
      ๕. ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการองค์กร 
          5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

4 โครงการอบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสาวของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม          
มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.และ
สามารถน าไปปฏิบัตไิด้
ถูกต้อง 

ผู้บริหาร 
 สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการ 
 พนักงานจ้าง และ
ประชาชน 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการได้รบั
ความรู ้

สามารถน าความรู้ไปใช้ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรและประชาชนได้  

ส านักปลดั 

5 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษโีดยการ
ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินด้วยระบบ
สารสนเทศ (GIS) 

- เพื่อพัฒนาการจัดท า
ระบบแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน                 
โดยใช้ระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการจัดเก็บภาษ ี

- จ้างเหมาบุคคลภายนอก
ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน
ด้วยระบบสารสนเทศ 
(GIS) 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 การจัดเก็บ 
รายได้ของ
เทศบาล 

-  ท าให้ได้ข้อมูลที ่
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ีของ
เทศบาลและมรีะบบการ
จัดเก็บภาษีของเทศบาล             
ที่มีประสิทธิภาพ มากขึ้น  

กองคลัง 

6 โครงการขยายและ
ปรับปรุงระบบเสียงไร้
สายในเขตเทศบาลฯ 

(เสนอโครงการ 
ทั้ง ๕ ชุมชน) 

- เพื่อให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่างได้
อย่างทั่วถึง 

เพิ่มจุดตดิตั้ง 
เสียงไร้สาย 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ครอบคลมุ             
ทุกชุมชน 

- ประชาชนได้รับรู้             
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ                 
ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

แบบ ผ.02 



- ๕๑ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๖  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
      ๕. ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการองค์กร 
          5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

7 โครงการประชาสมัพันธ์ 
ผลการด าเนินงานของ
เทศบาล 
 
 
 

- เพื่อให้ประชาชน
ทราบผลการด าเนิน 
งานของเทศบาล 
- เพื่อความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน 

- จัดท าปูายบอร์ด
ประชาสมัพันธ์ผลการ
ด าเนินงาน ,จัดท าหนังสือเพื่อ
ระชาสัมพันธ์ เผยแพร ่
- จัดท าวารสาร รายงานผล
การปฏิบัติงานประจ าปี , 
จัดท าเว็บไซต์ฯ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชน               
ในเขตเทศบาล 

- ประชาชนได้ทราบถึงผล
การด าเนินงานของ
เทศบาล 
 
 

ส านักปลดั 
 
 
 
 

8 โครงการประชาสมัพันธ์
ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี
และค่าธรรมเนียมต่างๆ 

- เพื่อสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องแก่ประชาชน 
 
 

-  ท าปูายประชาสัมพันธ์/ ท า
เอกสารและสื่อ               
เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รายได้ของ
เทศบาล    
เพิ่มขึ้น 

- เกิดความเข้าใจต่อระบบ
ภาษี และการช าระภาษี
เป็นไปตามกฎหมายที่
ก าหนด 

กองคลัง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

103 



- ๕๒ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      ๕. ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการองค์กร 
          5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ 
 
 
 

โครงการเสรมิสร้าง
ความรู้และส่งเสรมิ
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
 

- เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับเจ้าหน้าที่ในการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

-จัดฝึกอบรมและฝึกซ้อม
แผนปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เช่น สาธิต การ
ใช้ถังเคมีดับเพลิง  ติดตั้ง
ถังเคมีตามบ้านเรือน
ประชาชนและจดุเสียง 
ตรวจเช็คถังเคมี ฯลฯ   

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เจ้าหน้าท่ี
และ

พนักงาน
ดับเพลิง 

- ท าให้พนักงานได้มีทักษะ/
ความรู้ในการเผชิญเหตุ             
ได้อย่างทันท่วงท ี

ส านักปลดั 
(งานปูองกนัฯ) 
 

๒ โครงการฝึกอบรม 
ทบทวนการปฏิบัติงาน 
ของ อปพร.เทศบาล 
ต าบลบางปลาม้า 

- เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับ อปพร. ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 

- จัดฝึกอบรมหรือส่ง 
ฝึกอบรม  อปพร.                    
จ านวน  ๑  รุ่น 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อปพร.          
ทุกคน            
ในเขต

เทศบาล 

- ท าให้ อปพร.ได้รู้จักหน้าท่ี 
โดยสามารถช่วยงาน
เทศบาลและช่วยเหลือ
ประชาชนได ้

ส านักปลดั 
(งานปูองกนัฯ) 

 

๓ 
 
 

โครงการรณรงค์ปูองกัน
และระงับอัคคีภัย 

- เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ใช้อุปกรณ์ในการปูองกัน
และระงบัการเกดิอัคคีภัย
ได้อย่างทันท่วงท ี

- จัดซื้อถังเคมีดับเพลิง  
เพื่อติดตั้งตามจุดเสี่ยงต่อ
การเกิดอัคคภีัย/เติมน้ ายา
ผงเคมีในถงัที่ใช้แล้วหรือ            
ถังที่หมดอายุการใช้งาน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จุด             
ติดตั้ง         
ถังเคมี

ดับเพลิง 

-ประชาชนได้มีอุปกรณ์
ส าหรับใช้ในการบเพลิง             
ที่มีประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที 

ส านักปลดั 
(งานปูองกันฯ) 

 
 

 

แบบ ผ.02 



- ๕๓ - 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      ๕. ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการองค์กร 
          5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

4 โครงการระบายน้ าและ
ปูองกันน้ าท่วม 

(เสนอโดยชุมชน 
ตลาดเก้าห้อง) 

- เพื่อปูองกันน้ าท่วม
ตามแนวรมิแม่น้ าและ
ช่วยเหลือประชาชนท่ี
ประสบอุทกภัย 

- จัดหาวสัดุและครภุัณฑ์ / 
อุปกรณ์ปูองกันน้ าท่วม 
ตามแนวรมิฝ๎่งแม่น้ าท่าจีน   
ฯลฯ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - แผนงาน            
การปูองกัน 

น้ าท่วม 

- ปูองกันน้ าท่วมบ้าน 
เรือนราษฎรในเขตเทศบาล
ต าบลบางปลาม้าประชาชน
ได้รับการช่วยได้ทันท่วงที 

ส านักปลดั 
(งานปูองกันฯ) 

 
 

5 โครงการติดตั้งอุปกรณ์
ในการกู้ชีพ-กู้ภัย 
ประจ ารถกู้ชีพ-กู้ภัย
ของเทศบาลต าบล          
บางปลาม้า   

(เสนอโดยชุมชน 
ตลาดเก้าห้อง) 

เพื่อให้การปูองกันและ 
ช่วยเหลือประชาชนท่ี
ประสบภัยตา่งๆ ได้
อย่างรวดเร็ว 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/
ครุภณัฑ์ประจ า              
รถกู้ชีพ-กู้ภัย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน
อุปกรณ์     

กู้ชีพ-กู้ภัย 
ประจ ารถ 

-  ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
และปลอดภัยมากขึ้น 

ส านักปลดั 
(งานปูองกนัฯ) 

6 โครงการซ่อมแซม 
รถดับเพลิง ขนาด           
6 ล้อ 

- เพื่อซ่อมแซมเปลีย่น
ถังบรรจุน้ าจาก 
4,000 ลิตร เป็น 
6,000 ลิตร และ 
ซ่อมช่วงล่างรถบรรจ ุ

- เปลี่ยนถังบรรจุน้ าให้มี
ขนาดใหญ่ขึ้น   
- รถบรรจุมีช่วงล่างที่
แข็งแรงสามารถใช้งานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- - 300,000 300,000 - ปริมาณถัง
บรรจุน้ า
ปริมาณ 

6,000 ลิตร 

- งานปูองกันมีรถดับเพลิง
ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
(งานปูองกนัฯ) 

แบบ ผ.02 
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- ๕๔ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      ๕. ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการองค์กร 
          5.2  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะ 
ทะเบียน 83-8117 

- เพื่อซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะที่ช ารุด
ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติและมี
ประสิทธิภาพในการเก็บ
ขยะมากข้ึน 
 

- เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ
ตัวรถบรรทุกขยะที่เกิด
การช ารุดให้สามารถใช้
งานได้อย่างด ี
- พ่นสีรถใหม่ทั้งคัน 
(สีเหลือง) 

- - 493,000 - - ซ่อม 
รถบรรทุกขยะ 
จ านวน 1 คัน 

- เทศบาลมีรถบรรทุก
ขยะใช้ส าหรับเก็บขยะ 
ในเขตเทศบาล สามารถ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  
- สามารถก าจัดขยะใน
ชุมชนได้อย่างดี ไม่มีขยะ
ตกค้างในแต่ละวัน 
 

กองสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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- ๕๕ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล คู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
       ๖. ยุทธศาสตร์  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           6.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ 
 
 
 

 
 
 
 

โครงการรณรงค์                
และจัดกจิกรรม                
ด้านสิ่งแวดล้อม 

(เสนอโดยชุมชน             
บ้านกกม่วง) 

 
 

-  เพื่อปลูกจิตส านึก
และการอนรุักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 

- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชน                 
มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
- ปรับปรุงภมูิทัศน์ในเขตเทศบาล                 
โดยปลูกต้นไม้ หรือจดัสวนหย่อม                 
ตามถนนและสถานท่ีตา่ง ๆ 
- ปลูกต้นไม้และท าความสะอาดใน              
วันส าคัญต่าง ๆ 
- จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชน 
ในการปรับปรุงและพัฒนาชุมชน 
- จัดท าแผ่นพับ,ปูายประชาสมัพันธ์              
สื่อต่าง ๆ เผยแพร่ประชาชน 
- จัดกิจกรรมโครงการก าจัดวัชพืช         
ในแหล่งน้ า                            

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชน            
ในเขตเทศบาล 

-ประชาชนมีจติส านึก               
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ      
และสิ่งแวดล้อม 
- เกิดความสะอาด             
และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและเกิดความ
สวยงามใน ชุมชน 
 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

 
 

2 โครงการปรับปรุงคลอง
ข่อยให้เป็นท่ีพักผ่อน 

(เสนอโดยชุมชน 
บ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง) 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์บริเวณ
คลองข่อยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- คลองมีความสวยงามและ           
รองรับน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- - 72,๐๐๐ 72,๐๐๐ - พื้นที ่
ด าเนินการ              
ไม่น้อยกว่า  

7,800 ตรม. 

- ท าให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากคลองข่อย                
ให้ได้มากและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

กองช่อง 

แบบ ผ.02 



- ๕๖ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล คู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
       ๖. ยุทธศาสตร์  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           6.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่
 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการเฝูาระวัง
รักษาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 
 
 
 

- เพื่อรักษาทรัพยากร
และสภาพแวดล้อมใน
ชุมชน 
- เพื่อรักษาสภาพ           
แม่น้ าท่าจีน 
 
 

- จัดท าแผ่นพับ/ปูาย
ประชาสมัพันธ์สื่อต่างๆ 
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
- จัดกิจกรรมรณรงค์ เช่น 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่
ประชาชนด้านการรักษา
ทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมในชุมชน
รวมทั้งแม่น้ าท่าจีน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชน                  
ในเขตเทศบาล 

-  สภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรได้รับการดูแล
อย่างทั่วถึง 
- แม่น้ าท่าจีนอยู่ใน              
สภาพใสสะอาดสามารถ
ใช้ในการอุปโภคได ้

กอง 
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

4 โครงการร่วมใจ                     
ลดปริมาณ และคัด
แยกขยะอินทรีย์ 

- เพื่อส่งเสริมและ
รณรงค์ให้ประชาชนลด
ปริมาณและคัดแยกขยะ
อินทรีย์ในครัวเรือน 
- เพื่อปริมาณขยะที่
ตกค้างทุกประเภทให้ 
ทุกประเภท 

- ประชาชน 5 ชุมชน 
จ านวน 640 ครัวเรือน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                 
ในการ                 

คัดแยกขยะฯ 
จ านวน 

640 ครัวเรือน 

- ประชาชนมีการ ส่วน
ร่วมลดปริมาณ               
ขยะในครัวเรือน 

กอง 
สาธารณสุข 
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