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2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  เป็นเมอืงน่าอยู่ทีป่ระชาชนมคุีณภาพชวีิต และมคีวามมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานเคหะและชมุชน
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างถนนลาดยาง / คสล. + ราง การสัญจรของประชาชน กวา้ง 4 ม. ยาว 300 ม. - - 2,000,000 2,000,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระบายน ้า คสล. ซอยกาหยู หมู่ที่ 1 เปน็ไปด้วยความสะดวก +รางระบายน ้า คสล. กวา้ง พื นที่ถนน ความสะดวกปลอดภยั

และระบายน ้าไม่ใหเ้กิด 50 ซม. ยาว 600 ม. เชิงคุณภาพ ในการคมนาคมและ

ปญัหาน ้าทว่ม  การคมนาคม ขนส่ง ไม่มีน ้าทว่มขัง

สะดวกรวดเร็ว

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง / คสล. + ราง การสัญจรของประชาชน กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม. - - 10,000,000 10,000,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระบายน ้า คสล. ซอยหว้ยค้างคาว เปน็ไปด้วยความสะดวก +รางระบายน ้า คสล. กวา้ง พื นที่ถนน ความสะดวกปลอดภยั

หมู่ที่ ๑ และระบายน ้าไม่ใหเ้กิด 50 ซม. ยาว 2,000 ม. เชิงคุณภาพ ในการคมนาคมและ

ปญัหาน ้าทว่ม  การคมนาคม ขนส่ง ไม่มีน ้าทว่มขัง

สะดวกรวดเร็ว

3 ก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต การสัญจรของประชาชน กวา้ง 9 ม.ยาว 3,090  ม. - 4,079,000 4,079,000 4,079,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ทางแยกเข้าสถานีถ่ายทอดสัญญาณ เปน็ไปด้วยความสะดวก หนา 0.05 ม. หรือพื นที่รวม พื นที่ถนน ความสะดวก

โทรทศัน์ระนอง ช่วง กม.๐+๐๐๐– กม. กนัไมน่อ้ยกว่า 12,360 ตรม. เชิงคุณภาพ ปลอดภยั

๓+๐๙๐  หมู่ที่ ๑ การคมนาคม ในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว และขนส่ง

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลบางนอน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 ก่อสร้างถนนลาดยาง / คสล. + ราง การสัญจรของประชาชน กวา้ง 4 ม. ยาว 260 ม.+ - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระบายน ้า คสล. ซอยหนู หมู่ที่ 1 เปน็ไปด้วยความสะดวก รางระบายน ้า คสล. กวา้ง พื นที่ถนน ความสะดวกปลอดภยั

และระบายน ้าไม่ใหเ้กิด 50 ซม. ยาว 1,000 ม. เชิงคุณภาพ ในการคมนาคมและ

ปญัหาน ้าทว่ม  การคมนาคม ขนส่ง ไม่มีน ้าทว่มขัง

สะดวกรวดเร็ว

5 ก่อสร้างถนนลาดยาง / คสล. + ราง การสัญจรของประชาชน กวา้ง 4 ม.ยาว 50 ม + - 400,000 400,000 400,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระบายน ้า คสล. ซอยปา้แดง หมู่ที่ 1 เปน็ไปด้วยความสะดวก รางระบายน ้า คสล. กวา้ง พื นที่ถนน ความสะดวกปลอดภยั

และระบายน ้าไม่ใหเ้กิด 50 ซม. ยาว 100 ม. เชิงคุณภาพ ในการคมนาคมและ

ปญัหาน ้าทว่ม  การคมนาคม ขนส่ง ไม่มีน ้าทว่มขัง

สะดวกรวดเร็ว

6 กอ่สร้างถนน คสล.ซอยข้างปริญา การสัญจรของประชาชน กวา้ง 4 ม. ยาว 100 ม. - 250,000 250,000 250,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 1 เปน็ไปด้วยความสะดวก พื นที่ถนน ความสะดวกปลอดภยั

เชิงคุณภาพ ในการคมนาคมและ

การคมนาคม ขนส่ง ไม่มีน ้าทว่มขัง

สะดวกรวดเร็ว

7 ก่อสร้างถนนลาดยาง / คสล. + ราง การสัญจรของประชาชน กวา้ง 4 ม. ยาว 1,000 ม.+ - 800,000 800,000 800,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระบายน ้า คสล. ซอยสุดปากน ้า เปน็ไปด้วยความสะดวก รางระบายน ้า คสล. ยาว พื นที่ถนน ความสะดวกปลอดภยั

หมู่ที่ 2 200 ม. เชิงคุณภาพ ในการคมนาคมและ

การคมนาคม ขนส่ง ไม่มีน ้าทว่มขัง

สะดวกรวดเร็ว

ที่

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

ตวัชี้วัด (KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

วัตถุประสงค์โครงการ
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 ก่อสร้างถนนลาดยาง / คสล. + ราง การสัญจรของประชาชน กวา้ง 4 ม. ยาว 100 ม.+ - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระบายน ้า คสล.ซอย เขาพริกไทย 1 เปน็ไปด้วยความสะดวก รางระบายน ้า คสล. กวา้ง พื นที่ถนน ความสะดวกปลอดภยั

หมู่ที่ 2 50 ซม. ยาว 440 ม. เชิงคุณภาพ ในการคมนาคมและ

การคมนาคม ขนส่ง ไม่มีน ้าทว่มขัง

สะดวกรวดเร็ว

9 ก่อสร้างถนนลาดยาง / คสล. + ราง การสัญจรของประชาชน กวา้ง 6 ม. ยาว 500 ม. + - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระบายน ้า ชุมชนสุทธาวรรณ 1 เปน็ไปด้วยความสะดวก รางระบายน ้า คสล. ยาว พื นที่ถนน ความสะดวกปลอดภยั

หมู่ที่ 2 500 ม. เชิงคุณภาพ ในการคมนาคมและ

การคมนาคม ขนส่ง ไม่มีน ้าทว่มขัง

สะดวกรวดเร็ว

10 ก่อสร้างถนนลาดยาง / คสล. + ราง การสัญจรของประชาชน กวา้ง 0.50 ม. ลึกเฉล่ีย  - 800,000 800,000 800,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระบายน ้า ซอย บ้ารุงสถาน 3/1 เปน็ไปด้วยความสะดวก 0.60 ม. ยาว 200 ม. พื นที่ถนน ความสะดวกปลอดภยั

หมู่ที่ 2 และระบายน ้าไม่ใหเ้กิด เชิงคุณภาพ ในการคมนาคมและ

น ้าทว่มขัง การคมนาคม ขนส่ง ไม่มีน ้าทว่มขัง

สะดวกรวดเร็ว

ที่

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

ตวัชี้วัด (KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

วัตถุประสงค์โครงการ
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 ก่อสร้างถนนลาดยาง / คสล. + ราง การสัญจรของประชาชน กวา้ง 5 ม. ยาว 600 ม. + - 7,000,000 7,000,000 7,000,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระบายน ้า คสล. ซอยเมืองทอง หมู่ที่ 2 เปน็ไปด้วยความสะดวก รางระบายน ้า คสล. กวา้ง พื นที่ถนน ความสะดวกปลอดภยั

50 ซม. ยาว 1,700 ม. เชิงคุณภาพ ในการคมนาคมและ

การคมนาคม ขนส่ง ไม่มีน ้าทว่มขัง

สะดวกรวดเร็ว

12 ก่อสร้างถนนลาดยาง / คสล. + ราง การสัญจรของประชาชน กวา้ง 4 ม.ยาว 200 ม.+ - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระบายน ้า คสล. ซอย มิตซูเชื่อมหลัง เปน็ไปด้วยความสะดวก รางระบายน ้า คสล. กวา้ง พื นที่ถนน ความสะดวกปลอดภยั

ระนองฮิลล์ หมู่ที่ 3 50 ซม. ยาว 4,000 ม. เชิงคุณภาพ ในการคมนาคมและ

การคมนาคม ขนส่ง ไม่มีน ้าทว่มขัง

สะดวกรวดเร็ว

13 ก่อสร้างถนนลาดยาง / คสล. + ราง การสัญจรของประชาชน กวา้ง 4 ม.ยาว 200 ม. - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระบายน ้า คสล. ซอย บ้ารุงสถาน 4 เปน็ไปด้วยความสะดวก หนา 0.05 ม.+ รางระบาย พื นที่ถนน ความสะดวกปลอดภยั

(ฝ่ังซ้าย) หมู่ที่ 2 น ้า คสล. กวา้ง 0.50 ม. เชิงคุณภาพ ในการคมนาคมและ

ยาว 400 ม. ลึก 0.60 ม. การคมนาคม ขนส่ง ไม่มีน ้าทว่มขัง

สะดวกรวดเร็ว

14 ก่อสร้างถนนลาดยาง / คสล. + ราง การสัญจรของประชาชน กวา้ง 6 ม.ยาว 1,600 ม.+ - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระบายน ้า คสล. ซอย หลุมถ่าน 2 เปน็ไปด้วยความสะดวก รางระบายน ้า คสล. กวา้ง พื นที่ถนน ความสะดวกปลอดภยั

หมู่ที่ 4 50 ซม. ยาว 3,200 ม. เชิงคุณภาพ ในการคมนาคมและ

การคมนาคม ขนส่ง ไม่มีน ้าทว่มขัง

สะดวกรวดเร็ว

ที่ โครงการ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

ตวัชี้วัด (KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. เพื่อระบายน ้าไม่ใหเ้กิด กวา้ง 50 ซม. ยาว 400 ม. - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอย แม่ละม้าย หมู่ที่ 1 ปยัหาน ้าทว่ม พื นที่ถนน ความสะดวกปลอดภยั

เชิงคุณภาพ ในการคมนาคมและ

การคมนาคม ขนส่ง ไม่มีน ้าทว่มขัง

สะดวกรวดเร็ว

16 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. เพื่อระบายน ้าไม่ใหเ้กิด กวา้ง 50 ซม. ยาว 2,000 ม. - 700,000 700,000 700,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอย นายเสวก 7 หมู่ที่ 1 ปญัหาน ้าทว่ม พื นที่ถนน ความสะดวกปลอดภยั

เชิงคุณภาพ ในการคมนาคมและ

การคมนาคม ขนส่ง ไม่มีน ้าทว่มขัง

สะดวกรวดเร็ว

17 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. เพื่อระบายน ้าไม่ใหเ้กิด กวา้ง 50 ซม. ยาว 450 ม. - 1,300,000 1,300,000 1,300,000 เชิงปริมาณ ปอ้งกันการเกิด กองช่าง

หลังโบสถ์คริสต์จักร หมู่ที่ 2 ปญัหาน ้าทว่ม รางระบายน ้า ปญัหาน ้าทว่ม

เชิงคุณภาพ

สามารถระบาย

น ้าได้

18 ก่อสร้างทา่จอดเรือ ซอย หวัทา่ด่าน เพื่ออ้านวยความสะดวก กวา้ง 5 ม. ยาว 10 ม. - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 2 ในการเดินทางของ พร้อมทางเทา้ กวา้ง 2.50 ม. พื นที่น ้า ความสะดวก

ประชาชน ยาว 10 ม. เชิงคุณภาพ ปลอดภยั

การคมนาคม ในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว และขนส่ง

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

ตวัชี้วัด (KPI)ที่

งบประมาณและทีผ่่านมา

วัตถุประสงค์โครงการ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก



59 แบบ ผ.01

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. เพื่อระบายน ้าไม่ใหเ้กิด กวา้ง 50 ซม. ยาว 230 ม. - 400,000 400,000 400,000 เชิงปริมาณ ปอ้งกันการเกิด กองช่าง

ซอย ตาแดง เสวตบตุร หมู่ที่ 2 ปญัหาน ้าทว่ม รางระบายน ้า ปญัหาน ้าทว่ม

เชิงคุณภาพ

สามารถระบาย

น ้าได้

20 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. เพื่อระบายน ้าไม่ใหเ้กิด กวา้ง 50 ซม. ยาว 1,000 ม. - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เชิงปริมาณ ปอ้งกันการเกิด กองช่าง

ซอย ลัดดา 2 หมู่ที่ 2 ปญัหาน ้าทว่ม รางระบายน ้า ปญัหาน ้าทว่ม

เชิงคุณภาพ

สามารถระบาย

น ้าได้

21 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. เพื่อระบายน ้าไม่ใหเ้กิด กวา้ง 50 ซม. ยาว 1,200 ม. - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 เชิงปริมาณ ปอ้งกันการเกิด กองช่าง

ซอย บ้ารุงสถาน 4 หมู่ที่ 2 ปญัหาน ้าทว่ม รางระบายน ้า ปญัหาน ้าทว่ม

เชิงคุณภาพ

สามารถระบาย

น ้าได้

22 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. เพื่อระบายน ้าไม่ใหเ้กิด กวา้ง 50 ซม. ยาว 400 ม. - 900,000 900,000 900,000 เชิงปริมาณ ปอ้งกันการเกิด กองช่าง

ซอย ข้าง ร.ร.เอกศิลปฯ์ หมู่ที่ 2 ปญัหาน ้าทว่ม รางระบายน ้า ปญัหาน ้าทว่ม

(ซอยตัดใหม)่ เชิงคุณภาพ

สามารถระบาย

น ้าได้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก



60 แบบ ผ.01

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. เพื่อระบายน ้าไม่ใหเ้กิด กวา้ง 50 ซม. ยาว 368 ม. - 750,000 750,000 750,000 เชิงปริมาณ ปอ้งกันการเกิด กองช่าง

ซอย ข้างโรงงานปลาปน่ หมู่ที่ 2 ปญัหาน ้าทว่ม รางระบายน ้า ปญัหาน ้าทว่ม

(สุขเรืองแก้ว) เชิงคุณภาพ

สามารถระบาย

น ้าได้

24 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. เพื่อระบายน ้าไม่ใหเ้กิด กวา้ง 50 ซม. ยาว 105 ม. - 250,000 250,000 250,000 เชิงปริมาณ ปอ้งกันการเกิด กองช่าง

ซอย ย่อยซอยภกัดี หมู่ที่ 2 ปญัหาน ้าทว่ม รางระบายน ้า ปญัหาน ้าทว่ม

เชิงคุณภาพ

สามารถระบาย

น ้าได้

25 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. เพื่อระบายน ้าไม่ใหเ้กิด กวา้ง 0.80 ม. ยาว 332 ม. - 700,000 700,000 700,000 เชิงปริมาณ ปอ้งกันการเกิด กองช่าง

พร้อมคันหนิรางตื นถนนบ้ารุงสถาน ปญัหาน ้าทว่ม รางระบายน ้า ปญัหาน ้าทว่ม

หมู่ที่ 2 เชิงคุณภาพ

สามารถระบาย

น ้าได้

26 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. เพื่อระบายน ้าไม่ใหเ้กิด กวา้ง 50 ซม. ยาว 600 ม. - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เชิงปริมาณ ปอ้งกันการเกิด กองช่าง

ซอย โยธาพฒันา 1 หมู่ที่ 2 ปญัหาน ้าทว่ม รางระบายน ้า ปญัหาน ้าทว่ม

เชิงคุณภาพ

สามารถระบาย

น ้าได้

ที่
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
ตวัชี้วัด (KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

วัตถุประสงค์โครงการ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก



61 แบบ ผ.01

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
27 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. เพื่อระบายน ้าไม่ใหเ้กิด กวา้ง 50 ซม. ยาว 800 ม. - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เชิงปริมาณ ปอ้งกันการเกิด กองช่าง

เส้นโยธาและผังเมือง หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 ปญัหาน ้าทว่ม รางระบายน ้า ปญัหาน ้าทว่ม

เชิงคุณภาพ

สามารถระบาย

น ้าได้

28 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. เพื่อระบายน ้าไม่ใหเ้กิด กวา้ง 50 ซม. ยาว 300 ม. - 700,000 700,000 700,000 เชิงปริมาณ ปอ้งกันการเกิด กองช่าง

ซอย กิตติมาพร หมู่ที่ 3 ปญัหาน ้าทว่ม รางระบายน ้า ปญัหาน ้าทว่ม

เชิงคุณภาพ

สามารถระบาย

น ้าได้

29 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. เพื่อระบายน ้าไม่ใหเ้กิด กวา้ง 50 ซม. ยาว 100 ม. - 200,000 200,000 200,000 เชิงปริมาณ ปอ้งกันการเกิด กองช่าง

ซอย พฒันา หมู่ที่ 4 ปญัหาน ้าทว่ม รางระบายน ้า ปญัหาน ้าทว่ม

เชิงคุณภาพ

สามารถระบาย

น ้าได้

30 ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ มีสถานที่ออกก้าลังกายและ กวา้ง 24 ม. ยาว 35 ม. - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้มีสถานที่ กองช่าง

พร้อมโรงคลุม หมู่ที่ 3 มีสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ สูง 5.30 ม. ร้อยละของผู้ ออกก้าลังกายและมี

ออกก้าลังกาย สถานที่จัดกิจกรรม

ต่าง ๆ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก



62 แบบ ผ.01

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
31 ก่อสร้างรางระบายน ้าบริเวณถังน ้า เพื่อระบายน ้าไม่ใหเ้กิด กวา้ง 50 ซม. ยาว 400 ม. 1,200,000 - - - เชิงปริมาณ ปอ้งกันการเกิด กองช่าง

บาดาล หมู่ที่ 1 ปญัหาน ้าทว่ม ลึก 0.50 ม. รางระบายน ้า ปญัหาน ้าทว่ม

เชิงคุณภาพ

สามารถระบาย

น ้าได้

32 ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถังน ้า การสัญจรของประชาชน กวา้ง 4 ม. ยาว 200 ม. - - - 400,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บาดาล หมู่ที่ 1 เปน็ไปด้วยความสะดวก หนา 0.15 พื นที่ถนน ความสะดวก

เชิงคุณภาพ ปลอดภยั

การคมนาคม ในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว และขนส่ง

33 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยอรชุนฮิลล์ การสัญจรของประชาชน กวา้ง 4 ม. ยาว 150 ม. - 300,000 300,000 300,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 1 เปน็ไปด้วยความสะดวก หนา 0.15 พื นที่ถนน ความสะดวก

เชิงคุณภาพ ปลอดภยั

การคมนาคม ในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว และขนส่ง

34 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยผู้คุมรัตน์ การสัญจรของประชาชน กวา้ง 4 ม. ยาว 100 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 1 เปน็ไปด้วยความสะดวก หนา 0.15 พื นที่ถนน ความสะดวก

เชิงคุณภาพ ปลอดภยั

การคมนาคม ในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว และขนส่ง

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

ตวัชี้วัด (KPI)ที่

งบประมาณและทีผ่่านมา

วัตถุประสงค์โครงการ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก



63 แบบ ผ.01

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
35 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยศุภนิมิต การสัญจรของประชาชน กวา้ง 4 ม. ยาว 150 ม. 300,000 300,000 300,000 300,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 1 เปน็ไปด้วยความสะดวก หนา 0.15 พื นที่ถนน ความสะดวก

เชิงคุณภาพ ปลอดภยั

การคมนาคม ในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว และขนส่ง

36 ก่อสร้างถนนคสล. /คูระบายน ้า การสัญจรของประชาชน กวา้ง 4 ม.ยาว 100 ม. 200,000 - - - เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นนายวงศ์ หมู่ที่ 1 เปน็ไปด้วยความสะดวก หนา 0.15 พื นที่ถนน ความสะดวกปลอดภยั

เชิงคุณภาพ ในการคมนาคมและ

การคมนาคม ขนส่ง ไม่มีน ้าทว่มขัง

สะดวกรวดเร็ว

37 ก่อสร้างรางระบายน ้า เพื่อระบายน ้าไม่ใหเ้กิด กวา้ง 50 ซม. ยาว 400 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เชิงปริมาณ ปอ้งกันการเกิด กองช่าง

ซอยแม่หนูสุดซอย หมู่ที่ 1 ปญัหาน ้าทว่ม ลึก 0.60 ม. รางระบายน ้า ปญัหาน ้าทว่ม

เชิงคุณภาพ

สามารถระบาย

น ้าได้

38 ก่อสร้างรางระบายน ้า เพื่อระบายน ้าไม่ใหเ้กิด กวา้ง 50 ซม. ยาว 400 ม. - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เชิงปริมาณ ปอ้งกันการเกิด กองช่าง

ซอยอรชุนฮิลล์ หมู่ที่ 1 ปญัหาน ้าทว่ม ลึก 0.60 ม. รางระบายน ้า ปญัหาน ้าทว่ม

เชิงคุณภาพ

สามารถระบาย

น ้าได้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก



64 แบบ ผ.01

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
39 ก่อสร้างรางระบายน ้า เพื่อระบายน ้าไม่ใหเ้กิด กวา้ง 50 ซม. ยาว 300 ม. - - 900,000 900,000 เชิงปริมาณ ปอ้งกันการเกิด กองช่าง

ซอยนางละม้าย หมู่ที่ 1 ปญัหาน ้าทว่ม ลึก 0.60 ม. รางระบายน ้า ปญัหาน ้าทว่ม

เชิงคุณภาพ

สามารถระบาย

น ้าได้

40 ก่อสร้างรางระบายน ้า เพื่อระบายน ้าไม่ใหเ้กิด กวา้ง 50 ซม. ยาว 500 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เชิงปริมาณ ปอ้งกันการเกิด กองช่าง

บา้นหมวดโสภณ หมู่ที่ 1 ปญัหาน ้าทว่ม ลึก 0.60 ม. รางระบายน ้า ปญัหาน ้าทว่ม

เชิงคุณภาพ

สามารถระบาย

น ้าได้

41 ก่อสร้างรางระบายน ้า เพื่อระบายน ้าไม่ใหเ้กิด กวา้ง 50 ซม. ยาว 400 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เชิงปริมาณ ปอ้งกันการเกิด กองช่าง

ซอยลุงจิตร หมู่ที่ 1 ปญัหาน ้าทว่ม ลึก 0.60 ม. รางระบายน ้า ปญัหาน ้าทว่ม

เชิงคุณภาพ

สามารถระบาย

น ้าได้

42 ก่อสร้างถนนคสล. /  รางระบายน ้า การสัญจรของประชาชน กวา้ง 5 ม. ยาว 80 ม. 580,000 580,000 580,000 580,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยทรายทอง หมู่ที่ 1 เปน็ไปด้วยความสะดวก พื นที่ถนน ความสะดวกปลอดภยั

และระบายน ้าไม่ใหเ้กิด เชิงคุณภาพ ในการคมนาคมและ

ปญัหาน ้าทว่ม  การคมนาคม ขนส่ง ไม่มีน ้าทว่มขัง

สะดวกรวดเร็ว

ที่
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
ตวัชี้วัด (KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

วัตถุประสงค์โครงการ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก



65 แบบ ผ.01

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
43 ก่อสร้างถนนคสล. /  รางระบายน ้า การสัญจรของประชาชน กวา้ง 4 ม. ยาว 100 ม. 800,000 800,000 800,000 800,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยบา้นยาย หมู่ที่ 1 เปน็ไปด้วยความสะดวก พื นที่ถนน ความสะดวกปลอดภยั

และระบายน ้าไม่ใหเ้กิด เชิงคุณภาพ ในการคมนาคมและ

ปญัหาน ้าทว่ม  การคมนาคม ขนส่ง ไม่มีน ้าทว่มขัง

สะดวกรวดเร็ว

44 ก่อสร้างถนนคสล. /  รางระบายน ้า การสัญจรของประชาชน กวา้ง 4 ม. ยาว 100 ม. 800,000 800,000 800,000 800,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บางนอนใน -นายัง 1 ซอยเมาไม่ขับ เปน็ไปด้วยความสะดวก พื นที่ถนน ความสะดวกปลอดภยั

หมู่ที่ 1 และระบายน ้าไม่ใหเ้กิด เชิงคุณภาพ ในการคมนาคมและ

ปญัหาน ้าทว่ม  การคมนาคม ขนส่ง ไม่มีน ้าทว่มขัง

สะดวกรวดเร็ว

45 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางนอน การสัญจรของประชาชน กวา้ง 5 ม. ยาว 30 ม. 1,530,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยบอ่นไก่ - ศรชัย เปน็ไปด้วยความสะดวก สะพาน ความสะดวก

เชิงคุณภาพ ปลอดภยั

การคมนาคม ในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว และขนส่ง

46 ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 ปอ้งกันอุทกภยั ยาว 20 ม. ยาว 50 ม. 300,000 300,000 300,000 300,000 เชิงปริมาณ ปอ้งกันอุทกภยั กองช่าง

หนา 1.00 ม. พื นที่ขุดลอกคู

เชิงคุณภาพ

ปอ้งกันอุทกภยั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก



66 แบบ ผ.01

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
47 ก่อสร้างหอ้งเก็บของพร้อมลานล้างรถ เพื่อใหม้ีสถานที่เก็บของ กวา้ง 2.5 x2.5 ยาว 250,000 - - - เชิงปริมาณ ได้มีสถานที่เก็บของ กองช่าง

เก็บขยะ หมู่ที่ 1 อุปกรณ์ 15x 15 จ้านวนของ และลานล้างรถ

เชิงคุณภาพ

เปน็หอ้งที่เก็บ

ของ

48 ก่อสร้างถนนคสล. ซอยแม่ยิ มเชื่อมซอย การสัญจรของประชาชน กวา้ง 4 ม. ยาว 200 ม. 550,000 550,000 550,000 550,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ลุงสนั่น หมู่ที่ 1 เปน็ไปด้วยความสะดวก พื นที่ถนน ความสะดวกปลอดภยั

เชิงคุณภาพ ในการคมนาคมและ

การคมนาคม ขนส่ง 

สะดวกรวดเร็ว

49 ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟลัทติ์กคอน การสัญจรของประชาชน กวา้ง 4 ม.ยาว 800 ม. 900,000 900,000 900,000 900,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

กรีต ซอยผ่าดาด หมู่ที่ 1 เปน็ไปด้วยความสะดวก พื นที่ถนน ความสะดวก

เชิงคุณภาพ ปลอดภยั

การคมนาคม ในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว และขนส่ง

50 ก่อสร้างถนน คสล./รางระบายน ้า การสัญจรของประชาชน กวา้ง 0.5 ซม. ลึกโดยเฉล่ีย 600,000 - - - เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยหลังโรงเรียนชาติเฉลิม หมู่ที่ 2 เปน็ไปด้วยความสะดวก 0.50 ม. ยาว 200 ม. พื นที่ถนน ความสะดวกปลอดภยั

และระบายน ้าไม่ใหเ้กิด เชิงคุณภาพ ในการคมนาคมและ

ปญัหาน ้าทว่ม  การคมนาคม ขนส่ง ไม่มีน ้าทว่มขัง

สะดวกรวดเร็ว

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

ตวัชี้วัด (KPI)ที่

งบประมาณและทีผ่่านมา

วัตถุประสงค์โครงการ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก



67 แบบ ผ.01

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
51 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. เพื่อระบายน ้าไม่ใหเ้กิด กวา้ง 50 ซม. ยาว 400 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เชิงปริมาณ ปอ้งกันการเกิด กองช่าง

ซอยเขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ปญัหาน ้าทว่ม ลึก 0.50 ม. รางระบายน ้า ปญัหาน ้าทว่ม

เชิงคุณภาพ

สามารถระบาย

น ้าได้

52 ก่อสร้างถนนลาดยาง/ คสล. การสัญจรของประชาชน กวา้ง 5 ม. ยาว 200 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เส้นกลางหมู่บา้นสุธาวรรณ 2 เปน็ไปด้วยความสะดวก พื นที่ถนน ความสะดวก

เชิงคุณภาพ ปลอดภยั

การคมนาคม ในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว และขนส่ง

53 ขุดบอ่บาดาล ถนนบา้นนายัง-บางนอน เพื่อใหม้ีน ้าใช้อุปโภค บอ่บาดาล จ้านวน 1 บอ่ 1,100,00 1,100,00 1,100,00 1,100,00 เชิงปริมาณ ประชาชนมีแหล่ง กองช่าง

ใน (ส้านักสงฆ์) บริโภค บอ่น ้า น ้าในการอุปโภค-

เชิงคุณภาพ บริโภคที่พอเพยีง

แหล่งน ้าในการ

อุปโภคบริโภค

54 ขุดบอ่บาดาล หมู่บา้นสุธาวรรณ 2 เพื่อใหม้ีน ้าใช้อุปโภค บอ่บาดาล จ้านวน 1 บอ่ 350,000 350,000 350,000 350,000 เชิงปริมาณ ประชาชนมีแหล่ง กองช่าง

บริโภค บอ่น ้า น ้าในการอุปโภค-

เชิงคุณภาพ บริโภคที่พอเพยีง

แหล่งน ้าในการ

อุปโภคบริโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก



68 แบบ ผ.01

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
55 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายทวสิีนค้า การสัญจรของประชาชน กวา้ง 9 ม. ยาว 400 ม. 1,331,000 1,331,000 1,331,000 1,331,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 2 เปน็ไปด้วยความสะดวก พื นที่ถนน ความสะดวก

เชิงคุณภาพ ปลอดภยั

การคมนาคม ในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว และขนส่ง

56 ก่อสร้างคูระบายน ้า ซอยปรางค์ทพิย์ 2 เพื่อระบายน ้าไม่ใหเ้กิด กวา้ง 0.5 ม. ยาว 400 ม. 1,200,000  - -  - เชิงปริมาณ ปอ้งกันการเกิด กองช่าง

หมู่ที่ 3 ปญัหาน ้าทว่ม  ลึกเฉล่ีย 0.60 ม. ทอ่/คูระบายน ้า ปญัหาน ้าทว่ม

เชิงคุณภาพ

สามารถ

ระบายน ้าได้

57 ก่อสร้างคูระบายน ้า/ถนน เพื่อระบายน ้าไม่ใหเ้กิด กวา้ง 4 ม. ยาว 200 ม. 800,000  - -  - เชิงปริมาณ ปอ้งกันการเกิด กองช่าง

ซอยโรงน ้าแข็งแสนบริการ หมู่ที่ 3 ปญัหาน ้าทว่ม  คูระบายน ้า/ถนน ปญัหาน ้าทว่ม

เชิงคุณภาพ สะดวกในการ
คมนาคมสามารถ คมนาคม

ระบายน ้าได้

58 ก่อสร้างถนนลาดยาง/ คสล. การสัญจรของประชาชน กวา้ง 5 ม. ยาว 100 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยปรางค์ทพิย์ 2 (บนสุด) เปน็ไปด้วยความสะดวก พื นที่ถนน ความสะดวก

เชิงคุณภาพ ปลอดภยั

การคมนาคม ในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว และขนส่ง

ที่
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
ตวัชี้วัด (KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

วัตถุประสงค์โครงการ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก



69 แบบ ผ.01

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
59 ก่อสร้างถนนลาดยาง/ คสล. เชื่อม การสัญจรของประชาชน  กวา้ง 4 ม.ยาว 150 ม. 300,000 300,000 300,000 300,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยกิตติมาพร (หมู่ที่ 3) เปน็ไปด้วยความสะดวก พื นที่ถนน ความสะดวก

เชิงคุณภาพ ปลอดภยั

การคมนาคม ในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว และขนส่ง

60 ก่อสร้างถนนคสล. + รางระบายน ้า การสัญจรของประชาชน กวา้ง 3 ม. ยาว 80 ม. 499,000 499,000 499,000 499,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

คสล. ซอยปรางค์ทพิย์ แยกขวา เปน็ไปด้วยความสะดวก พื นที่ถนน ความสะดวกปลอดภยั

หมู่ที่ 3 และระบายน ้าไม่ใหเ้กิด เชิงคุณภาพ ในการคมนาคมและ

ปญัหาน ้าทว่ม  การคมนาคม ขนส่ง ไม่มีน ้าทว่มขัง

สะดวกรวดเร็ว

61 ก่อสร้างถนนหนิคลุก ซอยหลังโตโยต้า การสัญจรของประชาชน กวา้ง 4 ม.ยาว 500 ม. 1,400,000 - - - เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 4 เปน็ไปด้วยความสะดวก หนา 0.15 ม. พื นที่ถนน ความสะดวก

เชิงคุณภาพ ปลอดภัย

การคมนาคม ในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว และขนส่ง
62 ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟลัทติ์กคอน การสัญจรของประชาชน กวา้ง 4 ม.ยาว 150 ม. 240,000 240,000 240,000 240,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

กรีต ซอยหมวดสัมฤทธิ ์(โตโยต้า) เปน็ไปด้วยความสะดวก พื นที่ถนน ความสะดวก

เชิงคุณภาพ ปลอดภยั

การคมนาคม ในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว และขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก



70 แบบ ผ.01

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
63 ขุดร่องน ้าคูเจ้าเมือง ซอยหลุมถ่าน 1 เพื่อระบายน ้าไม่ใหเ้กิด ยาว  250 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 เชิงปริมาณ ปอ้งกันการเกิด กองช่าง

หมู่ที่ 4 ปญัหาน ้าทว่ม  ทอ่/คูระบายน ้า ปญัหาน ้าทว่ม

เชิงคุณภาพ

สามารถ

ระบายน ้าได้

64 ขยายเขตระบบจ้าหน่ายไฟฟา้/ ไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ภายในต้าบลบางนอน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

แสงสวา่งสาธารณะ ความสะดวก สบาย หมู่ที่ 1 -4 ทกุซอยที่ยังไม่มี ขยายเขตไฟฟา้ ความสะดวกและ

ปลอดภยัในชีวติและ ไฟฟา้สาธารณะ เชิงคุณภาพ ปลอดภยัในชีวติ

ทรัพย์ สินเพิ่มขึ น ซอยเขาพริกไทย-บางนอนใน ปลอดภยัในชีวติ และทรัพย์สิน

ซอยอรชุนฮิลล์,ซอยทรายทอง และทรัพย์สิน

ซอยผู้ช่วยวรรณ,ซอยเจ๊กุ้ง

ซอยปรางทพิย์ (แยกซอย)

ฯลฯ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

ตวัชี้วัด (KPI)ที่

งบประมาณและทีผ่่านมา

วัตถุประสงค์โครงการ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก



71 แบบ ผ.01

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
65 ติดตั งสัญญาณไฟจราจร,สัญญาณ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ติดตั งสัญญาณไฟจราจร, 150,000 150,000 150,000 150,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ กองช่าง

จราจร,ปา้ยต่าง ๆ ความสะดวก สบาย สัญญาณจราจร,ปา้ยต่างๆ จ้านวน ความสะดวกและ

ปลอดภยัใช้เส้นทาง เช่น ปา้ยจราจร ปา้ยชุมชน สัญญาณไฟ ปลอดภยัในชีวติ

คมนาคม ปา้ยชื่อซอยต่าง ฯลฯ เชิงคุณภาพ และทรัพย์สิน

ปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สิน

66 ขุดลอก/ปรับปรุง คูระบายน ้า/ ปอ้งกันอุทกภยั ต้าบลบางนอน เช่น 100,000 100,000 100,000 100,000 เชิงปริมาณ ปอ้งกันอุทกภยั กองช่าง

ฝายน ้าล้น ขุดลอกคลองบางนอน, พื นที่ขุดลอกคู

ซอยผาดาด เชิงคุณภาพ

ปอ้งกันอุทกภยั

67 ปรับปรุงซ่อมแซมทอ่ส่งน ้า/ระบบจ่าย เพื่อปรับปรุงการให้  - จัดซื อวสัดุอุปกรณ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 เชิงปริมาณ ประชาชนมีแหล่ง กองช่าง

น ้าประปาหมู่บา้น บริการด้านน ้าอุปโภค- ประปา จ้านวนที่ น ้าในการอุปโภค-

บริโภคแก่ประชาชน  - ซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์ ปรับปรุงระบบ บริโภคที่พอเพยีง

ประปา น ้าประปา

 - ปรับปรุงท้าความสะอาด เชิงคุณภาพ

ระบบน ้าประปา ประชาชนมี

 - ปรับปรุงคุณภาพน ้า น ้าส้าหรับใช้

ในการอุปโภค

บริโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก



72 แบบ ผ.01

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
68 ก่อสร้างฝายกั นน ้าพร้อมวางทอ่ส่งน ้า เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า ระบบผลิตประปาขนาดใหญ่ - - 1,000,000 1,000,000 เชิงปริมาณ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง

และระบบผลิตประปาขนาดใหญ่ ในการอุปโภคบริโภค เขตระบบ ในการอุปโภค 

ได้ทั่วถึง ประปา บริโภคอย่างทั่วถึง

เชิงคุณภาพ และเพยีงพอ

ประชาชนมี

น ้าใช้ทั่วถึง

69 ขยายเขตประปาส่วนภมูิภาค/ ประปา เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า ระบบประปาหมู่บา้น 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เชิงปริมาณ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง

หมู่บา้น ในการอุปโภคบริโภค เขตระบบ ในการอุปโภค 

ได้ทั่วถึง ประปา บริโภคอย่างทั่วถึง

เชิงคุณภาพ และเพยีงพอ

ประชาชนมี

น ้าใช้ทั่วถึง

70 แก้ปญัหาภยัแล้งต้าบลบางนอน เพื่อแก้ไขปญัหาภยัแล้ง พื นที่ต้าบลบางนอน 300,000 300,000 300,000 300,000 เชิงปริมาณ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง

ในต้าบลบางนอน จ้านวนครัว ในการอุปโภค 

เรือน บริโภคอย่างทั่วถึง

เชิงคุณภาพ และเพยีงพอ

ประชาชนมี

น ้าใช้ทั่วถึง

ที่
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
ตวัชี้วัด (KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

วัตถุประสงค์โครงการ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก



73 แบบ ผ.01

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
71 จัดวางผังเมืองในเขตต้าบล สามารถก้าหนดแนวเขต  ด้าเนินการจัดวางผัง 50,000 50,000 50,000 50,000 เชิงปริมาณ ภายในต้าบลมีแนว กองช่าง

ที่ชัดเจนของต้าบลและ เมืองในต้าบล พื นที่ที่จัดวาง เขตที่ชัดเจนและ

วางผังเมืองที่ถูกต้องได้  จัดท้าปา้ยชื่อซอย ผังเมือง ผังเมืองที่ถูกต้อง

ในต้าบล เชิงคุณภาพ

ก้าหนดแนว

เขตที่ชัดเจน

72  ปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคาร เพื่อใหป้ระชาชนได้มี อาคารที่ได้ซ่อมแซม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้มี กองช่าง
ส้านักงานเทศบาลต้าบลบางนอน สถานที่ในการด้าเนิน ปรับปรุงและต่อเติม อาคาร สถานที่ในการ

ติดต่อราชการ เชิงคุณภาพ ติดต่อราชการ

ประชาชนมี

สถานที่ในการ

ติดต่อราชการ

73 ปรับปรุง/ซ่อมแซมเปล่ียนทอ่ส่งน ้า เพื่อปรับปรุงการให้ ทอ่ PVC 6" ระยะทาง 1 กม. - 500,000 500,000 500,000 เชิงปริมาณ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง
ตลอดแนว ซอยหลุมถ่าน หมู่ที่ 4 บริการด้านน ้าอุปโภค- จ้านวนทอ่ที่ ในการอุปโภค 

บริโภคแก่ประชาชน ปรับปรุง บริโภคอย่างทั่วถึง

เชิงคุณภาพ และเพยีงพอ

ประชาชนมี

น ้าใช้เพยีงพอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก



74 แบบ ผ.01

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
74 ก่อสร้างรางระบายน ้า สามแยกถึงปาก เพื่อระบายน ้าไม่ใหเ้กิด กวา้ง 50 ซม. ยาว 200 ม. - 700,000 700,000 700,000 เชิงปริมาณ ปอ้งกันการเกิด กองช่าง

ซอยหลุมถ่าน 2 หมู่ที ่4 ปญัหาน ้าทว่ม ลึก 0.60 ม. รางระบายน ้า ปญัหาน ้าทว่ม

เชิงคุณภาพ

สามารถระบาย

น ้าได้

เขตที่ชัดเจน

รวม 74 โครงการ

โครงการที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก



75 แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  เป็นเมอืงน่าอยู่ทีป่ระชาชนมคุีณภาพชวีิต และมคีวามมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานบริหารทัว่ไป

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการวาง สามารถใหค้วามรู้กับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 30,000 30,000 30,000 30,000 เชิงปริมาณ ประชาชนมีความรู้ กองช่าง

ผังเมือง ประชาชนในเร่ือง ด้านการวางผังเมือง เจ้าหน้าที่รับ ในเร่ืองผังเมืองเพื่อ

ผังเมืองเพื่อการพฒันา เข้าร่วมอบรม การฝึกอบรม การพฒันาที่ยั่งยืน

ที่ยั่งยืน เชิงคุณภาพ

สามารถให้

ความรู้กับ

ประชาชนใน

เร่ืองผังเมือง

รวม 1  โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000

โครงการที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก



76 แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  เป็นเมอืงน่าอยู่ทีป่ระชาชนมคุีณภาพชวีิต และมคีวามมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดที ่3  การส่งเสริมคุณภาพชวีิต

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงานวนัเทศบาล เพื่อใหป้ระชาชนและ จัดกิจกรรมเนื่องใน 20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ ประชาชนและ ส้านักปลัด

พนักงานเทศบาลท้า วนัเทศบาล จ้านวน 1 ครั ง กิจกรรม พนักงานร่วมกันท้า

กิจกรรมในวนัเทศบาล วนัเทศบาล กิจกรรมเนื่องใน

เชิงคุณภาพ วนัเทศบาล

ประชาชน/

พนักงาน ร่วม

ท้ากิจกรรม

2 โครงการจัดงานวนัทอ้งถิ่นไทย เพื่อเปน็การร้าลึกถึง จัดกิจกรรมเนื่องใน 10,000 10,000 10,000 10,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้ร่วมกัน ส้านักปลัด

พระมหากรุณาธคุิณ วนัทอ้งถิ่นไทย จ้านวน 1 ครั ง จ้านวนผู้เข้า ส้านึกถึงพระมหา

แหง่ ร.5 ร่วมกิจกรรม กรุณาธคุิณของ ร. 5

เชิงคุณภาพ ที่ทรงจัดตั งสุขาภบิาล

ประชาชนได้ ทา่ฉลอม อันเปน็จุด

เข้าร่วมกิจกรรม เร่ิมต้นของการ

กระจายอ้านาจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก



77 แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  เป็นเมอืงน่าอยู่ทีป่ระชาชนมคุีณภาพชวีิต และมคีวามมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดที ่3  การส่งเสริมคุณภาพชวีิต

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ฝึกอบรมอาชีพใหแ้ก่ประชาชนใน เพื่อส่งเสริมอาชีพ เพิ่มพนู ฝึกอบรมอาชีพใหก้ลุ่มแม่บา้น 70,000 70,000 70,000 70,000 เชิงปริมาณ ประชาชนมีอาชีพ ส้านักปลัด

ต้าบลบางนอน รายได้ใหแ้ก่ประชาชน และกลุ่มผู้สนใจ ผู้ได้รับฝึกอบรม และมีรายได้มากขึ น

มากขึ น อาชีพ

เชิงคุณภาพ

ส่งเสริมอาชีพ

สร้างรายได้

2 พฒันาสตรีและครอบครัว เพื่อพฒันาบทบาทของสตรี จัดอบรม/กิจกรรมปอ้งกัน 30,000 30,000 30,000 30,000 เชิงปริมาณ สร้างความเข้มแข็ง ส้านักปลัด

และครอบครัว และแก้ไขปญัหาครอบครัว จ้านวนครัว ใหก้ับสถบนัครอบ

และพฒันาสตรีในด้านต่างๆ เรือน ครัว

เชิงคุณภาพ

ลดความรุนแรง

ในครอบครัว

ที่ โครงการ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)



78 แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  เป็นเมอืงน่าอยู่ทีป่ระชาชนมคุีณภาพชวีิต และมคีวามมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดที ่3  การส่งเสริมคุณภาพชวีิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด เพื่อปอ้งกันและแก้ไข จัดกิจกรรมส่งเสริมปอ้งกัน 50,000 50,000 50,000 50,000 เชิงปริมาณ ประชาชนต้าบล ส้านักปลัด

ปญัหายาเสพติด แก้ไขปญัหายาเสพติด จ้านวนเด็ก, หา่งไกลยาเสพติด

ประชาชน,เยาวชนและมีสุขภาพร่างกาย

เชิงคุณภาพ แข็งแรง

มีความรู้และ

เปน็เครือข่ายใน

ด้านยาเสพติด

รวม 3  โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก



79 แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  เป็นเมอืงน่าอยู่ทีป่ระชาชนมคุีณภาพชวีิต และมคีวามมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดที ่3  การส่งเสริมคุณภาพชวีิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแข่งขันกีฬาต้าบลบางนอน เพื่อส่งเสริมการออกก้าลัง ประชาชนในต้าบลบางนอน 200,000 200,000 200,000 200,000 เชิงปริมาณ ประชาชนมีสุขภาพ ส้านักปลัด,

กาย กีฬาที่แข่งขัน แข็งแรง กองการศึกษา

เชิงคุณภาพ

ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง

2 โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน จดักิจกรรมต่าง ๆส้าหรับ 300,000 300,000 300,000 300,000 เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนได้รับ กองการศึกษา

ในต้าบลบางนอน ได้รับ เด็กและเยาวชน เช่น จ้านวนเด็ก , ความรู้ทั งในและ
โอกาสในการเรียนรู้เพิ่มขึ น วันเด็กแหง่ชาติฯ เข้าค่าย เยาวชน นอกสถานที่

ทางวิชาการ,อบรมจริยธรรม เชิงคุณภาพ

ประกวดร้องเพลง,จดัซื อ เด็กและเยาวชน

อุปกรณ์เด็กเล่น ฯลฯ ได้รับโอกาสใน

การเรียนรู้เพิ่ม

ขึ น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก



80 แบบ ผ.01

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุและประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 เชิงปริมาณ ประชาชนมีคุณธรรม ส้านักปลัด,

ผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชน ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในต้าบลบางนอ จ้านวนผู้สูงอายุ และจริยธรรม

ใหก้บัผู้สูงอายุและประชาชน และประชาชน

ในชุมชน เชิงคุณภาพ

ผู้สูงอายุและ

ประชาชนในชุมชน

มีคุณภาพชีวติ

ที่ดี

รวม 3 โครงการ 550,000 550,000 550,000 550,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก



81 แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  เป็นเมอืงน่าอยู่ทีป่ระชาชนมคุีณภาพชวีิต และมคีวามมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดที ่3  การส่งเสริมคุณภาพชวีิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์ปอ้งกันโรคติดต่อ เพื่อปอ้งกันโรคติดต่อ จัดกิจกรรมรณรงค์ปอ้งกัน 50,000 50,000 50,000 50,000 เชิงปริมาณ ประชาชนในต้าบล ส้านักปลัด,

ไม่ร้ายแรงและร้ายแรงในพื นที่ต้าบล ไม่ร้ายแรงและร้ายแรง โรคติดต่อไม่ร้ายแรงและ ณรงค์ปอ้งกัน มีสุขภาพร่างกาย รพ.สต.บางนอน

บางนอน ในพื นที่ต้าบลบางนอน ร้ายแรงในพื นที่ต้าบลบางนอน โรคติดต่อ สมบรูณ์และแข็งแรง ปศุสัตว์จังหวัด

เช่น โรคไข้เลือดออก,โรคพษิ เชิงคุณภาพ ระนอง

สุนัขบา้ ก้าจัดสุนัขจรจัด ประชาชนมี

ตรวจสุขภาพพนักงานกลุ่ม สุขภาพร่างกาย

เส่ียง ฯลฯ แข็งแรง

2 สนับสนุนการปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ เพื่อลดความเส่ียงของ สนับสนุนการด้าเนินงาน 65,000 65,000 65,000 65,000 เชิงปริมาณ ประชาชนปลอดภยั ส้านักปลัด

ปะชาชนต่อการติดเชื อ ปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ จ้านวน จากโรคพิษสุนัขบ้า
โรคพษิสุนัขบา้ ประชาชน

เชิงคุณภาพ

ประชาชน

ปลอดภยัจาก

โรคพษิสุนัขบา้

วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ ตวัชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก



82 แบบ ผ.01

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ สนับสนุนการด้าเนินงาน 200,000 200,000 200,000 200,000 เชิงปริมาณ ประชาชนในต้าบล ส้านักปลัด,

ปอ้งกันโรคติดต่อ ของโรงพยาบาล ประชาชนในต้าบลบางนอน ของ สปสช. จ้านวน มีสุขภาพที่ดี รพ.สต.บางนอน

ส่งเสริมสุขภาพต้าบลบางนอน ประชาชน

เชิงคุณภาพ

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดี

รวม 3  โครงการ 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก



83 แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  เป็นเมอืงน่าอยู่ทีป่ระชาชนมคุีณภาพชวีิต และมคีวามมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดที ่3  การส่งเสริมคุณภาพชวีิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

แผนงานการเคหะและชมุชน
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ ปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร - 200,000 200,000 200,000 เชิงปริมาณ ประชาชนมีแหล่ง กองช่าง

อเนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้ประจ้าต้าบล ใหบ้ริการประชาชนด้าน อเนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ การเรียนรู้เพิ่มขึ น

บางนอน ข้อมูลข่าวสาร ท้าให้ ประจ้าต้าบลบางนอน ประจ้าต้าบล

ประชาชนมีความรู้ที่กวา้ง เชิงคุณภาพ

ไกลขึ น ประชาชนได้รับ

บริการด้าน

ข้อมูลข่าวสาร

รวม 1  โครงการ - 200,000 200,000 200,000

วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ



84 แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  เป็นเมอืงน่าอยู่ทีป่ระชาชนมคุีณภาพชวีิต และมคีวามมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดที ่3  การส่งเสริมคุณภาพชวีิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

แผนงานการสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบา้นทอ้งถิ่นไทย เทดิไทอ้งค์ เพื่อจัดหาวสัดุก่อสร้าง ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ 300,000 300,000 300,000 300,000 เชิงปริมาณ ผู้ด้อยโอกาสและ ส้านักปลัด

ราชันย์ หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ในต้าบลบางนอน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ได้รับการ

ใหแ้ก่ผู้ด้อยโอกาสและ และผู้ยากไร้ ดูแลเพิ่มขึ น

ผู้ยากไร้ เชิงคุณภาพ

มีที่อยู่อาศัย

ใหแ้ก่ผู้ด้อย

โอกาสและผู้

ยากไร้

รวม 1  โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000

วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ



85 แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  เป็นเมอืงน่าอยู่ทีป่ระชาชนมคุีณภาพชวีิต และมคีวามมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดที ่3  การส่งเสริมคุณภาพชวีิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

แผนงานงบกลาง
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสวสัดิการ ผู้สูงอายุทกุคนในต้าบล 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เชิงปริมาณ ผู้สูงอายุมีสวสัดิการ ส้านักปลัด

ของผู้สูงอายุ บางนอน จ้านวนผู้สูง สังคมที่ดีขึ น

อายุ

เชิงคุณภาพ

ผู้สูงอายุมีคุณ

ภาพชีวติที่ดีขึ น

2 โครงการสนับสนุนเบี ยยังชีพผู้พกิาร เพื่อส่งเสริมสวสัดิการ ผู้พกิารทกุราย 1,411,200 1,411,200 1,411,200 1,411,200 เชิงปริมาณ ผู้พกิารมีสวสัดิการ ส้านักปลัด

ของผู้พกิาร จ้านวนผู้พกิาร สังคมทดีีขึ น

เชิงคุณภาพ

ประชาชนมี

คุณภาพชีวติที่ดี

ขึ น

วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ



86 แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  เป็นเมอืงน่าอยู่ทีป่ระชาชนมคุีณภาพชวีิต และมคีวามมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดที ่3  การส่งเสริมคุณภาพชวีิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

แผนงานงบกลาง
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการสนับสนุนเบี ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อส่งเสริมสวสัดิการ ผู้ปว่ยเอดส์ 100,000 100,000 100,000 100,000 เชิงปริมาณ ผู้ปว่ยเอดส์มี ส้านักปลัด

ของผู้ปว่ยเอดส์ จ้านวนผู้ปว่ย สวสัดิการสังคมที่ดีขึ น

เอดส์

เชิงคุณภาพ

ประชาชนมี

คุณภาพชีวติ

ทดีีขึ น

รวม 3  โครงการ 3,511,200 3,511,200 3,511,200 3,511,200

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก



87 แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่  เป็นเมอืงน่าอยู่ทีป่ระชาชนมคุีณภาพชวีิต และมคีวามมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดที ่4 การจัดระเบียบชมุชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชมุชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
   แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเลือกตั งผู้บริหารและสมาชิก เพื่อจัดการเลือกตั งทั่วไป ประชาชนในต้าบลบางนอน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เชิงปริมาณ ประชาชนมีส่วนร่วม ส้านักปลัด

สภาเทศบาลต้าบลบางนอน หรือการเลือกตั งซ่อมสมาชิก ผู้มาใช้สิทธิ ในระบอบประชาธปิ-

สภา ทต.บางนอน และการ เลือกตั ง ไตย เพิ่มมากขึ น

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน เชิงคุณภาพ

ระบอบประชาธปิไตย ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการ

เลือกตั ง

2 โครงการจัดเวทปีระชาคมหมู่บา้น/ เพื่อทราบปญัหาและความ ผู้น้าชุมชน/องค์ต่าง ๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 เชิงปริมาณ ประชาชนในชุมชน ส้านักปลัด

ต้าบล ทั ง 4 หมู่บา้น ต้องการของประชาชน ประชาชนในต้าบลบางนอน ความต้องการ ได้รับการแก้ไขของ

การแก้ปญัหา ปญัหาและความ

เชิงคุณภาพ ต้องการ

ความต้องการ

ที่บรรจุในแผน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก



88 แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่  เป็นเมอืงน่าอยู่ทีป่ระชาชนมคุีณภาพชวีิต และมคีวามมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดที ่4 การจัดระเบียบชมุชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชมุชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
   แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการฝึกอบรมพฒันาประสิทธภิาพ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ ผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ, 300,000 300,000 300,000 300,000 เชิงปริมาณ พนักงานมีประสิทธิ ส้านักปลัด

บคุลากร บคุลากรภายในเทศบาล พนักงานเทศบาลและ บคุลากรที่เข้า ภาพเพิ่มมากขึ น

พนักงานจ้าง ร่วม

เชิงคุณภาพ

พนกังานมี

ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ น

4 โครงการเทดิทนูพระมหากษตัริย์ เพื่อเทดิทนูสถาบนั ผู้น้าชุมชน/องค์กรต่าง ๆ 20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ ประชาชนมีส่วนร่วม ส้านักปลัด

พระมหากษตัริย์ ประชาชนในต้าบลบางนอน จ้านวน ในการปกปอ้งสถาบนั

อุดหนุนที่ท้าการปกครอง ประชาชน พระมหากษตัริย์

จังหวดั ฯลฯ เชิงคุณภาพ

ประชาชนมี

ส่วนร่วมปกปอ้ง

สถาบนั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก



89 แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  เป็นเมอืงน่าอยู่ทีป่ระชาชนมคุีณภาพชวีิต และมคีวามมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดที ่4 การจัดระเบียบชมุชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชมุชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

   แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ เพื่อประชาสัมพนัธก์าร ประชาชนผู้หน้าที่ช้าระภาษี 50,000 50,000 50,000 50,000 เชิงปริมาณ ประชาชนรับรู้ กองคลัง

การจัดเก็บภาษี ช้าระภาษแีละค่าธรรมเนยีม และค่าธรรมเนียม การจัดเก็บ ข่าวสารและรายได้

ปลีะ 1 ครั ง ภาษี จากการจัดเก็บภาษี

เชิงคุณภาพ เพิ่มขึ น

ร้อยละของราย

ได้จากการเก็บ

ภาษี

6 โครงการพฒันาระบบแผนที่ภาษแีละ เพื่อจัดท้าแผนที่ภาษแีละ เทศบาลต้าบลบางนอน 50,000 50,000 50,000 50,000 เชิงปริมาณ รายได้จากการจัดเก็บ กองคลัง

ทะเบยีนทรัพย์สิน ทะเบยีนทรัพย์สิน ต้าบลบางนอน ภาษมีากขึ น

เชิงคุณภาพ

ร้อยละของราย

ได้จากการเก็บ

ภาษี

โครงการที่ วัตถุประสงค์

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

ตวัชี้วัด (KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา



90 แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่  เป็นเมอืงน่าอยู่ทีป่ระชาชนมคุีณภาพชวีิต และมคีวามมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดที ่4 การจัดระเบียบชมุชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชมุชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

   แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 ปรับปรุง/ซ่อมแซม หอกระจายข่าว เพื่ออ้านวยความสะดวกใน ปรับปรุง/ซ่อมแซม หอกระ 100,000 100,000 100,000 100,000 เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับ ส้านักปลัด

แบบไร้สาย การรับรู้ข่าวสาร จายข่าวแบบไร้สาย บริเวณ ประชาชน ข้อมูลข่าวสาร

ต้าบลบางนอน ในต้าบล อย่างทั่วถึง

เชิงคุณภาพ

 ส่งผ่านด้าน

ข้อมลูข่าวสาร

ต่างๆ สู่ประชาชน

ได้อย่างทั่วถึง

8 โครงการมุมบริการประชาชน เพื่อบริการประชาชนที่ บริการประชาชนที่มาติดต่อ 25,000 25,000 25,000 25,000 เชิงปริมาณ การปฏบิติังานมี กองคลัง

มาติดต่อราชการ ราชการ ผู้ใช้บริการ ประสิทธภิาพเพิ่มชึ น

เชิงคุณภาพ

ประชาชนผู้ใช้

บริการเพิ่มขึ น

รวม 8  โครงการ

โครงการที่

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก

วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
ตวัชี้วัด (KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา



91 แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่  เป็นเมอืงน่าอยู่ทีป่ระชาชนมคุีณภาพชวีิต และมคีวามมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดที ่4 การจัดระเบียบชมุชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชมุชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดตั งศูนย์อ้านวยการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ จัดตั งศูนย์อ้านวยการ 100,000 100,000 100,000 100,000 เชิงปริมาณ ประชาชนผู้ประสบ ส้านักปลัด 

เฉพาะกิจเพื่อปอ้งกันและแก้ไข ในการปอ้งกันและแก้ไข เฉพาะกิจเพื่อปอ้งกันและ จ้านวน ปญัหาภยัแล้งได้รับ

ปญัหาภยัแล้ง ปญัหาภยัแล้ง แก้ไขปญัหาภยัแล้ง ประชาชน การบรรเทาความ

เชิงคุณภาพ เดือดร้อน

ปญัหาภยัแล้ง

ได้รับการบรรเทา

ความเดือดร้อน

2 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ในด้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ฝึกอบรมใหค้วามรู้หรือ 150,000 150,000 150,000 150,000 เชิงปริมาณ มีอาสาสมัครในการ ส้านักปลัด 

การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั ของอปพร.ในการปอ้งกัน ฝึกทบทวนปลีะ 1 รุ่น จ้านวน ปอ้งกันและบรรเทา

และบรรเทาสาธารณภยั (สมาชิก อปพร.) ประชาชน สาธารณภยัเพิ่มขึ น

เชิงคุณภาพ

อปพร. มีขีด

ความสามารถ

โครงการที่

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ



92 แบบ ผ.01

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 ปรับปรุง/ซ่อมแซม รถดับเพลิง จัดซื อ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ปรับปรุง/ซ่อมแซม รถดับ 100,000 100,000 100,000 100,000 เชิงปริมาณ มีประสิทธภิาพในการ ส้านักปลัด

วสัดุอุปกรณ์ครุภณัฑ์ในการดับเพลิง, ปฏบิติังาน เพลิง รถดับเพลิง ปฏบิติังาน

ปอ้งกันไฟปา่

เชิงคุณภาพ

การปฏบิติังาน

มีประสิทธภิาพ

4 โครงการแพทย์ฉุกเฉินประจ้าต้าบล เพื่อช่วยเหลือผู้ปว่ยเบื องต้น ผู้ผ่านการอบรมในการ 650,000 650,000 650,000 650,000 เชิงปริมาณ การช่วยเหลือผู้ปว่ย ส้านักปลัด

ปฏบิติัหน้าที่ของสมาชิก จ้านวนผู้ปว่ย เปน็ไปอย่างรวดเร็ว

หน่วยกู้ชีพกู้ภยั ทต.บางนอน

เชิงคุณภาพ

อัตราผู้สูญเสีย

ลดลง

รวม 4  โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ



93 แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่  เป็นเมอืงน่าอยู่ทีป่ระชาชนมคุีณภาพชวีิต และมคีวามมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดที ่4 การจัดระเบียบชมุชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชมุชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

   แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการทบทวนและปรับปรุง เพื่อทบทวนและปรับปรุง กรรมการหมู่บา้น/ประชาน 5,000 5,000 5,000 5,000 เชิงปริมาณ โครงการในแผน ส้านักปลัด

แผนชุมชน แผนชุมชน ในต้าบลบางนอน จ้านวนโครงการ ชุมชนได้รับการบรรจุ

ในต้าบล ในการแผนพฒันา

เชิงคุณภาพ ทอ้งถิ่นส่ีปแีละงบ

ได้รับการบรรจุ ประมาณของเทศบาล

ในแผนพฒันา

2 โครงการตามพระราชด้าริของพระบาท ด้าเนินการ/สนับสนุน ประชาชนในต้าบลบางนอน 100,000 100,000 100,000 100,000 เชิงปริมาณ ชุมชนมีความเข้มแข็ง กองการศึกษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดุลยเดช โครงการตามพระราชด้าริฯ ประชาชน สมารถพึ่งพาตนเองได้

และโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของ ในต้าบล

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เชิงคุณภาพ

ชุมชนมีความ

เข้มแข็ง

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

ตวัชี้วัด (KPI)ที่

งบประมาณและทีผ่่านมา

วัตถุประสงค์โครงการ



94 แบบ ผ.01

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการจัดตั งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ เพื่อจัดตั งศูนย์เรียนรู้ จ้านวน 1 ศูนย์ 50,000 50,000 50,000 50,000 เชิงปริมาณ ประชาชนมีรายได้ กองการศึกษา

พอเพยีง เศรษฐกิจพอเพยีง จ้านวน 1 ศูนย์ และมีความเปน็อยู่ที่ดี

เชิงคุณภาพ

ประชาชมีรายได้

4 โครงการส่งเสริมทกัษะชีวติพร้อมรับ เพื่อจ้างนักเรียน/นักศึกษา นักเรียน/นักศึกษา/ผู้สูงอายุ 50,000 50,000 50,000 50,000 เชิงปริมาณ ประชาชนในชุมชน ส้านักปลัด

การเปล่ียนแปลง ปฏบิติังานในช่วงปดิภาค ผู้พกิาร และผู้ด้อยโอกาส ผู้เข้าร่วม มีรายได้เพยีงพอต่อ

เรียน โครงการ การด้ารงชีพ

เชิงคุณภาพ

ประชาชมีรายได้

รวม 4 โครงการ 205,000 205,000 205,000 205,000

โครงการ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก

ที่
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
ตวัชี้วัด (KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา
วัตถุประสงค์



95 แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่  เป็นเมอืงน่าอยู่ทีป่ระชาชนมคุีณภาพชวีิต และมคีวามมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดที ่4 การจัดระเบียบชมุชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

4 ยุทธศาสตร์การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเทีย่ว

   แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ประชาชนในต้าบลบางนอน 50,000 50,000 50,000 50,000 เชิงปริมาณ ประชาชมีรายได้ ส้านักปลัด

ด้านการเกษตร ทางการเกษตร กลุ่มอาชีพ เพิ่มขึ น

เชิงคุณภาพ

ประชาชมีรายได้

เพิ่มขึ น

2 โครงการจัดสร้างร้านค้าชุมชนส้าหรับ เพื่อใหม้ีสถานที่จ้าหน่าย จัดสร้างร้านค้าชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 เชิงปริมาณ ประชาชมีรายได้ ส้านักปลัด

จ้าหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าทางการเกษตรของ จ้านวน 2 แหง่ จ้านวนร้านค้า และความเปน็อยู่ที่ดี

ประชาชน เชิงคุณภาพ

ประชาชมีรายได้

เพิ่มขึ น

รวม 2  โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ ตวัชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

งบประมาณและทีผ่่านมา

วัตถุประสงค์



96 แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่  เป็นเมอืงน่าอยู่ทีป่ระชาชนมคุีณภาพชวีิต และมคีวามมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดที ่4 การจัดระเบียบชมุชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

4 ยุทธศาสตร์การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเทีย่ว

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันาและปรับปรุงสถานที่ เพื่อพฒันาสถานที่ทอ่งเที่ยว สถานที่ทอ่งเที่ยว ในเขต - 300,000 300,000 300,000 เชิงปริมาณ มีนักทอ่งเที่ยวมากขึ น ส้านักปลัด

ทอ่งเที่ยว ต้าบลบางนอน นักทอ่งเที่ยว

เชิงคุณภาพ

มีสถานที่ทอ่ง

เที่ยวเพิ่มขึ น

2 โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวชุมชน เพื่อส่งเสริมแหล่งทอ่งเที่ยว สถานที่ทอ่งเที่ยว ในต้าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 เชิงปริมาณ มีนักทอ่งเที่ยวมากขึ น ส้านักปลัด

ในชุมชน บางนอน นักทอ่งเที่ยว

เชิงคุณภาพ

นักทอ่งเที่ยว

เพิ่มขึ น

รวม 2  โครงการ 100,000 400,000 400,000 400,000

ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก

โครงการ



97 แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่  เป็นเมอืงน่าอยู่ทีป่ระชาชนมคุีณภาพชวีิต และมคีวามมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดที ่5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์ก่อสร้างและซ่อมแซม เพื่อชะลอและกักเก็บน ้าไว้ ล้าธาร,คลอง,หว้ย 50,000 50,000 50,000 50,000 เชิงปริมาณ ประชาชนมีน ้าใน กองช่าง

ฝายกั นน ้าล้าธาร (Check Dam) เพื่อการอุปโภค - บริโภค ในต้าบลบางนอน ฝายกั นน ้า การอุปโภค บริโภค

เชิงคุณภาพ ที่พอเพยีง

แหล่งน ้าในการ

อุปโภค-บริโภค

2 โครงการขยายฝายดาดพอ่ตา หมู่ที่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้าใช้ใน ขยายฝายดาดพอ่ตา - - 2,000,000 2,000,000 เชิงปริมาณ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง

การด้ารงชีพทกุครัวเรือน ฝายกั นน ้า อย่างเพยีงพอ

เชิงคุณภาพ

ประชาชนมีน ้า

ใช้เพพยีงพอ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)



98 แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่  เป็นเมอืงน่าอยู่ทีป่ระชาชนมคุีณภาพชวีิต และมคีวามมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดที ่5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการปรับปรุงสระน ้าสาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้าใช้ ขุดลอกสระน ้า ปรับภมูิทศัน์ 500,000 500,000 500,000 500,000 เชิงปริมาณ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง

อย่างเพยีงพอ รอบสระน ้า สระน ้า เพยีงพอต่อการด้ารง

เชิงคุณภาพ ชีพ

แหล่งน ้าใช้

เพยีงพอ

รวม 3  โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก



99 แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่  เป็นเมอืงน่าอยู่ทีป่ระชาชนมคุีณภาพชวีิต และมคีวามมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดที ่5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษแ์ละบริหาร เพื่ออนุรักษแ์ละบริหาร ทรัพยากรธรรมชาติและ 50,000 50,000 50,000 50,000 เชิงปริมาณ ปญัหาส่ิงแวดล้อม ส้านักปลัด

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมในพื นที่ต้าบล คุณภาพของน ้า เปน็พษิลดลง

ล้อม และส่ิงแวดล้อม บางนอน เชิงคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม

เปน็พษิลดลง

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

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ



100 แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่  เป็นเมอืงน่าอยู่ทีป่ระชาชนมคุีณภาพชวีิต และมคีวามมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดที ่5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปอ้งกันโลกร้อน เพื่อปอ้งกันและแก้ไขภาวะ ประชาชนในต้าบล - 50,000 50,000 50,000 เชิงปริมาณ ประชาชนมีส่วนร่วม ส้านักปลัด

โลกร้อน ประชาชน ในการปอ้งกันและ

เชิงคุณภาพ แก้ไขภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน

ลดลง

2 จัดซื อถังขยะมูลฝอย เพื่อควบคุมและด้าเนิน จัดซื อถังขยะ 100,000 100,000 100,000 100,000 เชิงปริมาณ ชุมชนมีความสะอาด ส้านักปลัด

การด้านส่ิงแวดล้อมอย่าง จ้านวนขยะ เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

มีประสิทธภิาพ เชิงคุณภาพ

ปญัหาขยะลด

ลง

3 โครงการคัดแยกขยะ -เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย จ้านวน 1 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 เชิงปริมาณ การด้าเนินการ ส้านักปลัด

-เพื่อใช้ประโยชน์จากมูล จ้านวนขยะ จัดเก็บขยะเปน็ไป

ฝอย เชิงคุณภาพ อย่างมีประสิทธภิาพ

ขยะลดลง

รวม 3  โครงการ 200,000 250,000 250,000 250,000

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก

วัตถุประสงค์โครงการที่
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
ตวัชี้วัด (KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา



101 แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 เป็นเมอืงน่าอยู่ทีป่ระชาชนมคุีณภาพชวีิต และมคีวามมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดที ่6 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีศาสนาและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนาและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพธิทีางศาสนา รัฐพธิี เพื่อส่งเสริม สนับสนุน จัดงานต่างๆ ซ่ึงเปน็วนั 300,000 300,000 300,000 300,000 เชิงปริมาณ สืบสานวฒันธรรม ส้านักปลัด 

งานประเพณีและวนัส้าคัญต่าง ๆ และอนุรักษไ์วซ่ึ้งประเพณี ส้าคัญของทางราชการ จ้านวนกิจกรรม ทางศาสนาใหค้งอยู่

วฒันธรรม เช่น วนัปยิมหาราช,วนัเฉลิม ต่อไป

พนะชนมพรรษา,งานลอย เชิงคุณภาพ

กระทง,งานวนัสงกรานต์, อนุรักษ์

งานแหเ่ทยีนพรรษา,งาน วฒันธรรม

ประเพณีเกี่ยวกับการศาสนา ทางศาสนา

ฯลฯ

รวม 1   โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)


