
ส่วนที่  ๑ 
บทนำ 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (  ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕  )  ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง  เป็นการ

แปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยอาศัยแนวทางจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล                   
แนวทางการพัฒนาอำเภอ  และแนวทางการพัฒนาจังหวัด  เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปีที่มีความ
สอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของประชาชนได้ตรงกับสภาพปัญหาในตำบล   และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (  ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕  )  ได้รับความร่วมมือจากประชาคมหมู่บ้าน  
คณะกรรมการหมู่บ้าน  ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรวมถงึความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องของอำเภอเมือง
สมุทรสาคร 

   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (  ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕  )    ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง
เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ท่ีได้จัดทำไว้เป็นการดำเนินการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  ตรงตามเป้าหมายของการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและอย่างเป็นธรรม 

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี   
เป็นแนวทางการพัฒนาและการประสานแผนงานและโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของ

ประชาชนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอำเภอ นโยบายจังหวัด และนโยบายรัฐฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมี
ลักษณะ  เป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาห้าปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี 

    ๑.๒วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  สำหรับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 

- เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดแนวทางการพัฒนาตำบลได้อย่างมีทิศทางและมี
เป้าหมายท่ีชัดเจน  โดยสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน 

- เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตำบล 

- เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง 

- เพื่อให้เป็นกลไกการประสานงานในการวางแผนระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ 

- เพื่อให้เป็นแนวทางในการกระจายความรับผิดชอบในการพัฒนาระหว่างตำบลกับส่วนราชการ
และหน่วยงานอื่น ๆ                                                        



 

 

๒   

 

๑.๓ ข้ันตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทำแผน 

- หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาแจงวัตถุประสงค์  ความสำคัญและความจำเป็นใน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องดำเนินการต่อไป
และดำเนินการเสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโครงการดังกล่าว 

- หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแจ้ง  โครงการท่ีได้รับอนุมัติให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ  ได้แก่  คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน่วยงานภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาคม   

ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ปัญหาความต้องการของ
ท้องถิ่น  รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อำเภอ  และนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อร่วมกันพิจารณา  ในการประชุมร่วมกัน
ดังกล่าว  คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่สมควรนำมาใช้เป็นแนว
ทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำโครงการ/กิจกรรม
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 

- เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว  การประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างท่ี
ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาท่ีคัดเลือกมาใช้
เป็นกรอบในการพัฒนา 

- โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากำหนดอาจมีเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะต้องมีการ
ดำเนินการ  พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนาให้
พิจารณานำโครงการ/กิจกรรม  จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดำเนินการของ
ชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ / กิจกรรมเพื่อที่จะ
บรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการมี
ความหลากหลายดังนั้นต้องคำนึงถึงสิ ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  งบประมาณรายรับรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ โครงการที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการเอง โครงการที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น
ดำเนินการ  โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

 



 

 

๓   

 

   ขั้นตอนที่  ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานทั่วไปแล้ว  ยังจะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่เลือก
ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด  จะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด  
เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์  แนวทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรม  ได้อย่างถูกตอ้ง  
โดยในการเก็บ  รวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูล  ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก
เพื่อสามารถนำมาวิเคราะห์  SWOT 

- การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๏ การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมา 
 ๏ การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ๏ การจัดทำลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา 
 ๏ การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงห้าปี 

 ขั้นตอนที่ ๔  การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
- หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปีแล้ว  ให้ที ่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  มาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาโดย
พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์พัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี  โดยนำวัตถุประสงค์ดังกล่ าวมาจัดทำเป็น
วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี 

- ในขั้นตอนนี้  ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณากำหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  ที่จะต้อง
ดำเนินการตามแนวทางท่ีคัดเลือก  และโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะดำเนินการย่อมมีความหลากหลาย
ซึ่งท่ีประชุมจะต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  ๏ พิจารณากิจกรรมท่ีต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการ
พัฒนาท่ีกำหนดอย่างรอบคอบ  เพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรมท่ีครบถ้วน 

   ๏ พิจารณาลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรมควรพิจารราภายใต้แนวทาง
เดียวกันและระหว่างแนวทางการพฒันา 

   ๏ พิจารณาถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมท้ังในด้านกระบวนการการดำเนินงาน
และในด้านของผลการดำเนินการ  เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีต่าง ๆ 

   ๏ พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม  จากความจำเป็นเร่งด่วน  ขีด
ความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ความเช่ือมโยงของ
กิจกรรมและระยะเวลาท่ีจะดำเนินการ 

ขั้นตอนที่  ๕      การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีสอดคล้องกับ

แนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี  มาจัดทำรายละเอียดโครงการ  ในด้านเป้าหมายผลผลิต  
ผลลัพธ์  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความสำเร็จ  โดยเน้นการศกึษา



 

 

๔   

 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะดำเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  เพื่อให้สามารถ
นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป 

ขั้นตอนที่  ๖ การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าป ี  
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดเวทีประชาคม  ซึ่งประกอบด้วย

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีและรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  แล้วนำไปปรับปรุงแผนพฒันา
ท้องถิ่นห้าปีให้สมบูรณ์ต่อไป 

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  นำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีท่ี
ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพือ่พิจารณา 

  
ขั้นตอนท่ี ๗ การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาทอ้งถ่ินห้าปี 

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหาร
ท้องถิ ่นเสนอคณะกรรมการประสานพัฒนาท้องถิ ่นหรือเสนอคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอในกรณีท่ีมีการมอบอำนาจ  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดย
มีกระบวนการเช่นเดียวกับข้ันตอนท่ี  ๙  ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

- ผู้บริหารท้องถิ่นนำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอในกรณทีี่มี
การมอบอำนาจ  เสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

- เมื ่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีและสภาท้องถิ่นจะส่งให้ผู ้บริหาร
ท้องถิ ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่นห้าปีและนำไปปฏิบัติ  รวมทั ้งแจ้งสภาท้องถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมท้ัง
ประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยท่ัวกัน    

 ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 

- ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาอย่างชัดเจนและ 
        แน่นอน 
- ทำให้เกิดการประสานการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ  ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และช่วย

ลดความขัดแย้งและขจัดความซ้ำซ้อนในการทำงาน 
- ทำให้สามารถเลือกว ิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาความต้องการได้อย่างถูกต้องและยังสามารถป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคตได้อีกด้วย 
- ทำให้สามารถตรวจสอบ  ติดตาม  และควบคุมการดำเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้

เกิดประสิทธิภาพ 

- ทำให้มีเครื่องมือในการบริหารพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  รวมทั้งแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนใน
องค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา  



 

 

๕   

 

ส่วนที่  ๒ 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น 

................................... 
๑. สภาพทั่วไป 

                   ๑.๑  ประวัติความเป็นมา 
                          กำเนิดของ  บ้านกาหลง  ว่าได้ชื่อมาอย่างไร  ดังได้ยินมาว่าสมัยหนึ่งในคลองบ้านบ่อนี้   พื้นที่เต็ม
ไปด้วยป่าไม้ตะบูน   และไม้เบ็ญจพรรณท่ีตัดใช้ทำฟืนเป็นพื้น  ผู้คนท่ีมาอยู่ก็ไม่เป็นหลักฐานมีบ้านเรือนใหญ่โตแสดง
ฐานะเหมือนปัจจุบันว่าเป็นผู้มีอันจะกิน   แม้แต่ที ่บ้านกาหลงนี้ก็เป็นป่าไม้ฟืนดังกล่าว    ณ  ที่บ้านกาหลงนี้มี
ครอบครัวหนึ่งชื่อเสียงเรียงไรไม่ปรากฎ  มีนิวาสสถานอยู่บริเวณริมคลอง เป็นกระท่อมพออยู่บังลมบังฝนพอแก่
สภาพของสองผัวเมียมีอาชีพในทางตัดฟืนขาย   เมื่อตัดได้มาวันหนึ่ง ๆ ก็นำขึ้นเรือและพายมากองรวม ไว้ที่ใกล้บ้าน 
ถ้ามีผู้ซื้อนำเรือมาขนได้ก็รวมขายไป วันหนึ่งผัวเมียท้ังสองคาดไม่ถึงว่าจะมีเหตุอันใดเกิดขึ้น สองผัวเมียนำเรือไปตัด
ฟืนตอนเช้าตามปกติถึงชายคลองไม่ไกลจากบ้านที่อยู่มากนัก  ได้ยินเสียงกาซึ่งเกาะอยู่ที่ต้นไม้                เต้ีย 
ๆ  ริมตลิ่งตัวหนึ่งร้องกา ๆ แล้วก็บินไปบินมาวนเวียนเกาะจากไม้ต้นนี้แล้วก็โผไปไม้ต้นโน้น    บางคราวก็โผลงไป
เกาะใต้ต้นไม้ซึ ่งมีกอหญ้าเป็นพงอยู่  สองผัวเมีย บังเกิดความสงสัย  เพราะการบินและกระโดดเกาะกิ่งโน้นกิ่ง
นี้  และร้องทำนองนี้มันคงจะเห็นอะไร  หรือพบเหยื่อของมัน เข้าแล้ว สองผัวเมียก็พายเรือเพื่อเข้าไปดูให้ใกล้เข้า
ไป   เมื่อแวะเข้าไปใกล้ท่ีนั้น  จะคาดเอาว่าอาจจะมีซากอสุภะอะไรท้ิงอยู่ท่ีนั้นก็ไม่มีกล่ิน   แต่พอเรือเข้าไปใกล้ตล่ิง
กานั้นก็ยังวนเวียนไม่จากไป  พลันได้ยินเสียงเด็กร้องจ้าขึ้น   สองผัวเมียก็สะดุ้งจึงเข้าไปดู   พาทารกเพิ่งเกิด เป็น
หญิงกำลังด้ินและร้องตามประสาเด็ก  ห่อผ้าวางท้ิงไว้ในกอหญ้า   จึงเข้าไปอุ้มเด็กนำมาลงเรือ  เมื่อเอาเด็กมาแล้ว
กาก็บินไป   สองผัวเมียได้เที่ยวถามผู้คนที่อยู่แถบคลองนั้น    ก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกใครจึงได้เลี้ยงดูอย่างดีเหมือนบุตร
ตัวเอง  เพราะสองผัวเมียไม่มีบุตร ด้วยกันสักคนเดียว  เด็กที่พลัดมานี้ผิวพรรณดำแต่สวยคมขำ   สองผัวเมียใหช่ื้อ
ว่า  กาหลง  ตามเหตุการณ์ที ่ประสบมาผิวดำอย่างกา   และมี กา มาเฝ้าคอยคุมอยู่  (หรือเฝ้าจะกินก ็ไม่
แน่ใจ)  ส่วน  หลง  ก็หมายถึงเด็กนี้พลัดพ่อพลัดแม่  โดยผู้ให้กำเนิดอาจมีภาระในการหากินและยากจน ไม่สามารถ
เล้ียงดูได้ ผ่านมาตามคลองอาจจะเกิดตามทางก็ได้   จึงท้ิงไว้ไม่ให้ห่างจากบ้านคนมากนัก  สองผัวเมียได้รักษาเล้ียงดู
เด็กหญิง กำพร้าช่ือ  กาหลง   มาเป็นบุตรของตน   และปกปิดมิให้เด็กหญิงกาหลงรู้  เด็กหญิงกาหลงเมื่อเติบโตขึ้น
ก็เข้าใจและเช่ือว่าตนเป็นบุตรของ สองคนผัวเมียโดยแท้จริง   เด็กหญิงเมื่อโตขึ้นก็ช่วยพ่อแม่ทำมาหากินเป็นหัวเรี่ยว
หัวแรงจนกระท่ังสาว แม้ตัวจะดำก็มีใจบริสุทธิ์  หญิงสาวในย่านนั้นท้ังท่ีอยู่เก่าและเข้ามาอยู่ใหม่ก็ไม่สวยเท่า   สวย
ทั้งรูปลักษณ์และสวยด้วยสัมมาจริยวัตร   ในหมู่บ้านมีครอบครัวหนึ่ง มีสภาพพอมีพอกินทัดเทียมกับครอบครัว
เด็กหญิงกาหลง เป็นคนมีอาชีพทางตัดฟืน  และเป็นคนประพฤติดีเรียบร้อย   ทั้งสองฝ่ายจึงเป็นที่ต้องใจและได้
สมรสเป็นสามีภรรยากัน  และมีอาชีพตัดฟืนขาย   และเก็บหอมรอมริบจนต้ังตัว                    ร่ำรวยขึ้น  เมื่อพ่อ
แม่ของท้ังสองฝ่าย ล่วงลับไปแล้ว   นางกาหลงกับสามี ก็บำเพ็ญกุศลและชวนพวกชาวบ้านใกล้เรือนเคียงสร้างสำนัก
สงฆ์ขึ้น ใช้ท่ีดินท่ีเป็นบ้านของพ่อแม่ นั้นสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นด้วยความกตัญญู  กตเวทีคุณ   เรียกว่า  วัดกาหลง  แต่
นั้นมา  ต่อมาวัดกาหลงก็มีผู้ศรัทธาทำนุบำรุงจนเป็นหลักฐาน มั่นคงในพระพุทธศาสนาตราบจนทุกวันนี้ 

 
 ๑.๒  ลักษณะที่ต้ัง 
   อยู่ห่างจากจังหวัดสมุทรสาครประมาณ   ๑๘   กิโลเมตร  มีพื้นท่ีรวม   ๓๐.๒๗   ตารางกิโลเมตร 
         ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง   ต้ังอยู่หมู่ท่ี  ๒  ตำบลกาหลง  อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร  



 

 

๖   

 

 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ตำบลกาหลง  ต้ังอยู่ติดชายทะเล  เป็นท่ีราบลุ่มมีน้ำทะเลท่วมถึง พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม  เหมาะท่ี

จะทำนาเกลือ   การประมงชายฝ่ัง   ผลิตกะปิ   และเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ 

 ๑.๔  อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ    ติดต่อกับตำบลโรงเข้           อำเภอบ้านแพ้ว       จังหวัดสมุทรสาคร 
 ทิศใต้    ติดทะเลด้านอ่าวไทย       อำเภอเมืองสมุทรสาคร       จังหวัดสมุทรสาคร 
 ทิศตะวันออก    ติดต่อกับตำบลบางโทรัด     อำเภอเมืองสมุทรสาคร       จังหวัดสมุทรสาคร 
 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับตำบลนาโคก       อำเภอเมืองสมุทรสาคร       จังหวัดสมุทรสาคร 
 

 ๑.๕  การปกครอง 
  มีเขตการปกครอง  รวม  ๘  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
   ๑.  หมู่ท่ี ๑ บ้านกาหลงบน   
   ๒.  หมู่ท่ี ๒ บ้านกลาง   
   ๓.  หมู่ท่ี ๓ บ้านล่าง   
   ๔.  หมู่ท่ี ๔ บ้านนาขวาง   
   ๕.  หมู่ท่ี ๕ บ้านนาขวาง   
   ๖.  หมู่ท่ี ๖ บ้านท้องคุ้ง   
   ๗.  หมู่ท่ี ๗ บ้านชายทะเลกาหลง  
   ๘.  หมู่ท่ี ๘ บ้านบน 
 
 
 
๑.๖ ประชากร           

หมู่ที ่ บ้าน 
จำนวนประชากร จำนวน 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
๑. บ้านกาหลงบน 126 128 254 59 
๒. บ้านกลาง 708 746 1,454 684 
๓. บ้านล่าง 241 276 517 126 
๔. บ้านนาขวาง 199 193 392 86 
๕. บ้านนาขวาง 251 200 451 109 
๖. บ้านท้องคุ้ง 309 314 623 146 
๗ บ้านชายทะเลกาหลง 310 331 641 168 
๘ บ้านบน 215 221 436 96 

รวม 2,359 2,490 4,768 1,474 
                           



 

 

๗   

 

                        ประชากรแยกตามอายุ 
ช่วงอายุ น้อยกว่า 

๑ ปี 
๑-๔ ๕-๙ ๑๐-๑๔ ๑๕-๑๙ ๒๐-๒๔ ๒๕-๒๙ ๓๐-๓๔ ๓๕-๓๙ 

ชาย ๒๗ ๑๑๕ ๑๕๕ ๑๖๖ ๑๙๔ ๒๑๓ ๒๐๐ ๒๔๑ ๒๒๘ 
หญิง ๗ ๑๐๗ ๑๓๙ ๑๖๔ ๑๗๘ ๑๘๔ ๒๒๐ ๒๓๒ ๒๔๑ 
รวม ๓๔ ๒๒๒ ๒๙๔ ๓๓๐ ๓๗๒ ๓๙๗ ๔๒๐ ๔๗๓ ๔๖๙ 

 
ช่วงอายุ ๔๐-

๔๔ 
๔๕-
๔๙ 

๕๐-
๕๔ 

๕๕-
๕๙ 

๖๐-
๖๔ 

๖๕-
๖๙ 

๗๐-
๗๔ 

๗๕-
๗๙ 

๘๐-
๘๔ 

มากกว่า ๘๕ 

ชาย ๒๐๔ ๒๓๐ ๑๘๒ ๑๓๘ ๙๕ ๗๑ ๕๘ ๓๘ ๑๔ ๗ 
หญิง ๒๖๕ ๒๐๑ ๑๘๕ ๑๔๗ ๑๐๓ ๘๐ ๖๖ ๕๔ ๒๘ ๒๑ 
รวม ๔๖๙ ๔๓๑ ๓๖๗ ๒๘๕ ๑๙๘ ๑๕๑ ๑๒๔ ๙๒ ๔๒ ๒๘ 

             
๑.๗  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ท่ีอยู่ในพื้นท่ีตำบลกาหลงดังนี้ 

1. คลองสุนัขหอน ต้ังอยู่ ม.๑ , ๒ , ๖ 
2. คลองทุ่ง   ต้ังอยู่  ม.๔ ,๕ บ้านนาขวาง 
3. คลองตาเท่ียง ทางรถไฟกาหลง 
4. คลองนาขวาง ต้ังอยู่   ม.๔ ,๕ บ้านนาขวาง 
5. คลองขุด  ต้ังอยู่   ม.๔ ,๕ บ้านนาขวาง 
6. คลองตาต่ิง  ต้ังอยู่   ม.๖  บ้านท้องคุ้ง 
7. คลองคุณหลวง ต้ังอยู่   ม.๓  บ้านล่าง 
8. คลองกาหลง            ต้ังอยู่   ม.๘  บ้านบน 
9. คลองตาต้อ  ต้ังอยู่   ม.๖  บ้านท้องคุ้ง 
10. คลองบางพลีน้อย ต้ังอยู่   ม.๖  บ้านท้องคุ้ง 

     
๒.  โครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  การคมนาคม 

       การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอ    และจังหวัด   รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน                               
      การคมนาคมหลักมี  ๓ เส้นทาง  รายละเอียด    ดังนี้ 
  ๑. ถนนสายหลักท่ีติดต่อกับอำเภอ   ถนนพระราม ๒  (ธนบุรี – ปากท่อ) ทางหลวงหมายเลข ๓๕ 
  ๒. ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต  ถนนลาดยาง  ถนนลงหินคลุก 
  ๓. ทางรถไฟ   สาย  มหาชัย – แม่กลอง 



 

 

๘   

 

ทะเบียนถนนในพื้นที่ตำบลกาหลง 

หมายเลขสายทาง/
รหัส 

ชื่อสายทาง 

  ชนิดของถนน 

ความยาว (เมตร) ลาดยาง(เมตร)  ค.ส.ล.(เมตร)  ลูกรัง/หินคลุก(เมตร) 

 กล๑๐๐๐  ถนน ค.ส.ล.สายหมู่ที่ ๑ ๑.๘๐                      ๑๑๖.๐๐    

 กล๑๐๐๑  ถนน ค.ส.ล.สายละเมียด ๖.๕๐                        ๑๕.๘๐    

 กล๑๐๐๒  ถนน ค.ส.ล.สายสทุัศน์ เกตุใจ ๑.๕๐                        ๗๐.๔๐    

 กล๑๐๐๓  ถนน ค.ส.ล.สายวัดกาหลง ๔.๐๐                 ๒๐๐.๐๐๐                     ๑๐๐.๐๐    

 กล ๒๐๐๐  ถนนลาดยางสายตรอกเข้าวัดกาหลง ๒.๕๐                 ๑๖๙.๐๐๐      

 กล ๒๐๐๑  ถนน ค.ส.ล.สายหมู่ที่๒ ๑.๕๐                      ๑๓๐.๐๐    

 กล ๒๐๐๒  ถนน ค.ส.ล.สายเสีย่แจ ้ ๕.๗๐                      ๔๓๕.๐๐    

 กล ๒๐๐๓  ถนน ค.ส.ล.สายอู่สวัสด์ิ ๔.๐๐                      ๑๓๐.๐๐    

 กล ๒๐๐๔  ถนน หินคลุกสายตาชื่น ๔.๐๐                        ๒๓๐.๐๐  

กล ๒๐๐๕  ถนน ค.ส.ล.สายฮกฮวดซิ้ม ๔.๐๐                        ๘๑.๐๐    

 กล ๓๐๐๐  ถนน ค.ส.ล.สายงามสุนทรอุทิศ ๔.๐๐                      ๑๖๘.๕๐    

 กล ๓๐๐๑  ถนน ค.ส.ล.สายบ้านลุงแถม ๓.๐๐                      ๑๕๐.๐๐    

 กล ๓๐๐๒  ถนน หินคลุกสายบ้านลำยอง ๓.๐๐                          ๘๙.๐๐  

 กล ๓๐๐๓  ถนน ค.ส.ล.สายบ้านช่างดิน ๓.๐๐                      ๑๖๙.๐๐    

 กล ๓๐๐๔  ถนน ค.ส.ล.สายครูมนูญ ๑.๕๐                      ๑๕๐.๐๐    



 

 

๙   

 

 กล ๓๐๐๕  ถนน ค.ส.ล.สายซอยบ้านล่าง ๑.๕๐                        ๗๖.๐๐    

 

หมายเลขสายทาง/
รหัส 

ชื่อสายทาง 

  ชนิดของถนน 

ความยาว (เมตร) ลาดยาง(เมตร)  ค.ส.ล.(เมตร)  ลูกรัง/หินคลุก(เมตร) 

กล ๔๐๐๐  ถนน ค.ส.ล.สายทางเข้าวัดนาขวาง ๕.๕๐                      ๓๐๐.๐๐    

 กล ๔๐๐๑  ถนน ค.ส.ล.สายทางโรงเรียนวัดนาขาง ๕.๐๐                        ๗๒.๐๐    

 กล ๔๐๐๒  ถนน ค.ส.ล.สายทางข้างวัดนาขาง ๕.๕๐                        ๘๐.๐๐    

 กล ๔๐๐๓  ถนน ค.ส.ล.สายทางหลงัวัดนาขาง ๔.๐๐                       ๗๑.๐๐   

กล ๔๐๐๔  ถนน ค.ส.ล.สายบ้านศรีไพร ๒.๕๐                       ๕๘.๐๐   

 กล ๔๐๐๕  ถนน ค.ส.ล.สายหมู่ที่ ๔ ๔.๐๐                     ๑๕๐.๐๐   

 กล ๔๐๐๖  ถนน ค.ส.ล.สายนาเกลือ ๑.๑๐                       ๓๕.๖๐   

 กล ๕๐๐๐  ถนน ค.ส.ล.สายทางเข้าหมูบ่้าน ๓.๐๐   ๓๕๖.๐๐   

 กล ๕๐๐๑  ถนน หินคลุกสายหมู่ที่ ๕ ซอย ๑ ๒.๐๐                        ๒๖.๖๐  

 กล ๕๐๐๒  ถนน ค.ส.ล.สายหมู่ที่ ๕ ซอย ๒ ๒.๕๐                     ๑๐๐.๐๐   

 กล ๕๐๐๓  ถนน ค.ส.ล.สายหมู่ที่ ๕ ซอย ๓ ๒.๕๐                       ๗๓.๕๐   

 กล ๕๐๐๔  ถนน ค.ส.ล.สายหมู่ที่ ๕ ซอย ๔ ๓.๐๐                     ๒๐๐.๐๐   

 กล ๕๐๐๕  ถนน ค.ส.ล.สายอีลคั ๑.๐๐                       ๔๐.๐๐   

 กล ๕๐๐๖  ถนน ค.ส.ล.สายซอยหมู่ที่ ๕ ๑.๕๐                       ๓๔.๙๐   



 

 

๑๐   

 

 กล ๕๐๐๗  ถนน ค.ส.ล.สายบ้านจุก ๓.๐๐                       ๔๖.๐๐   

 กล ๕๐๐๘  ถนน ค.ส.ล.สายหมู่ที่ ๕ ๓.๖๐                       ๑๖.๐๐   

กล ๕๐๐๙  ถนน หินคลุกสายรถไฟ ๓.๐๐                        ๗๙.๐๐  

 

หมายเลขสายทาง/
รหัส 

ชื่อสายทาง 

  ชนิดของถนน 

ความยาว (เมตร) ลาดยาง(เมตร)  ค.ส.ล.(เมตร)  ลูกรัง/หินคลุก(เมตร) 

กล ๕๐๑๐  ถนนลูกรัง สายเลียบคลองทุง่ ๒.๕๐                      ๒๕๐.๐๐  

 กล ๖๐๐๐  ถนน ค.ส.ล.สายย ู ๑.๕๐                      ๓๐๐.๐๐    

 กล ๖๐๐๑  ถนน ค.ส.ล.สายย ู ๔.๐๐                     ๑๐๙.๒๐   

 กล ๖๐๐๒  ถนน ค.ส.ล.สายสมานอุทศิ ๑.๐๐                     ๑๕๐.๐๐   

 กล ๖๐๐๓  ถนน ค.ส.ล.สายท้องคุ้ง ๔.๐๐                     ๓๓๗.๐๐   

 กล ๖๐๐๔  ถนน หินคลุกสายเซียง มีน้อย ๓.๐๐                      ๒๓๙.๐๐  

 กล ๗๐๐๐  ถนน ค.ส.ล.สายหน้าวัดแก้วมงคล ๔.๐๐                      ๕๑๔.๐๐    

 กล ๗๐๐๑  ถนน ค.ส.ล.สายหมู่ที่ ๗ ๒.๐๐                       ๕๐.๐๐   

 กล ๗๐๐๒  ถนน ค.ส.ล.สายศาลเจ้า ๖.๐๐                       ๓๐.๐๐   

 กล ๗๐๐๓  ถนน ค.ส.ล.สายปลูกป่า ๔.๐๐                     ๑๒๕.๐๐   

 กล ๗๐๐๔  ถนน ค.ส.ล.ทางลงอัง ๑.๑๐                     ๑๕๘.๐๐   

กล ๘๐๐๐  ถนน ค.ส.ล.สายกำนันเข็มทอง ๑.๕๓                      ๑๖๓.๐๐    



 

 

๑๑   

 

 กล ๘๐๐๑  ถนน ค.ส.ล.สายซอยหลบหน้ี ๒.๐๐                     ๑๗๗.๐๐   

 กล ๘๐๐๒  ถนน ค.ส.ล.สายกิตธรรม ๒.๐๐                       ๖๐.๐๐   

 กล ๘๐๐๓  ถนน ค.ส.ล.สายคุณพ่อปู่พฒันา ๑.๐๐                     ๑๒๙.๙๐   

 กล ๘๐๐๔  ถนน ค.ส.ล.สายบ้านกำนัน ๑.๕๐                       ๙๒.๗๐   
           รวม  ถนนลาดยาง  ระยะทาง  ๓๖๙.๐ เมตร       ถนน ค.ส.ล.   ระยะทาง  ๕,๘๒๐.๕๐  เมตร         ถนน หินคลุก/ลูกรัง   ระยะทาง  ๙๑๓.๖๐  เมตร 
 
๒.๒  การประปา 
     การประปาหมู่บ้าน  มีน้ำประปาใช้ท้ังหมด   ๘  หมู่บ้าน 
ทะเบียนบ่อบาดาลในพื้นที่ตำบลกาหลง 

ลำดับ
ท่ี 

สถานที่ต้ัง 
   หอถังขนาด  เคร่ืองสูบน้ำ วัน เดือน ปี  สภาพบอ่น้ำบาดาล 

รหัสถัง  ความจ ุ ขนาดความจุ ที่ตรวจ สามารถ ชำรุด ชำรุด 

   (ลบ.ม.)  (แรงม้า)   ใช้งานได้ บางส่วน ใช้งานไม่ได้ 
  หมู่ที่ ๑ บ้านกาหลง               

๑ วัดกาหลง (ข้างอุโบสถ)  ๐๑-๐๐๑        
  

     

๒ วัดกาหลง (หลังศาลาสิริธโร)  ๐๑-๐๐๒        
  

     

  หมู่ที่ ๒ บ้านกลาง               

๓ ตรงข้ามท่ีทำการองค์การบริหาร  ๐๒-๐๐๑    ๕   
  

     

  ส่วนตำบลกาหลง (ซอยห้องแถว               

  นายโกศล มะลิวงค์)               



 

 

๑๒   

 

๔ ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  ๐๒-๐๐๒    ๗.๕   
  

     
  กาหลง               
๕ ปากซอยเข้าบ้านนายแถม เกตุรวม  ๐๓-๐๐๑    ๗.๕         
             
  หมู่ที่ ๖ บ้านท้องคุ้ง               
๖ ข้างบ้านนายสุเมธ   ศรีงามผ่อง  ๐๖-๐๐๑    ๕.๕     



 

 

๑๒   

 

               ๒.๓  การไฟฟ้า 
          จำนวนหมู่บ้านท้ัง   ๘   หมู่บ้าน   มีไฟฟ้าใช้ท้ังหมด 
 
  ๒.๔  การโทรคมนาคม 
         มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ   จำนวน   ๖   แห่ง 
 
  ๒.๕  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 
         มีท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน    ๔    แห่ง   
 
๓.  ด้านสังคม 
 ๓.๑ การศึกษา 
    มีสถานศึกษาสังกัด  สพฐ.  จำนวน  ๓  แห่ง 
   *  โรงเรียนวัดกาหลง   
   *  โรงเรียนบ้านนาขวาง   
   *  โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง 
 
                           มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  ๒  ศูนย์ 
   *  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาหลง  
   *  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาขวาง 
  
   ๓.๒ การสาธารณสุข 
    มีสถานบริการสาธารณสุข  จำนวน  ๑  แห่ง  คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพชุมชน   
                            ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๘ บริเวณสถานีรถไฟกาหลง 
 
   ๓.๓ การศาสนา 
   วัด/สำนักสงฆ ์ จำนวน      ๓     แห่ง   ดังนี้ 
     *  วัดกาหลง                       ต้ังอยู่  หมู่ท่ี   ๑    บ้านกาหลงบน 
   *  วัดนาขวาง                   ต้ังอยู่  หมู่ท่ี   ๔    บ้านนาขวาง 
   *  วัดแก้วมงคล  (ชายทะเลกาหลง)       ต้ังอยู่ หมู่ท่ี   ๗    บ้านชายทะเลากาหลง 
 
   ศาลเจ้า  จำนวน      ๔     แห่ง   ดังนี้ 
     *  ศาลพ่อปู่ปากคลองนาขวาง              ต้ังอยู่   หมู่ท่ี   ๑    บ้านกาหลง 
   *  ศาลเจ้าพ่อกิมท้ง                    ต้ังอยู่  หมู่ท่ี   ๗    บ้านชายทะเลกาหลง 
   *  ศาลพ่อแกละ                    ต้ังอยู่  หมู่ท่ี   ๗    บ้านชายทะเลากาหลง 
   *  ศาลตาหลวง                    ต้ังอยู่  หมู่ท่ี   ๗    บ้านชายทะเลากาหลง 
   ๓.๔  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
    *   มีศูนย์  อปพร.   จำนวน  ๑  แห่ง     มีสมาชิก   ๒๐๐   คน 



 

 

๑๓   

 

๔.  ด้านเศรษฐกิจ 
   ๔.๑  การประกอบอาชีพพื้นท่ีตำบลกาหลงเป็นท่ีราบลุ่มน้ำทะเลท่วมถึงพื้นท่ีบางส่วนติดทะเลด้าน 
                       อ่าวไทย   พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม เหมาะท่ีจะทำนาเกลือและการประมงชายฝ่ังและเพาะเล้ียง  
                       สัตว์น้ำ 
                   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ดังนี้ 

     ๑.    ทำการประมง 
     ๒.    ทำนาเกลือ 
     ๓.    เพาะเล้ียงสัตว์น้ำเค็มและน้ำจืด 
     ๔.    อาชีพรับจ้าง 
     ๕.    ค้าขาย 
     ๖.    รับราชการ 
     ๗.    ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
     ๘.    ลูกจ้างภาคอุตสาหกรรม 

                                     สินค้าเศรษฐกิจสำคัญ 
                                      ๑.   เกลือ 
                                      ๒.   กะป ิ
                                      ๓.   สินค้าประมง  อาหารทะเล 
                                    ด้านการจ้างงาน   
                                      ตำบลกาหลงเป็นแหล่งประมงสำคัญ  มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง  เป็นท่ีต้ังของ  

โรงงานอุสาหกรรมจำนวนมาก   จึงมีการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะชาวพม่า                   
ซึ่งอาจจะมีผลกระทบในเรื่องการแย่งงานคนในพื้นที่อยู่บ้าง แต่ประชากรในตำบลก็ยังมีอัตราการ
ว่างงานน้อย  เนื ่องจากศักยภาพและความแข็งแรงของเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมและภาค                          
เกษตรกรรมบางส่วนในพื้นท่ี   
๔.๒ หน่วยธุรกิจในเขต  อบต. 

   *  ธนาคาร จำนวน    - แห่ง  
   *  โรงแรม จำนวน    - แห่ง   
   *  ปั้มน้ำมันและก๊าซ จำนวน   ๒   แห่ง 
   *  โรงสี จำนวน   - แห่ง   
   *  อู่ซ่อมรถ จำนวน   ๒ แห่ง   
   *  ร้านเสริมสวย จำนวน   ๕ แห่ง   
   *  ฟาร์มเล้ียงปลา จำนวน   ๓ แห่ง   
   *  โกดังเก็บเกลือ จำนวน   ๔ แห่ง   
   *  โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน            ๒๕    แห่ง 
 
๕.  ข้อมูลอ่ืน  ๆ   

๕.๑   ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 



 

 

๑๔   

 

พื้นที่ในเขตตำบลกาหลงเป็นพื้นที่ลุ่มชายฝั่งทะเล มีป่าชายเลนและต้นโกงกาง ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
อันอุดมสมบูรณ์พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นดินเค็มเหมาะแก่การทำนาเกลือ 

๕.๒   แหล่งท่องเที่ยว 
มีป่าชายเลนที่อุดมสมบรูณ์ควรค่าแก่การอนุรักษ์  มีชายทะเลเป็นสถานที่ท่องเที่ยว   มีศิลปะ วัฒนธรรม  

ประเพณีท่ีงดงาม  สถานท่ีท่องเท่ียวที่สำคัญ ได้แก่ 
๑.  วัดกาหลง  นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมานมัสการหลวงปู่สุด ซึ่งตำบลกาหลงถือเป็นตำบลหนึ่งที่เป็น

ประตูสู่ภาคใต้อยู่ติดถนนพระราม ๒ การเดินทางสะดวก 
๒.  ชายทะเลกาหลง  มีหาดทรายรูปร่างแปลกตาหากมาในช่วงเวลาที่เหมาะสม อาจพบ ปลาโลมา หรือ

ปลาพะยูน สัตว์ทะเลหายาก  และถือโอกาสเลือกซื้ออาหารทะเลสด และกะปิดี ๆ ท่ีเป็นสินค้าขึ้นช่ือของตำบลเป็น
ของฝากได้ด้วย   ตำบลกาหลงยังมีสินค้า otop ระดับห้าดาว  คือ  ผลิตภัณฑ์น้ำพริก ของกลุ่มสตรีสาครบุรีอีกด้วย 

๓.  คลองสุนัขหอน สายน้ำท่ีเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ท่ีหล่อเล้ียงผู้คนริมฝ่ังคลอง  ด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  ในยามค่ำคืนสามารถล่องเรือชมหิ่งห้อยเพื่อผ่อนคลายและหลีกหนีจากความวุ่นวายของสังคมเมือง 

๕.๓  มวลชนจัดต้ัง 
-  ชุดลูกเสือชาวบ้าน       ๑   รุ่น   รวมสมาชิก     ๑๐๐    คน 
-  กลุ่มเกษตรกร               ๒        กลุ่ม          จำนวน          ๒     หมู่บ้าน    
-  กลุ่มแม่บ้าน/สตรี ๓        กลุ่ม          จำนวน          ๓     หมู่บ้าน    

  -  กลุ่มสหกรณ์น้ำ         ๑        กลุ่ม     
            -  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน  ๘        กลุ่ม           จำนวน         ๘      หมู่บ้าน     

-  กลุ่มกองทุน  SML   ๘        กลุ่ม           จำนวน         ๘      หมู่บ้าน     
-  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  ๑      กลุ่ม            จำนวน         ๘      หมู่บ้าน  
-  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  มีสมาชิก    ๑๐๐     คน 
-  กลุ่มสัจจะ                                ๘       กลุ่ม            จำนวน         ๘      หมู่บ้าน             

            ศักยภาพในตำบล 
            ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล                   
                ๑. จำนวนบุคลากร         ๔๐      คน               ๒.  ระดับการศึกษาของบุคลากร 
      พนักงานส่วนตำบล       ๑5      คน                                 ประถมศึกษา                  ๑๓     คน    
                 ตำแหน่งในสำนักปลัด           9      คน                 มัธยมศึกษาตอนต้น            ๓      คน  
                 ตำแหน่งส่วนการคลัง            ๑      คน                 มัธยมศึกษาตอนปลาย         ๓      คน  
                 ตำแหน่งส่วนโยธา                ๒      คน                 อาชีวะศึกษา(ปวช. ปวส.)     ๕      คน                                            
                 ตำแหน่งส่วนการศึกษา ฯ       1      คน                 ปริญญาตรี                      ๙       คน 
                  ตำแหน่งส่วนสาธารณสุข ฯ    2      คน                   ปริญญาโท                     ๖       คน                
                                                                                    ปริญญาเอก                    ๑       คน 
                  พนักงานจ้าง     ๒๗   คน     ลูกจ้างประจำ   ๑   คน 

               ๓. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
-  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙                      เป็นเงิน        ๓๒,๕๐๓,๐๐๐    บาท 
-  รายได้ภาษีอากร                                      เป็นเงิน        ๒๓,๒๓๕,๐๐๐   บาท 



 

 

๑๕   

 

-  รายได้ท่ีมิใช่ภาษีอากร                               เป็นเงิน         ๒,๗๖๘,๐๐๐     บาท 
-  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                     เป็นเงิน         ๖,๕๐๐,๐๐๐     บาท 

๖.ปัญหาท่ีสำคัญของตำบลกาหลง 
                      การท่ีจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดเล็ก ๆ ทำให้งบประมาณท่ีจัดสรรจากส่วนกลางในอดีตมีน้อย
ตามไปด้วยทำให้การพัฒนามีค่อนข้างจำกัด ท้ัง ๆ ท่ีเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพสูง การมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่เป็น
จำนวนมากทำให้เกิดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมตามมา  ปัญหาการแย่งงานกันทำ  ปัญหายาเสพติด  เป็นต้น 
โดยแบ่งแยกปัญหาออกเป็น ประเภทได้ดังนี้ 

๑. ปัญหาขยะมูลฝอย   
๒. ปัญหาน้ำเน่าเสีย 
๓. ปัญหามลพิษทางอากาศ 
๔. ปัญหาป่าชายเลนเส่ือมโทรม 
๕. ปัญหาน้ำท่วม 
๖. ปัญหาแรงงานต่างด้าว 
๗. ปัญหายาเสพติด 
๘. ปัญหาโรคระบาด  โรคติดต่อ 

๗. ศักยภาพ และจุดเด่นของพ้ืนท่ี (  ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาตำบล  ) 
ตำบลกาหลงนับได้ว่าเป็นเมืองท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีมีความแตกต่างไปจากท้องถิ่นอื่น ๆ ในหลายด้าน ซึ่งถือเป็นข้อ
ได้เปรียบของเมืองในอันท่ีจะเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการบริหาร  
ซึ่งจุดเด่นหรือศักยภาพอันเป็นข้อได้เปรียบของพื้นท่ีหรือศักยภาพของตำบลกาหลง พอจะสรุปได้ดังนี้ 
๑. เป็นตำบลท่ีมีธรรมชาติ และทรัพยากรชายฝ่ัง อาทิป่าโกงกาง โดยมีแนวชายทะเลยาวหลายกิโลเมตรท่ีเป็นแหล่ง
ของสัตว์น้ำ สัตว์ทะเลท่ีหายาก อาทิ ปลาพะยูน  ปลาโลมา   เป็นต้น 
๒. เป็นตำบลท่ีมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ  ท้ังภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็น
จำนวนมากจึงมีการขยายโอกาสการสร้างงานในระดับสูง  ประชาชนในพื้นท่ีประกอบอาชีพประมงชายฝ่ังซึ่งตำบล
กาหลงเป็นแหล่งอาหารทะเลหลากหลายท้ัง กุ้ง  หอย  ปู  ปลา  โดยเฉพาะเป็นบริเวณท่ีมีหอยพิมซึ่งเป็นสัตว์ทะเล
เศรษฐกิจชุกชุม  เป็นแหล่งแปรรูปอาหารทะเลท่ีมีช่ือเสียงโดยเฉพาะกะปิกาหลง  ด้านการเกษตรประชาชนนิยม
ประกอบอาชีพทำนาเกลือ  ซึ่งพื้นท่ีส่วนใหญ่ของตำบลเป็นดินเค็มเหมาะสำหรับการทำนาเกลือ เกลือกาหลงจึงเป็น
ท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียวอีกอย่างหนึ่ง  รวมถึงมีกลุ่มอาชีพจัดจัดต้ังกันเองหลายกลุ่ม ท่ีมีช่ือเสียงคือ  น้ำพริก สินค้า 
OTOP  ขึ้นช่ือของจังหวัดโดยกลุ่มแม่บ้านสตรีสาครบุรี   กลุ่มสตรีบ้านกาหลงบนรวมกลุ่มกันทำดอกไม้ประดิษฐ์  
ดอกไม้จันทน์  ประดับในงานต่าง ๆ  เป็นต้น 
๓. มีแหล่งท่องเท่ียวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเท่ียว คือ วัดกาหลง ผู้คนท่ีผ่านไป – มา ต้องแวะมาสักการะหลวงปู่สุด  
เกจิอาจารย์ดังผู้เป็นอาจารย์ของต๋ีใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคล  รวมถึงเช่าเหรียญหลวงปู่สุดไว้บูชาโดยเฉพาะรุ่นเสือเผ่นท่ี
โด่งดัง 
๔. เป็นเมืองศูนย์กลางทางการคมนาคม มีถนนพระราม ๒  ผ่านถือว่าเป็นประตูสู่ภาคใต้ 
๕. เป็นเมืองท่ีมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีสมบูรณ์แบบอันเอื้อประโยชน์ต่อการผลิตการลงทุน และการ
ท่องเท่ียว ของท้องถิ่น  



 

 

๑๖   

 

๖. เป็นเมืองท่ีมีระบบการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะท่ีมีประสิทธิภาพ  
๗. เป็นเมืองท่ีมีรูปแบบและระบบการปกครองท่ีเอื้อต่อการเข้ามามีส่วนร่วม โดยผู้บริหารส่งเสริมการมีส่วน 
ร่วมของประชาชนในทุกระดับ  
๘. มีระบบสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ โดยสถานีอนามัยภายใต้การสนับสนุนของ อบต.กาหลง ซึ่งทาง อบต.ให้
ความสำคัญต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนในพื้นท่ีจึงจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการโครงการต่าง ๆท้ังท่ี
ดำเนินการเอง  และสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขทุกระดับ รวมทั้งให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมจนเป็นท่ี
ประจักษ์และได้รับรางวัลจากท้ังส่วนกลาง  และทางจังหวัดมาตลอด  

 
 

แผนผังการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 
 

ฝ่ายบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 



 

 

๑๗   

 

ฝ่ายสภาฯ 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายประเทือง   คงพูล 
ประธานสภาฯ 

นางณภคั  โตเหมือน 
รองประธานสภาฯ 

นายณรงคฤ์ทธ์ิ   บวัพยอม 
นายสยาม  ฟักมี 

สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี ๑ 

ส.ต.อ.ส าราญ  ชนัแสง 
เลขานุการสภาฯ 

 

นายนพดล  ศรีงามผ่อง 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี ๒ 

 

นายทวนทอง   จนัทร์มล 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี ๓ 

นายสุรินทร์  บุญย่ิงยงค ์
นายกิตติ   วฒันกาญจน ์
สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี ๔ 

นายจ ารัส   สมมาก 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี ๕ 

นายจารนยั    แฟงมูล 
นายสมพรต    แกว้เอี่ยม 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี ๖ 

นายอวยพร   ใจยงัด ี
สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี ๗ 

นายชาติชาย   ศรีงามผ่อง 
นายมนตรี   องคเ์อี่ยม 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี ๘ 



 

 

๑๘   

 

ส่วนที่  ๓ 
สรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ประจำปี ๒๕61 

 
ลำดั
บ 

แผนงาน/ด้าน จำนวนโครงการ
ตามแผนพัฒนา   

ปี  ๒๕๕๙ 

จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ  
ปี ๒๕๕๙ 

คิดเป็นร้อยละ 

๑ 
๒ 

 
๓ 

 
๔ 

 
๕ 

 
๖ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง – การบริหาร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและ
นันทนาการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

12 
23 

 
16 

 
15 

 
26 

 
4 

11 
16 

 
12 

 
14 

 
25 

 
3 
 

91.66 
69.56 

 
75.0 

 
93.33 

 
96.15 

 
75.0 

 
 

รวม 96 81 84.37 



 

 

๑๙   

 

๓.๑ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชงิปริมาณและคุณภาพ  
ข้อมูล การเก็บข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผลที่ได้รับ 

เชิง
ปริมาณ 

ปริมาณโครงการท้ังหมดในปีงบประมาณ  ๒๕61 
-ปริมาณโครงการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ     
จำนวน  12  โครงการ 
-ปริมาณโครงการพัฒนาด้านสังคม   จำนวน  23  โครงการ 
-ปริมาณโครงการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
จำนวน   16   โครงการ 
-ปริมาณโครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ   
จำนวน   15   โครงการ 
-ปริมาณโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่ิงแวดล้อม          
จำนวน   26   โครงการ 
-ปริมาณโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  จำนวน  4  โครงการ 
 

ปริมาณโครงการท่ีได้ดำเนินการในปีงบประมาณ  ๒๕61 
-ปริมาณโครงการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ                          
จำนวน  11  โครงการ 
-ปริมาณโครงการพัฒนาด้านสังคม  จำนวน  16  โครงการ 
-ปริมาณโครงการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       
จำนวน  12   โครงการ 
-ปริมาณโครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ                                               
จำนวน  14  โครงการ 
-ปริมาณโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่ิงแวดล้อม                                                                                                    
จำนวน   25   โครงการ 
-ปริมาณโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  จำนวน   3   โครงการ 
 

- ปัญหาความ
ต้องการ 
ของประชาชนลด 
น้อยลงเพียง
บางส่วน 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพ -  สอบถามจากแบบสอบถาม  การสัมภาษณ์  แบบประเมิน  ฯลฯ 
-   สอบถามความต้องการจากประชาชนโดยการออกทำประชาคมทุก
หมู่บ้าน 
-   ได้รับรายละเอียดความต้องการของประชาชนจากตู้ร้องเรียน 

-  ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับหนึ่ง   
-  การแก้ปัญหาของ อบต. ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
บางส่วนและบางพื้นที่เท่านั้น  เนื ่องจากประชาชนไม่เข้าร่วมประชาคม            
ทำให้ อบต.ไม่ได้รับทราบปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
บางส่วนในพื้นท่ี 
-  ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าท่ี ของตน และการมี
ส่วนร่วม รวมถึงสำนึกของการเป็นเจ้าของพื้นท่ีร่วมกัน 
-   ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไขร้อยละ  ๔๐ 

- ปัญหาความ
ต้องการ 
ของประชาชนลด 
น้อยลงเพียง
บางส่วน 
 



 

 

๒๒   

 

ส่วนที่  ๔ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี 

……………… 
๔.๑   วิสัยทัศน์  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ( VISION ) 
         “ ตำบลแห่งการเรียนรู้   และแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม   ท่ามกลางสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม     

  ประชาชนอยู่ดีมีสุขภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”   
๔.๒    พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง  ( MISSION ) 

 ๑.พัฒนาความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของประชาชน ให้อุ้มชูตัวเองและครอบครัวภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

   ๒.ส่งเสริมยกระดับ คุณธรรม จริยธรรมด้านการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลกาหลงภายใต้
หลักเกณฑ์ของการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

   ๓.ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนท้องถิ่น พัฒนาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต   
   ๔.ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้เข้าใจในบทบาทหน้าท่ี พัฒนาการเมืองภาคประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วม

และการตรวจสอบจากประชาชน 
   ๕.ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   ๖.ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพ แหล่งท่องเท่ียวภายในตำบลให้มีมนต์เสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเท่ียว 
   ๗.พัฒนาสู่ความเป็นครัวโลกทางด้านอาหารทะเลและศูนย์กลางภาคการเกษตร 
   ๘.ส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชน ห่างไกลจากโรคภัย และพัฒนาให้เป็นพื้นท่ีปลอดโรค 
   ๙.ส่งเสริมพัฒนา ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมภายในตำบลให้น่าอยู่ 

๔.๓    จุดมุ่งหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง (GOAL) 
           ๑.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล และเข้าถึงโอกาสทางสังคม  
            ๒.เศรษฐกิจเข้มแข็ง ประชาชนมีอาชีพหลัก อาชีพเสริม เล้ียงดูตนเองและครอบครัวภายใต้หลักปรัชญา  
                เศรษฐกิจพอเพียง 
              ๓.อบต.กาหลงโปร่งใส  ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล  สามารถตรวจสอบได้ 
              ๔.ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน  ตลอดจนมีพัฒนาการทางสติปัญญาสูงขึ้น 
              ๕.วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ สืบทอดสู่คนรุ่นหลัง 
              ๖.เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ ใกล้ใจกลางเมือง 
              ๗.เป็นศูนย์กลางด้านการประมง เกษตรกรรมของภูมิภาค 
              ๘.ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยแข็งแรง ปราศจากโรค             
              ๙.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ามกลางสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามน่าอยู่ ปราศจากมลพิษ และเป็น                   
                 ปอดแห่งใหม่ของภูมิภาค  
             ๑๐.ประชาชนรู้จัก เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็น   
                 ประมุข  

 ๔.๔   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง ๕ ปี   
๑.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง – การบริหาร 

แนวทางการพัฒนา 



 

 

๒๓   

 

- เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและบริหารการจัดการองค์กร 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้นำท้องถิ่น 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 แนวทางการพัฒนา 

- การรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถิ่น 
- การสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
- การบริหารการจัดการด้านสังคมสงเคราะห์และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส 
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 แนวทางการพัฒนา 

- การบริหารการจัดองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้ 
- ส่งเสริมการเรียนรู้  และพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
- การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศาสนา  อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน่ 

          ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนา 

- การบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
- การป้องกัน  ควบคุม  และบำบัดโรค 
- ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

           ๕.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 

- การวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
- การศึกษา  พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
- การบริหารจัดการปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

๖.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพาณิชย์และการบริการ 
- ส่งเสริม  สนับสนุนการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางครัวเรือน  ในด้านอาหารทะเลและด้านการเกษตร 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียว 

- ส่งเสริมและสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 



 

 

๒๔   

 

นโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 
กำหนดนโยบายการพัฒนาไว้  ๘  ข้อ  ดังนี้ 
๑.  นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
๒.  นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.  นโยบายการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม สาธารณสุขและกีฬา 
๔.  นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ 
๕.  นโยบายการพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  
๖.  นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว 
๗. นโยบายการพัฒนาด้านการปกครองท้องถิ่น 
๘. นโยบายการพัฒนาด้านอื่น ๆ 
 
๑.  นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

โครงสร้างพื้นฐานเป็นส่ิงจำเป็นของชีวิตมนุษย์มาโดยตลอด  จึงต้องมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ในปัจจุบันและอนาคต  
 ๑.  จะดำเนินการก่อสร้าง พัฒนาและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานท่ีอยู่ในกรอบภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลกาหลง  ให้กระจายครอบคลุมทุกหมู่บ้านอย่างเป็นธรรมตามความจำเป็น 
 ๒.  จัดให้มีการก่อสร้าง ดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุงการพัฒนาแหล่งน้ำ  และระบบประปา 
 ๓.  จะดำเนินการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าส่องสว่างให้ครอบคลุมท้ังตำบล 
 ๔.  ประสานงานกับหน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร   
เพื่อให้เกิดการบูรณาการท้ังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  ถนน ไฟฟ้า  น้ำประปา  โทรศัพท์  แหล่งน้ำ  ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
 
๒.  นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต              
ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
           ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ประชาชนอย่างมีบูรณาการและสอดคล้องกันต้ังแต่ระดับปฐมวัยถึงอุดมศึกษาท้ังในและนอกระบบการศึกษา    สร้าง
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

๒. พัฒนาหลักสูตร พัฒนาบุคลากรของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้มีคุณภาพและคุณธรรมอย่าง
ท่ัวถึงต่อเนื่องและก้าวทันการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตต์  

๓. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้อย่าง
ถูกต้อง  

๔.  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าท้องถิ่นอื่น  
 ๕.  ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

๖.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาขนบธรรมเนียม  และประเพณีสำคัญต่างๆ โดยเน้นให้
ประชาชนในตำบลมีส่วนร่วม  



 

 

๒๕   

 

๗.  สนับสนุนส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนา     เพื่อให้มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังให้ประชาชน
เข้าใจ นำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม  

๘.  สืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย  ทั ้งที ่เป็นวิถีชีว ิต ประเพณีค่านิยมที่ดีงาม             
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อการศึกษาเรียนรู้และใช้ประโยชน์ ในการ เพิ่มมูลค่าบนฐานของความเป็นคนไทย  

๙. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นเกิดการเรียนรู้ท่ีถูกต้องใช้เวลา 
ว่างให้เป็นประโยชน์มีคุณธรรม  เอื้ออาทรต่อผู้อื่น  

 
๓.  นโยบายการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม สาธารณสุขและกีฬา 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จัดสวัสดิการสังคม  ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง ควบคุมดูแลการจัดเก็บขยะมูลฝอย ควบคุมดูแลการกำจัดมลพิษของสถาน
ประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

๑. เตรียมความพร้อมให้แก่ส ังคมผู ้ส ูงอายุ  โดยยึดหลักการให้ผู ้สูงอายุเป็นทรัพยากรที ่มีค ุณค่า                      
เป็นผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพดี  ท้ังร่างกายและจิตใจ   ส่งเสริมด้านสุขภาพท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย สนับสนุนครอบครัวให้
เข้มแข็ง และส่งเสริมการใช้ประสบการณ์ของผู้สูงอายุในรูปแบบของคลังสมอง  

๒.  จัดสวัสดิการสังคม เช่น เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ อย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบบริการด้านสาธารณสุขพื้นฐาน จัดสรรและสนับสนุนเครื่องมือ
ป้องกันโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก โรคระบาด เพื่อป้องกันโรคอย่างเป็นระบบและถาวร ให้สอดคล้องกับสภาวะของ
ชุมชนและความต้องการพื้นฐานท่ีจำเป็นของประชาชน 

๔. เพิ ่มคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ ่นพื ้นที ่และให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้           
โดยง่าย  รวมถึงการดูแลเรื่องการป้องกันโรค  และการส่งเสริมสุขภาพ  
 ๕.  สนับสนุนรวมทั้งจัดให้มีบริการทางการแพทย์เคล่ือนท่ี  ออกให้บริการประชาชนท่ียากจน น้ำท่วม  และ
ท่ีอยู่ตามชนบทห่างไกล 

๖.  ดูแลและปรับปรุงเกี่ยวกับระบบการกำจัดขยะมูลฝอย  เพื่อให้มีในระบบมาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล 
 ๗.  เผยแพร่ข่าวสารและความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน  รวมทั้งกิจกรรมสร้าง
เสริมการออกกำลังกาย และการกีฬา เพื่อการมีสุขภาพ  และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
             ๘.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และองค์กรเอกชน อื่น 
ๆ 
 ๙.  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ พร้อมท้ังสนับสนุนให้มีการแข่งขันกฬีาเพื่อ
สู่ความเป็นเลิศในจังหวัด  สถานศึกษา องค์กร ชุมชน  และประชาชนท่ัวไป  โดยสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา  และเครื่อง
อำนวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยท่ีดี  สร้างนิสัยรักการกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์    
 ๑๐.  ส่งเสริมจัดให้มี สนามกีฬา  ลานกีฬา  พื้นที่สาธารณะ  และสวนหย่อม  สำหรับการออกกำลังกาย   
พักผ่อน   และกิจกรรมนันทนาการของประชาชน เพื่อหลีกเล่ียงการหมกมุ่นและมั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด 
๔.  นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการส่งเสรมิอาชีพ 

มีการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของประชาชน สร้างงานเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น 
(OTOP) ให้ความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าใหม่ ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตให้ทันกับ
ความต้องการของตลาด 

 



 

 

๒๖   

 

 ๑.  ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาอาชีพของประชาชนเพื่อสร้างงาน  สร้างรายได้เพิ ่มขึ ้นร่วมท้ัง
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนชุมชน   เพื่อสนับสนุนทุนในการประกอบการและขยายฐานทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดสมุทรสาคร   ให้กว้างขวางและเข้มแข็ง 
 ๒.  ส่งเสริมความสามารถของเกษตรกรชาวประมง  ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม  ด้วยการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร  และการประมง  พัฒนาคุณภาพ  รูปแบบ  ตลอดจนการบรรจุภัณฑ์ของสินค้าให้ทันสมัยได้มาตรฐาน 
ตรงต่อความต้องการของตลาด 
 ๓.  ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรกรรมท่ีปลอดจากสารพิษ  ปลอดภัยต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
 ๔.  สนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์  หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP อาทิเช่น  กะปิ  เกลือ  เป็นต้น  เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชน  และสนองตอบนโยบายของรัฐบาล 
 ๕.  ส่งเสริมและพัฒนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการ  และเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการผลิต  และการจัดจำหน่ายให้แก่กลุ่มอาชีพ  กลุ่มแม่บ้านและองค์กรเอกชนต่าง ๆ 
 
๕.  นโยบายการพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบรอย  

การจัดให้มีสายตรวจประจำตำบลร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ออกตรวจพื้นที่และเตรียมพร้อมจัดหา
รถดับเพลิง  อุปกรณ์ เครื่องมือการดับเพลิง ตลอดจนฝึกซ้อมการปฏิบัติให้พร้อมเสมอ เพื่อความปลอดภัยของชาว
กาหลงทุกคน 
 ๑.  ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เป็นตำบลน่าอยู่  มีความปลอดภัยโดยจะส่งเสริม
สนับสนุนให้มีสายตรวจประจำตำบล   โดยการร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าท่ีตำรวจและอาสาสมัครประจำตำบล 
 ๒.  จัดหารถดับเพลิง เครื่องดับเพลิง หรือเครื่องมือเครื่องใช้ และจัดสรรงบประมาณในด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและใช้ในกิจกรรมบรรเทาสาธารณภัยของตำบลกาหลง 

๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) 
๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ  หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย  (OTOS) 
๕.  แก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด  ปัญหาอาชญากรรม  และปัญหาอื่นๆ  อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 

 
๖.  นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เป็นส่ิงสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในทุกชุมชน   ถ้า
ในชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมดีอุดมสมบูรณ์  รวมถึงมีการบริหารจัดการได้ถูกต้อง  ก็จะทำให้ชุมชน
สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข    มีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์  มีสภาพภูมิอากาศที่ดี  และลดปัญหาภาวะโลก
ร้อน   
 ๑.  สนับสนุนการวางผังเมือง  การปรับภูมิทัศน์ให้เมืองน่าอยู่  น่าอาศัย  สวยงาม เหมาะสำหรับการ
ท่องเท่ียว  และการพักผ่อน  ตลอดจนปรับปรุงเส้นทางการท่องเท่ียวให้มีสภาพดี  สะดวกและปลอดภัย 

๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ ร่วมมือกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจ
การท่องเท่ียว  และองค์กรเอกชนอื่น ๆ จัดประชาสัมพันธ์  เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวในตำบลกาหลง เช่น  
ป่าชายเลน  การท่องเท่ียวเชิงเกษตร  การพักอาศัยอยู่กับครอบครัวในชุมชน (HOME STAY)  
 ๓.  สนับสนุนให้มีการจัดต้ังศูนย์กำจัดขยะรวมของจังหวัดสมุทรสาคร  ศูนย์กำจัดขยะระดับอำเภอ ระดับ
ตำบล  เพื่อสามารถกำจัดขยะได้ท้ังจังหวัด 

 



 

 

๒๗   

 

 ๔.  เป็นแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆในจังหวัดสมุทรสาคร 
 ๕.  ประสานงานกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาคุณภาพแม่น้ำท่าจีน 
 ๖.  สนับสนุนให้มีการจัดพื้นท่ีสีเขียวในแต่ละชุมชน  พร้อมท้ังฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ ป่าชายเลน และ
ทรัพยากรทางทะเล 
 ๗.  ประสานงานกับรัฐบาล ในการช่วยเหลือประชาชนท่ีเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม และชายฝ่ังทะเลถูก
กัดเซาะ 
 
๗.  นโยบายการพัฒนาด้านการปกครองท้องถ่ิน 

ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล ปรับกระบวนทัศน์และกระบวนการทำงาน  พัฒนาระบบการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลงเพื่อให้มีความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติงานสนองความต้องการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  มีความคุ้มค่า สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนิน
นโยบายสาธารณะ  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อความโปร่งใส  ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   

๑.  จะดำเนินการบริหารงาน  โดยยึดหลักบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  เปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วม
ในทุกด้าน  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  พัฒนากระบวนการทำงานให้เป็นหน่วยงานท่ีบริการประชาชน  ได้อย่าง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

๒.  ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล  ปรับกระบวนทัศน์  และกระบวนการจัดการ  ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากร    พนักงานเจ้าหน้าท่ี     ข้าราชการ   บุคลากร  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง       ต้ังแต่ระดับ
ล่างสุดจนถึงสูงสุดให้เกิดวิสัยทัศน์กว้างไกลทันสมัย  โดยมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์สุขของตำบลกาหลง 
 ๓.  สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อบต. และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการ
ทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง  โดยได้จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประชุม  อบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่ผู้นำท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
เยาวชน  ประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา  เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองท้องถิ่น  และ
แนวทางการพัฒนาการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตลอดจน
กระบวนการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน  และสังคม 
 ๕.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในระบบประชาธิปไตย 

๖. การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 ๗.  ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อทำแผนพัฒนาแต่ละท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร 
 
๘.  นโยบายการพัฒนาด้านอืน่ ๆ 

๑.  จัดกิจกรรมต่างๆ  และโครงการต่างๆ  ท่ีอาจจัดทำขึ้นตามความประสงค์ของประชาชนโดยมุ่งเน้นยึด
ผลท่ีได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก  

๒.  จัดทำโครงการต่างๆ  ท่ีเกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล  เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล  
  ๓.  จัดกิจกรรมต่างๆ  เพื่อบูรณการกับหน่วยงานอื่น ๆ 
 
 



 

 

๒๘   

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น 
โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลัก
ของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการ
ปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความสำคัญ
กับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ท้ังในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอน
ของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังร่วมจัด
ทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนท่ีสำคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมท้ังแผนงาน/โครงการสำคัญท่ีต้องดาเนินการให้เห็นผล
เป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้กำหนด
แนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและ
เกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปล่ียนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีสำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  



 

 

๒๙   

 

๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 
และยั่งยืน  

๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  

  

 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคกลาง 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และ
มาตรา 53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  สำนักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคท่ียึดกระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทาง
ในการพัฒนาท้ังทางด้านอุตสาหกรรม เกษตร ท่องเท่ียว การค้าการลงทุน และการบริการและการพัฒนา ระบบ 
Logistic และโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพคน สังคม และชุมชนให้มีคุณภาพ มีธรรมาภิบาลโดยมี 
แนวทางในการพัฒนาท้ังทางด้านการศึกษา สุขภาวะ สถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม และพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อ
ระบบนิเวศ   
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพื้นที่ชายแดนตามแนวเส้นทางเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านท้ังแนวเหนือ – ใต้ และตะวันออก – ตะวันตก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการพัฒนาพื้นท่ีเมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน 

 
แผนพัฒนาภาคกลาง  
แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
ภาคกลางและพื้นท่ีกรุงเทพฯ เป็นภูมิภาคท่ีมีบทบาทสาคัญในการเช่ือมโยงกับทุกภาคภายในประเทศเนื่องจากเป็น
ท่ีต้ังของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเป็นท่ีต้ังของหน่วยงานราชการระดับกระทรวง หนว่ยงานรฐัวิสาหกิจ 



 

 

๓๐   

 

สถาบันการศึกษาและวิจัยช้ันนาทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลท่ีดีท่ีสุด รวมทั้งสถาบันธุรกิจและสถาบัน
การเงินช้ันนาของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลางต้ังอยู่ในพื้นท่ีลุ่มแม่น้าขนาดใหญ่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เป็น “อู่
ข้าว อู่น้า” ของประเทศ และเป็นพื้นท่ีในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (Southern 
Economic Corridor) ท่ีเช่ือมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Landbridge) 
เช่ือมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออกดังนั้น การพัฒนาภาคกลางสู่ความ “มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน” จาเป็นต้องรักษาความมีช่ือเสียงของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองช้ันนาระดับโลกตลอดไป ควบคู่ไปกับการ
ใช้ศักยภาพพื้นฐานด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้า และความพร้อมของสถาบันการศึกษา/วิจัยในการยกระดับ
ภาคการเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้าและบริการท่ีมีมูลค่าสูง รวมทั้งการ
เร่งรัดผลักดันเส้นทางลัดโลจิสติกส์เช่ือมโยงทวาย (เมยีนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อให้ภาค
กลางเป็นพื้นท่ียุทธศาสตร์ในการเช่ือมโยงเส้นทางการค้าการขนส่งระหว่างทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออกใน
ระยะยาว  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
ภาคกลางมีบทบาทสาคัญในการเช่ือมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ เนื่องจากเป็นท่ีต้ังของกรุงเทพมหานคร 
สถาบันการศึกษาและวิจัยช้ันนาทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลท่ีดีท่ีสุด นอกจากนี้ ภาคกลางยังมีแหล่ง
ท่องเท่ียวที่มีช่ือเสียง สภาพพื้นท่ีและระบบชลประทานท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีสาคัญของ
ประเทศ และเป็นพื้นท่ีแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง(Southern Economic Corridor) ท่ี
เช่ือมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Landbridge) เช่ือมโยงภูมิภาคอาเซียนกับ
โลกตะวันตกและโลกตะวันออก ภาคกลางจึงมีเป้าหมายท่ีจะ“พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็น
ฐานการผลิตสินค้าและบริการท่ีมีมูลค่าสูง” 
วัตถุประสงค ์ 
(1) เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองท่ีมีความทันสมัย และเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเท่ียวในลาดับต้น ๆ 
ของโลกตลอดไป  
(2) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขท้ังสุขภาพกาย จิตใจ มีความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ 
และมีสภาพแวดล้อมท่ีดี  
(3) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว อย่างต่อเนื่อง  
(4) เพื่อฟื้นฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่าง
ยั่งยืน  
เป้าหมายและตัวชี้วัด  
(1) กรุงเทพฯ ได้รับการจัดลาดับเป็นเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตช้ันนาในโลกดีข้ึน  
(2) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น  
(3) รายได้การท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น  
(4) มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น  
(5) มูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  
(6) คุณภาพน้าแม่น้าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
(7) ปริมาณขยะท่ีได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น 
 



 

 

๓๑   

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
(1) ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไข
ปัญหาส่ิงแวดล้อมเมือง  
(2) ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเช่ือมโยง เพื่อกระจาย
การท่องเท่ียวทั่วท้ังภาค  
(3) ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
(4) ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ บริหารจัดการน้าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมภัยแล้ง และคงความสมดุล
ของระบบนิเวศอย่างยั่งยนื  
(5) ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
(6) ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ พัฒนาความเช่ือมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและ ลดความ
เหล่ือมล้าภายในประเทศ   
2) ความท้าทายที่สาคัญของกลุ่มจังหวัด  
(1) การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าและสร้างแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้าให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝ่ัง
ทะเลอย่างยั่งยืน  
(2) การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
(3) ความเช่ือมโยงของการท่องเท่ียวและพื้นท่ีเศรษฐกิจให้ครอบคลุม  
(4) การป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลถูกกัดเซาะของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
3) พันธกิจ  
(1) สร้างและฟื้นฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรสัตว์น้า เพื่อเป็นฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ
การท่องเท่ียว  
(2) เพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร อาหารและส่งเสริมการท่องเท่ียว  
(3) พัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
(4) สร้างระบบเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว พื้นท่ีเศรษฐกิจ และการค้าชายแดน  
(5) ลดความรุนแรงปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง  
4) เป้าประสงค์รวม  
(1) โครงสร้างพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสนับสนุนการค้าและการลงทุนอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ  
(2) ทรัพยากรสัตว์น้าท่ีเพิ่มขึ้น  
(3) สินค้าเกษตร อาหารมีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล  
(4) รายได้จากการท่องเท่ียว สินค้า และบริการเพิ่มข้ึน  
(5) การกัดเซาะชายฝ่ังทะเลท่ีได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี  
(6) สินค้าอุตสาหกรรมสามารถแข่งขันได้และมีมาตรฐานสากล 
5) ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร  
กลยุทธ์ที ่1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการฟื้นฟูทรัพยากรทางการเกษตรให้คงความอุดมสมบูรณ์  
กลยุทธ์ที ่1.2 พัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าด้านการเกษตร  



 

 

๓๒   

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยวการค้า
และพื้นที่ทางเศรษฐกิจ  
กลยุทธ์ที ่2.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการผลิตท่ีเช่ือมโยงการค้า การลงทุนและ การท่องเท่ียว  
กลยุทธ์ที ่2.2 พัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ 3.1 ป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง  
กลยุทธ์ที ่3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
กลยุทธ์ที ่3.3 ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม (Innovation) และแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์(Creative Economy) อย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์ที ่4.1 เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการแข่งขันของอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที ่4.2 สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ และสร้างโอกาสในการค้า การตลาดและการลงทุน 
                    1.3.2 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 เห็นชอบให้
จัดตั้งกลุ่มจังหวัดรวม 19 กลุ่มจังหวัด โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยจังหวัดเพชรบุรี เป็นท่ีต้ังของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
  แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด และนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของ
ภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มจังหวัด ในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดได้นำนโยบายของ
รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มท่ี
มุ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง และนโยบายด้านการท่องเท่ียวที่เน้นการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ตลอดท้ัง
การเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวท้ังจากภายในและต่างประเทศ นอกจากนั้นการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยังได้
เช่ือมโยงประเด็นทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ท่ีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ได้กำหนดตามแนวทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ซึ่งได้เน้นให้กลุ่มจังหวัด
พัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ พัฒนาและผลิตสินค้าเกษตรที่ได้
มาตรฐานและปลอดภัย และการป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง โดยมีวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ 
  “ฐานเพื่อการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร และการ
ท่องเท่ียว” 
  พันธกิจ 
  1. สร้างและฟื้นฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรน้ำ เพื่อเป็นฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และการท่องเท่ียว 
  2. เพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  3. พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
  4. สร้างระบบเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวพื้นท่ีเศรษฐกิจ และการค้าชายแดน 
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  5. ลดปัญหาความรุนแรงปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง 
เป้าประสงค ์

  1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงและสนับสนุนการค้าและการลงทุน 
  2. ทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น 
  3. สินค้าเกษตรมีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล 
  4. รายได้จากการท่องเท่ียวสินค้า และบริการเพิ่มขึ้น 
  5. จำนวนนักท่องเท่ียวที่เพิ่มข้ึน 
  6. การกัดเซาะชายฝ่ังทะเลได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 

7. ผู้ปฏิบัติงานการจัดการขยะมีความรู้ ความสามารถในการจัดการขยะชุมชน 
  8. สินค้าอุตสาหกรรมสามารถแข่งขันได้และมีมาตรฐานสากล 
  ตัวชี้วัดผลสำเร็จหลัก Key Performance Indicators : KPI) ท่ีตอบสนองต่อประเด็นความท้าทาย 
  1. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GPCP) 
  2. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเท่ียว 
  3. ร้อยละของแปลง/ฟาร์มท่ีได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP 
  4. จำนวนปะการังเทียมท่ีท้ิงลงในทะเล (แท่ง) 
  5. ระยะทางการกัดเซาะชายฝ่ังทะเล (กิโลเมตร) 
  6. ลดระดับความรุนแรงพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของศัตรูมะพร้าว 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรภาคเกษตรกรรม เพื่อการลงทุน 
   กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการผลิตท่ีเช่ือมโยงการค้าและ
การลงทุน 
   กลยุทธ์ที่ 1.2 บริหารจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์ 
   กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าด้านการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเช่ือมโยงของการท่องเท่ียว การค้า และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
   กลยุทธ์ที ่2.1 เพิ่มศักยภาพทางการค้า การท่องเท่ียวและเช่ือมโยงพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
   กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 
   กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชนสีเขียวเพื่อการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ตามวิถีท้องถิ่น 
   กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาด การท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 
   กลยุทธ์ที่ 2.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 
   กลยุทธ์ที่ 2.6 พัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 3.1 ป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง 
   กลยุทธ์ที ่ 3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 



 

 

๓๔   

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม (Innovation) และแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative economy) อย่างยั่งยืน 
   กลยุทธ์ที่ 4.1 เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการแข่งขันของอุตสาหกรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ และสร้างโอกาสในการค้าการลงทุน 
 

 

 
วิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรสาคร : เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารทะเล เพื่อความเป็นหนึ่งในฐานะครัวของโลกเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่อาศัย  
พันธกิจ 
 1 สร้างสมดุลส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2 พัฒนาการประมง อุตสาหกรรมประมงต่อเน่ือง การเกษตร และอุตสาหกรรม  
        อื่นๆ ให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
3 บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข 

4 พัฒนาสังคม ชุมชน ให้มีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม พร้อมพัฒนาการ 

       ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพและสร้างสังคมใฝ่คุณธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ 

1 เร่งสร้างความสมดุลระบบนิเวศเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากร  



 

 

๓๕   

 

ประกอบด้วยกลยุทธ์ 6 ด้าน 
1) การพัฒนาคุณภาพแม่น้ำท่าจีนและคลองต่าง ๆ 
2) การป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายฝ่ังและแผ่นดินทรุดตัว 
3) การบริหารจัดการปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ  
4) การป้องกันและแก้ไขมลภาวะอื่น ๆ 
5) การจัดระบบผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน (Zoning) 
6) การสร้างจิตสำนึกของประชาชน 

 2 เร่งพัฒนาประสิทธิภาพการประมงและอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่อง และ 
                         การเกษตรให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ประกอบด้วยกลยุทธ์  
                         4 ด้าน 

1) การจัดทำผังเมืองของการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีชัดเจนไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ 
2) การพัฒนามาตรฐานการผลิตของทุกภาคการผลิตอย่างครบวงจรต้ังแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
ให้ได้มาตรฐานสากล 
3) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยการพัฒนากระบวนการผลิตและลดต้นทุนการผลิตของ
ทุกภาคการผลิต 
4) การอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์น้ำของจังหวัดเพือ่คงความหลากหลายทางชีวภาพ 

               3 พัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประกอบด้วยกลยุทธ์ 5 ด้าน 
1) การจัดการท่ีต้ังของอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการพัฒนาจังหวัด 
2) การลดผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมต่อส่ิงแวดล้อมโดยรอบท้ังในระดับพื้นท่ี (Local) 
และระดับโลก (Global) 
3) การจัดการกากของเสียหรือการแปรรูปกากของเสียท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและใช้พลังงาน 
5) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตประกอบการอุตสาหกรรมและการสร้าง
เครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีระบบบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย พลังงานและ
มาตรฐานแรงงานตามมาตรฐาน 

 4 บูรณาการจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างเป็นระบบ 
                         ตามหลักสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของรัฐ ประกอบด้วยกลยุทธ์ 3 ด้าน 

1) การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวนอกระบบ 
2) การจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามความต้องการการจ้างงานท้ังเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวในด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ สาธารณสุขของ
แรงงานต่างด้าวและให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมไทยได้อย่างสันติสุขและส่งเสริมให้
แรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครองตามสิทธิมนุษยชน เพื่อสามารถช่วยลดข้อกีดกันทางการค้า
ด้วยมาตรการท่ีไม่ใช่มาตรการทางภาษีได้ 

 5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพและสร้างสังคมใฝ่คุณธรรม  



 

 

๓๖   

 

                         ประกอบด้วยกลยุทธ์ 5 ด้าน 
1) การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนให้พร้อม 

การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2) การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบและนอกระบบให้  

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  

 3) การพัฒนาภาคประชาสังคมให้เข้มแข็งเพื่อมีส่วนร่วมในการวางแผนและบริหารโครงการ 
ตลอดจนดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวมในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง 

 4) การสร้างค่านิยม จิตสำนึกความเป็นไทยท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเช่ือ
ใจและเกื้อกูลกันของประชาชนในจังหวัด 

 5) การส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น
ของชุมชนท่ีบ่งบอกถึงความเป็นรากเหง้าของจังหวัด 

 6 ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และเชิงประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยกลยุทธ์ 3 ด้าน 
 1) การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและเชิงประวัติศาสตร์ให้สอดคล้องกับ

ความสามารถและศักยภาพของจังหวัด 
 2) การส่งเสริมการลงทุนด้านส่ิงอำนวยความสะดวกภาคการท่องเท่ียว 
 3) การพัฒนาขีดความสามารถของการท่องเท่ียวให้เป็นแหล่งรายได้หลักของจังหวัด                                                            
 7 การขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  
                        ประกอบด้วยกลยุทธ์ 5 ด้าน 

1) การจัดทำแผนปฏิบัติการระยะกลาง (แผนปฏิบัติการ 4 ปี) และแผนปฏิบัติการระยะสั้น (แผนปฏิบัติการ
ประจำปี) โดยบูรณาการแผนในทุกระดับเพื ่อสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 20 ปี เพื ่อให้มีการ
ดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเน่ือง 
2) การเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 20 ปี 
เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบ มีส่วนร่วม และให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง
เพ่ือให้การนำแผนสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง
อย่างสม่ำเสมอและต่อเน่ืองตลอดช่วงระยะเวลาของแผน 

3) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการเชื ่อมโยงโครงข่ายข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานระดับ
นโยบาย ระดับพ้ืนที่และท้องถ่ิน ให้เป็นระบบที่เข้าถึงได้ง่ายและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว เช่น การนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับจังหวัด ท้องถ่ิน และชุมชน 
4) การวางระบบการกำกับ ติดตาม และการประเมินผล ท่ีมุ่งเน้นการประเมินเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง
การดำเนินงาน รวมทั้ง เพ่ือให้ทราบความสำเร็จของยุทธศาสตร์ที่ได้ดำเนินการแล้ว โดยมีการพัฒนาตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของการดำเนินงานทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลาในการประเมิน ผู้ประเมิน และแนวทางใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5) การการสร้างระบบแรงจูงใจ การฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของจังหวัด
สามารถทบทวนผลการปฏิบัติงาน การกำหนดเป้าหมายการทำงานและพัฒนาขีดสมรรถนะของ
ตนให้สอดรับกับแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
 



 

 

๓๗   

 

แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสาคร และแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการของจังหวัดสมุทรสาคร               
พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 
วิสัยทัศน์จังหวัด  ( vision )   เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัยท่องเท่ียว  

ทางเลือกใหม่ สังคมเป็นสุข  
พันธกิจ  1. สร้างสมดุลส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่ม ของสินค้า
เกษตร ประมง ประมงแปรรูปและการบริการให้ได้มาตรฐานสากล  
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและดารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข  

วัตถุประสงค์  1. จังหวัดสมุทรสาครมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
2. สินค้าด้านการเกษตรการประมง ประมงแปรรปู และการบริการ  
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และสินค้าอุตสาหกรรม มีมาตรฐานสามารถแข่งขัน  
ในตลาดโลก  
3. ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และชุมชนเข้มแข็ง  

เป้าหมายและตัวชี้วัด  (รายละเอียดตามข้อ 2.3)  
ประเด็นการพัฒนา  1. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยัง่ยืน  

2. ส่งเสริมภาคการผลิต การแปรรูปอาหาร และการบริการ สู่ตลาดสากล  
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

แนวทางการพัฒนา  1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานให้ครอบคลุมท่ัวถึง และได้มาตรฐาน  
2. เร่งรัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  
3. ยกระดับการจัดการส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยในพื้นท่ี  
4. ส่งเสริมภาคการผลิต การแปรรูปอาหาร และภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
ให้ได้มาตรฐานสากล  
5. เพิ่มช่องทางการตลาด การจาหน่ายสินค้าและการบริการท้ังในและ
ต่างประเทศ  
6. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวและการบริการ  
7. พัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
8. เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย  
9. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  
วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร “เมืองน่าทํางาน บ้านน่าอยู่อาศัย ก้าวไกล
ด้วยการศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน” 
2. พันธกิจการพัฒนา  
2.1 สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยการสร้างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค 
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการวางแผน การทํางาน และกระบวนการตรวจสอบ  
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2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ ประชาชน
ในท้องถิ่น  
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างทั่วถึงและเพียงพอ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  เป็นสากล
รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม 
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี  
2.5 พัฒนาการกีฬาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ  
2.6 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานให้ได้ตามมาตรฐานและท่ัวถึง  
2.7 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
2.8 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป  
2.9 ทํานุบํารุงศาสนา และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนยึดถือเป็นทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิต สร้าง สังคมเป็นสุข  
2.10 ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนด้านการประกอบอาชีพท้ังการผลิต การแปรรูป และ การตลาด 
มุ่งให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.11 ส่งเสริมการท่องเท่ียวทางเลือกใหม่  
2.12 ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงาน
ราชการ องค์กรเอกชน และประชาชน เพื่อให้การทํางานของทุกภาคส่วนไปในทิศทางเดียวกัน  
2.13 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
และผู้ติดเช้ือเอดส์ให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน  
2.14 ประสานความร่วมมือในการป้องกัน เฝ้าระวัง บําบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อให้ การแพร่ระบาด
ลดลง 
3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  
3.1 สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ความเหล่ือมลํ้าของคนในสังคมลดลง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
3.2 สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม  
3.3คุณภาพส่ิงแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
3.4 การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย บริการไฟฟ้าและประปาเพียงพอและท่ัวถึง  
3.5 เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งและ สามารถ
แข่งขันในตลาดได้  
3.6 เกิดการบริหารจัดการองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  
3.7 ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดลดลง 
4. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความสําคัญเรื่องการยกระดับและพฒันา
คุณภาพชีวิตของประชาชน จัดระเบียบสังคมและการ แก้ไขปัญหาสังคม มีแนวทางการพัฒนาท่ีสนับสนุนไปสู่สังคมท่ี
น่าอยู่ 4 แนวทาง ประกอบด้วย  
แนวทางท่ี 1 การรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
แนวทางท่ี 4 การบริหารจัดการด้านสังคมสงเคราะห์และยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ และผู้ติดเช้ือเอดส์  
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4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา เน้นการพัฒนาการศึกษาใน3 ด้าน คือ สถาบันการศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และเด็ก เยาวชน ประชาชน เพื่อก่อให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีแนวทางการพัฒนาท่ี
สนับสนุนไปสู่ ความสําเร็จ 3 แนวทาง ประกอบด้วย  
แนวทางท่ี 1 การบริหารจัดการองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้  
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาส่ือการเรียนการสอน  
แนวทางท่ี 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ มุ่งให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนงานด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน ทั้งการกีฬา การออกกําลังกาย การบริการสาธารณสุข 
รวมทั้งการป้องกัน เฝ้าระวัง บําบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติด ยาเสพติด มีแนวทางการพัฒนาท่ีสนับสนุนการสร้างสุขภาพ
ของประชาชนท่ีดีอยู่ 5 แนวทาง ประกอบด้วย 
แนวทางท่ี 1 การบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข  
แนวทางท่ี 2 การป้องกัน ควบคุม และบําบัดโรค  
แนวทางท่ี 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
แนวทางท่ี 4 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพและการกีฬา  
แนวทางท่ี 5 การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ  
4.4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนาสนับสนุน ให้เป็นเมืองที่มีสิ ่งแวดล้อมที่ดี 2 แนวทาง 
ประกอบด้วย  
แนวทางท่ี 1 การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
4.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งปรับปรุง พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกขึ้นพื้นฐานแก่ประชาชน
และเอื้อต่อการพัฒนาทางด้าน เศรษฐกิจ เช่น ระบบการคมนาคม ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น มีแนวทางการพัฒนาท่ี
สนับสนุนไปสู่ความสําเร็จอยู่ 3 แนวทาง ประกอบด้วย  
แนวทางท่ี 1 การวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง  
แนวทางท่ี 3 การพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
4.6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ เน้นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพ การดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสาครในด้าน
การเป็นครัวของโลก มีแนวทางการพัฒนาท่ีสนับสนุนไปสู่ความสําเร็จอยู่ 4 แนวทาง ประกอบด้วย  
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ท้ังด้านการผลิต การแปรรูป และ
การตลาด 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางครัวโลกในด้านอาหารทะเลและด้านการเกษตร  
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ 
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
4.7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร พัฒนาระบบการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการปกครองท้องถิ ่นภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย มีแนวทางการพัฒนาท่ีสนับสนุน ไปสู่ความสําเร็จอยู่ 4 แนวทาง ประกอบด้วย  
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แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
แนวทางท่ี 2 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร  
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้นําท้องถิ่น  
แนวทางท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  
4.8  ยุทธศาสตร์การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ความสําคัญกับการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
ประชาชนใช้หลักศาสนาในการดําเนิน ชีวิต สร้างสังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีแนวทางการพัฒนาท่ีสนับสนุนอยู่ 2 
แนวทาง ประกอบด้วย 
แนวทางท่ี 1 การสนับสนุนด้านการศาสนา  
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ส่วนที่ ๕   ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง – การบริหาร ๑.๑ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและการบริหาร 

จัดการองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้นำท้องถิ่น 
 
 

๑.๑.๑  พัฒนาบุคลากร อบต.        
๑.๑.๒ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ อบต. 
๑.๑.๓ โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารงาน อบต.  
๑.๑.๔ โครงศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี ( ธรรมมาภิบาล )   
๑.๑.๕  จัดซื้อเครื่องแบบ ชุดแต่งกาย ของอบต.  
๑.๑.๖   สร้าง ขยาย ต่อเติมท่ีทำการ อบต. 
สถานท่ีราชการ 
๑.๑.๗ โครงการประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ
สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
๑.๑.๘ สนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อ.เมือง
สมุทรสาคร 
๑.๑.๙ จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๑ ท่ีนั่ง 
๑.๒.๑ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของผู้นำท้องถิ่น
ในระบอบประชาธิปไตย 
๑.๒.๒ อบรมเผยให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง – การบริหาร ๑.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 
 
 

๑.๓.๑  โครงการประชุม อบรม สัมมนา 
(จัดประชาคมระดับตำบล , หมู่บ้าน ฯลฯ)  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและ           
ความมั่นคงของมนุษย ์

๒.๑ การรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านการรกัษา
ความสงบเรียบร้อย 
๒.๑.๒ อบรม อปพร. 
๒.๑.๓ จัดซื้ออุปกรณ์ อปพร. 
๒.๑.๔ สร้างระบบดับเพลิงหมู่บ้าน 
๒.๑.๕ จัดซื้อถังดับเพลิง 
๒.๑.๖ จัดซื้อรถกู้ภัย 
๒.๑.๗ จัดซื้อรถดับเพลิง 
๒.๑.๘ จัดซื้อรถพยาบาล 
๒.๑.๙ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
๒.๑.๑๐จัดซื้อเครื่องปั่นไฟฟ้าชนิดหาบหาม 
๒.๑.๑๑ จัดซื้อชุดผจญเพลิงมาตรฐาน NFPA 
๒.๑.๑๒ จัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน 
๒.๑.๑๓ จัดซื้อวัสดุดับเพลิงชนิดโฟม 
๒.๑.๑๔ ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
๒.๑.๑๕ จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
๒.๑.๑๖  จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและ           
ความมั่นคงของมนุษย ์

๒.๒ การสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๓ การบริหารการจัดการด้านสังคมสงเคราะห์และ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส 
 
 
๒.๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

๒.๒.๑ ฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกในครอบครัว 
๒.๒.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนาและ
ครอบครัว 
๒.๒.๓ สงเคราะห์และจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน  
๒.๒.๔ มอบของขวัญให้เด็กและเยาวชน 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
๒.๒.๕ ฝึกอบรมความรู้เรื่องกฎหมาย 
เบ้ืองต้นแก่ประชาชน 
๒.๒.๖ อุดหนุนศูนย์ ๓ วัยสานสายใยรักครอบครัว 
จังหวัดสมุทรสาคร 
๒.๒.๗ อุดหนุนกาชาดจังหวัดสมุทรสาคร 
๒.๒.๘ อบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน 
๒.๓.๑ สงเคราะห์และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
๒.๓.๒ สนับสนุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
๒.๓.๓ อบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้พิการ 
๒.๔.๑  สนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและ
ปราบปรามด้านยาเสพติด 
๒.๔.๒ อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด
อำเภอเมือง ฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓.๑ การบริหารการจัดองค์กรการศึกษาและองค์
ความรู้ 
 
 
 
 
 

๓.๑.๑ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ 
๓.๑.๒ สงเคราะห์เด็กยากจนด้อยโอกาส 
๓.๑.๓ สนับสนุนการเรียนการสอนของท้องถิ่น 
๓.๑.๔ พัฒนาและสนับสนุนอาคารเรียนฯ 
๓.๑.๕ สร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
๓.๑.๖ สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกาหลง 
๓.๑.๖ สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกาหลง 
๓.๑.๗ สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาขวาง 
๓.๑.๘ ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านชายทะเล
กาหลง 
๓.๑.๘ อาหารกลางวัน 
๓.๑.๙ อาหารเสริมนม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓.๒ ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาส่ือการเรียน            
การสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๓ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
๓.๔ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศาสนา อนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 

 ๓.๒.๑ สนับสนุนวัสดุ สื่อการเรียนการสอน   
๓.๒.๒ อินเตอร์เน็ตตำบลเพ่ือประชาชน 
๓.๒.๓ สร้างหอกระจายข่าว  
๓.๒.๔ สร้างห้องสมุดประจำตำบล  
๓.๒.๕ อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน   
๓.๒.๖ สร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ 
๓.๒.๗ ซ่อมแซมที่อ่านหนังสือพิมพ์ 
๓.๒.๘ ทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓.๒.๙ โครงการบัณฑิตน้อย 
๓.๒.๑๐ จัดแข่งขันกีฬาอนุบาล 
๓.๒.๑๑ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 
๓.๓.๑ ฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
๓.๔.๑ จัดงานกิจกรรมประเพณี เทศกาล และ                   
วันสำคัญ 
๓.๔.๒ จัดงานฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถ่ิน 
๓.๔.๓ จัดทำแผนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณี 
๓.๔.๔ ฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
๓.๔.๕ ไหว้พระ ๙ วัดเสริมสิริมงคล 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและ
นันทนาการ 

๔.๑ การบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาระบบบรกิาร
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
๔.๒ การป้องกัน  ควบคุม  และบำบัดโรค 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑.๑  สนับสนุนกิจกรรม อสม. 
๔.๑.๒  ฝึกอบรม อสม. 
๔.๑.๓  สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข                 
มูลฐานชุมชน 
๔.๑.๔  จัดทำแผนป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ 
๔.๑.๕  ศึกษาดูงาน อสม. ตำบลกาหลง 
๔.๑.๖  สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กาหลง 
 
๔.๒.๑ รณรงค์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
๔.๒.๒ สร้างสวนสุขภาพ  สวนสาธารณะ 
๔.๒.๓ อบรมให้ความรู้ป้องกันโรคติดต่อ 
๔.๒.๔ สนับสนุนการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเด็กนักเรียน 
๔.๒.๕ คัดกรองโรคไม่ติดต่อ ๕ โรค 
๔.๒.๖. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในโรงเรียน 
๔.๒.๗ รณรงค์ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
๔.๒.๘ อบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในตำบล 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและ
นันทนาการ 

๔.๓ ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
 

๔.๓.๑ จัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล 
๔.๓.๒ สนับสนุนศูนย์กีฬาหมู่บ้าน 
๔.๓.๓ ซื้อท่ีดินสร้างลานกีฬาตำบลกาหลง 
๔.๓.๔  สร้างสนามกีฬาตำบล 
๔.๓.๕ สร้างลานกีฬาหมู่บ้าน 
๔.๓.๖ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 
๔.๓.๗ สร้างสนามฟุตซอล หมู่ท่ี ๘ 
๔.๓.๘ สร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอล หมู่ท่ี ๔ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ 
ส่ิงแวดล้อม 

๕.๑ การวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
๕.๒ การศึกษา  พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
 
 
 
 
 

๕.๑.๑ วางผังเมืองรวมตำบลกาหลง           
๕.๒.๑ ขุดเจาะบ่อบาดาล 
๕.๒.๒ จัดวาง-ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
๕.๒.๓ ก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน – ทางเท้า 
๕.๒.๔ ก่อสร้างซ่อมแซมสะพาน 
๕.๒.๕ ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ,ท่อระบายน้ำ , 
ท่อลอดเหลี่ยม 
๕.๒.๖ ก่อสร้างลานอเนกประสงค ์
๕.๒.๗ก่อสร้างอาคาร,ศาลาอเนกประสงค ์
๕.๒.๘ สร้างเข่ือน , กำแพงกันดิน 
๕.๒.๙ สร้างประตูระบายน้ำ 
๕.๒.๑๐ ขยายเขตไฟฟ้า , ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างในตำบล 
๕.๒.๑๑ สร้างศาลาท่ีพักผู้โดยสาร 
๕.๒.๑๒ สร้างเตาเผาศพแบบไร้ควัน 
๕.๒.๑๓ ติดต้ังกระจกโคมมองทาง 
๕.๒.๑๔ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ติดต้ัง สาธารณูปโภค 
๕.๒.๑๕ ติดต้ังโครงหลังคาเหล็ก 
๕.๒.๑๖ ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบลดอุบัติเหตุ 
๕.๒.๑๗ สร้างท่าจอดเรือ 
๕.๒.๑๘ ติดต้ังป้ายชื่อซอย 
๕.๒.๑๙ สร้างราวสะพาน 
๕.๒.๒๐ ติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
               (Solar Cell) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ 
ส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
๕.๓ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๔ การบริหารจัดการปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

๕.๒.๒๐ ปรับปรุงภูมิทศัน์ทางเข้าวัดกาหลง 
๕.๒.๒๑ สร้างระบบดับเพลิงหมู่บ้าน 
 
๕.๓.๑ รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านส่ิงแวดล้อม 
๕.๓.๒ ฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
๕.๓.๓ ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
๕.๓.๔ เร่งรัดโรงงานเพิ่มประสิทธิภาพบำบัดน้ำเสีย 
๕.๓.๕ ขุดลอก คูคลอง 
๕.๓.๖ ขุดลอกรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน 
๕.๓.๗ ปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลกาหลง 
 
๕.๔.๑ จัดซื้อถังรองรับขยะ 
๕.๔.๒ จัดทำแผนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
๕.๔.๓  จัดต้ังคณะกรรมการป้องกันและตรวจสอบส่ิงแวดล้อม 
๕.๔.๔  อบรมดูงานด้านส่ิงแวดล้อม 
๕.๔.๕ สร้างโรงกำจัดขยะ (เตาเผา) 
๕.๔.๖ จัดหาท่ีท้ิงขยะ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพาณิชย์และการบริการ 
 
๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
 
 
 
 
 
 

๖.๑.๑ จัดทำแผนส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
๖.๑.๒ จัดต้ังตลาดกลางจำหน่ายสินค้า 
 
๖.๒.๑ สนับสนุนกลุ่มอาชีพแม่บ้าน (ดอกไม้ประดิษฐ์) 
๖.๒.๒ ฝึกอบรมด้านอาชีพ 
๖.๒.๓ จัดหาอาชีพเสริมแก่ประชาชน 
๖.๒.๔ สนับสนุนกลุ่มอาชีพทำนาเกลือ 
๖.๒.๕ จัดต้ังสหกรณ์น้ำมัน 
๖.๒.๖ สนับสนุนกลุ่มประมงชายฝ่ัง 
๖.๒.๗ สนับสนุนกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม 
๖.๒.๗ สร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
๖.๒.๘สนับสนุนกลุ่มอาชีพตัดเย็บเส้ือผ้า   
(กลุ่มเย็บผ้า) 
๖.๒.๙สนับสนุนการผลิตน้ำด่ืมบรรจุขวดเพื่อการ
บริโภค 
๖.๒.๑๐สนับสนุนกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร 
๖.๒.๑๑สนับสนุนกลุ่มอาชีพผ้าสีประดับงาน 
๖.๒.๑๒ สนับสนุนอาชีพเพาะพันธุ์เห็ด 
๖.๒.๑๓ สนับสนุนกลุ่มอาชีพหมู่ท่ี ๘ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ๖.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางครัวโลก

ในด้านอาหารทะเล และด้านการเกษตร 
 
๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียว 
 
 
 
 
 
 
 
๖.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

๖.๓.๑ ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจอาหารทะเล 
๖.๓.๒ ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ทะเล 
 
๖.๔.๑ ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์คลอง               
สุนัขหอน 
๖.๔.๒ อบรมให้ความรู้ประชาชนเพื่อเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว 
๖.๔.๓ ติดต้ังกังหันวิดน้ำส่งเสริมการท่องเท่ียว 
๖.๔.๔ ถนนคนเดินสืบสานวัฒนธรรม 
๖.๔.๕ จัดซื้อรถรางรับ-ส่งนักท่องเท่ียว 
๖.๔.๖ อบรมยุวมัคคุเทศน์ 
๖.๕.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เปน็เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

- เพื่อปลูกต้นไม้ใน
พื้นที่ตำบลกาหลง
และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

-ผู้ประกอบการ ผู้นำ
ชุมชน ผู้แทนภาค
ประชาชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50 คน - นักท่องเที่ยวใน
พื้นที่ตำบลกาหลง 
ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
สิ่งแวดล้อม 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 

รวม 1   โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 
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  2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน      

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสรมิภาคการผลิต การแปรรูปอาหาร และการบริการสู่ตลาดสากล 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์ พื้นฐาน
ด้านมาตรฐานสินค้า  และบรรจุภัณฑ์ 
สร้างเอกลักษณ์และมูลค่าของผลิตภณัฑ์
ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 
 

-เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชาวบ้าน  
- 

- คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วน
ตำบล ผู้นำชุมชน 
ประชาชน 

- - 50,000 50,000 50,000 50 คน - -ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ความรู้ การการออกแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นฐาน  
ด้านมาตรฐานสินค้า  

- ของภูมิปัญญาท้องถิ่น   

สำนักงานปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การตลาด
สมัยใหม่สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว 

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในแนวคิดและ
กลยุทธ์สมัยใหม่ด้าน
การตลาดท่องเที่ยว 

-ผู้ประกอบการ  
ผู้นำชุมชน ผู้แทนภาค
ประชาชน 

- - 50,000 50,000 50,000 50 คน - -ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้   
และมุมมองด้านการตลาด
ท่องเที่ยวสมัยใหม่ เพื่อนำ  
ไปปรับเปลีย่นกลยุทธ์
การตลาดท่องเที่ยว 

สำนักงานปลัด 

3 โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้าน
มาตรฐานสินค้า ผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ เพื่อสร้างเอกลักษณ์และมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์                                                          

เพื่อสร้างมูลค่าแก่
สินค้าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ประชาชน
ผู้ประกอบการธุรกิจ 
SME ด้านวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒๐ คน/ป ี

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

- - - 20/ปี - สร้างมูลค่าแก่สินค้าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

สำนักงานปลัด 

รวม 3  โครงการ - - ๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

100,000 100,000 100,000 - - - 
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  2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน      

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการและความม่ันคงของมนุษย์ 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการและความม่ันคงของมนุษย์ 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการให้ความรู้เร่ืองภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ 2562 

เพื่อให้ประชาชน
ทั่วไปและ
ผู้ประกอบการ       
มีความรู้เร่ือง พรบ.
ภาษีที่ดินฯ พ.ศ. 
2562 และเพิ่มยอด
การจัดเก็บภาษีให้
มากขึ้น 

จัดอบรมให้ความรู้เร่ือง 
พรบ.ภาษีที่ดินฯ พ.ศ. 
2562 แก่ประชาชน
ทั่วไปและ
ผู้ประกอบการ 

- 
 
 
 
 
 

- 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนทั่วไปและ
ผู้ประกอบการ 
จำนวน 200 คน 

กองคลัง 

2 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

เพื่อรองรับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก 
และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการ
จัดเก็บภาษี สร้าง
ความเข้มแขง็และ
ความโปร่งใส ในการ
บริหารการคลัง 

กลุ่มผู้ประกอบการ ห้าง
หุ้นส่วน บริษัท ฯลฯ 
และกลุ่มประชาชนใน
พื้นที่ตำบลกาหลง 

- - 1,500,000 - - กลุ่ม
ผู้ประกอบการ 
ห้างหุ้นส่วน 
บริษัท ฯลฯ 
และกลุ่ม

ประชาชนใน
พื้นที่ตำบล

กาหลง 

เพิ่มประสิทธิภาพ ใน
การจัดเก็บภาษี สร้าง
ความเข้มแขง็และ
ความโปร่งใส ในการ
บริหารการคลัง 

กองคลัง 

รวม 1   โครงการ - - - - 50,000 50,000 50,000 - - - 
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  2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน      

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการและความม่ันคงของมนุษย์ 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการและความม่ันคงของมนุษย์ 
 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและ
ครอบครัว 
 

เพื่อให้ประชาชนได้เห็น
ความสำคัญของสถาบัน
ครอบครัว 

อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
-อบรมให้ความรู้พัฒนา
ศักยภาพสตรีในตำบล-
อบรมสร้างจิตสำนึก ให้รัก
ครอบครัว  ฯลฯ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนได้เห็น
ความสำคัญของ
สถาบันครอบครัว 

ลดปัญหาในความ
ขัดแย้งใน
ครอบครัว  

สำนักงานปลัด 

2 จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทาง
ครอบครัว 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมและเห็นคุณค่าของ
สังคมครอบครัว 
 

กิจกรรม ๓ กิจกรรม 
(วันพ่อแห่งชาติ, วันแม่
แห่งชาติ ,  วันสงกรานต์ 
๓ ชุมชนกาหลง   นาขวาง            
ทะเลาหลง)  

100,000 
 
 

 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมและเห็นคุณค่า
ของสังคม
ครอบครัว 

 
 

 
 

ครัวเรือนมีส่วนร่วม
ส่งเสริมกิจกรรมวัน
สำคัญของ
ครอบครัว  
 

สำนักงานปลัด 

3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
 
 

เพื่อส่งเสริมและสร้าง
โอกาสให้กับผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส                  
๑๐๐  คน / ป ี
 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส                  
๑๐๐  คน / ป ี
 
 
 

ครัวเรือนที่มี
ผู้ด้อยโอกาสมี
โอกาสทางสังคม  

สำนักงานปลัด 
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2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 
 

โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้
ด้อยโอกาส ผู้พิการ 

เพื่อให้ครอบครัวผู้
ยากไร้/ด้อยโอกาส/ผู้
พิการมีสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 

สงเคราะห์ครอบครัวผู้
ยากไร้/ด้อยโอกาสใน
ตำบลกาหลง 

- - 60,000 60,000 60,000 30 ครัวเรือน บรรเทาความเดือดร้อน
ให้ครอบครัวผูย้ากไร้
ด้อยโอกาส 

สำนักงานปลัด 

5 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  

เพื่อส่งเสริมยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ 

-ศึกษาดูงาน และร่วม
กิจกรรม วันผู้สูงอายุ 
-อบรมศึกษาดูงานของ
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ  ฯลฯ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 
 

เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการใน
ตำบลกาหลง 

ยกระดับคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นของเด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

สำนักงานปลัด 

6 อุดหนุนกาชาดจังหวัด เพื่อส่งเสริมยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

ประชาชนในพื้นที่ตำบล
กาหลง 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ประชาชนใน
ตำบลกาหลงมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการ  มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น  

สำนักงานปลัด 

7 อบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน เพื่อถวายความ
จงรักภักดีและ
ปกป้องเทิดทูน   
สถานบันกษัตริย์  

ประชาชน  ๓๐๐  คน 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 
 

ประชาชน 
จำนวน 300 
คน 

ประชาชนตระหนักต่อ
ความสำคัญของสถาบัน 
กษัตริย์   

สำนักงานปลัด 

8 โครงการประชุมสัมมนาอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านกฎหมาย และสิทธิ
ประโยชน์ เพื่อการส่งเสริม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
ด้านกฎหมายรวมถึง
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ผู้พิการ 

ผู้พิการในตำบลกาหลง 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ผู้พิการใน
ตำบลกาหลง- 

ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น  

สำนักงานปลัด 

9 โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ ความ
รักความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

จำนวน 100 คน/ปี 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ครอบครัว
ภายในตำบล
กาหลงจำนวน 
100คน/ป ี

ครอบครัวมีความอบอุ่น
และเกิดความเข้มแข็ง
ภายในชุมชน 

สำนักงานปลัด 

รวม 9  โครงการ - - 630,000 630,000 690,000 690,000 690,000 - - - 
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  2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน      

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการและความม่ันคงของมนุษย์ 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการและความม่ันคงของมนุษย์ 
 4.1 แผนงานงบกลาง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เบี้ยยงัชีพผู้สงูอาย ุ เพื่อให้ผู้สูง 
อายุได้รับเงิน
สวัสดิการและมี
สภาพความเป็นอยูท่ี่
ดีขึ้น 

จ่ายเงินสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพผูสู้งอายุทีข่ึ้น
ทะเบียนไว้ 

6,135,600 6,135,600 6,135,600 6,135,600 6,135,600 ผู้สูงอายุ 
จำนวน 800 
คน 

ผู้สูงอายุในเขต
อำเภอกาหลงที่ขึ้น
ทะเบียน ได้รับเงิน
สวัสดิการในการยัง
ชีพ 

สำนักงานปลัด 

2 เงินสงเคราะห์ผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการใน
ตำบลกาหลงได้รับ
เงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพ 

จ่ายเงินสวัสดิการเบี้ย
ยงัชีพผูพ้ิการที่ขึ้น
ทะเบียนไว้ 

1,344,000 1,344,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 ผู้พิการจำนวน 
150 คน 

ผู้พิการในเขต
อำเภอกาหลงที่ขึ้น
ทะเบียน ได้รับเงิน
สวัสดิการในการยัง
ชีพ 

สำนักงานปลัด 

3 เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส ์
 

เพื่อให้ผู้ป่วยในตำบล
กาหลงได้รับเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพ 

จ่ายเงินสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพผูป้่วยทีข่ึ้น
ทะเบียนไว้ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ป่วยเอดส์ 
จำนวน 5 คน 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
อำเภอกาหลงที่ขึ้น
ทะเบียน ได้รับเงิน
สวัสดิการในการยัง
ชีพ 

สำนักงานปลัด 
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2.2 แผนงานงบกลาง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 สบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต. กาหลง 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับบริการด้าน
สาธารณสุขอย่าง
ครอบคลุมใน
โครงการที่เก่ียวกับ
การสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกัน
โรค การฟื้นฟู
สมรรถภาพ การ
รักษาพยาบาลระดับ
ปฐมภูมิ ที่จำเป็นต่อ
สุขภาพและการ
ดำรงชีวิตให้แก่
ประชาชนในตำบล
กาหลง 

ประชาชนในพื้นที่ อบต.
กาหลง 

263,000 265,500 266,000 266,500 270,000 ครัวเรือนได้รับ
การบริการ
ด้าน
สาธารณสุข 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
และไม่เจ็บป่วน
ด้วยโรคที่ป้องกัน
ได้ 

กองสาธารณสุข 

5 โครงการสบทบทุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลกาหลง 

เพื่อส่งเสริมการออม
ในครัวเรือน 

กองทุนสวัสดิการชุมชน 
1 กองทุน 

118,990 118,990 162,790 162,790 162,790 กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน 1 
กองทุน 

มีการออมใน
ครัวเรือน 

สำนักงานปลัด 

รวม 5 โครงการ - - 7,891,590 7,894,090 8,034,390 8,034,390 8,034,390 - - - 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน      

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการและความม่ันคงของมนุษย์ 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการและความม่ันคงของมนุษย์ 
 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะ    
ยาเสพติด อำเภอเมืองสมุทรสาคร 

เพื่อให้ประชาชนไม่
เข้าไปยุง่เก่ียวกับยา
เสพติดให้โทษ 

ประชาชนในตำบล
กาหลง- 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนใน
ตำบลกาหลง- 

ประชาชนมีความ
เข้มแข็ง ไม่เข้าไปยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติด  

สำนักงาน
ปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมความรู้เร่ืองกฎหมาย 
ทั่วไปแก่ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เร่ืองกฎหมาย
ทั่วไปใน
ชีวิตประจำวัน 

ประชาชน  50  คน 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

ประชาชน  50  
คน ความรู้เร่ือง
กฎหมายทั่วไป
ในชีวิตประจำวัน 

ประชาชนมีความรู้
ด้านกฎหมายดีขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

3. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ
อาชีพเสริมแก่ประชาชน 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้ 

ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสจำนวน 
100 คน 

50,000 
 

50,000 
 

100,000 100,000 100,000 ปีละ 1 คร้ัง 
 
 

ประชาขน
ผู้ด้อยโอกาสมีรายได้
เสริม  

สำนักงาน
ปลัด 

4 โครงการฝึกอบรมการตัดเย็บกระเป๋าผ้า เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เพียงพอต่อ
การดำรงชีพ 

ประชาชน 50 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
รายได้เพียงพอ
ต่อการดำรงชีพ 

ประชาชน จำนวน 
50 คน 

สำนักงาน
ปลัด 

5 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ช่วยเหลือประชาชน อำเภอเมือง
สมุทรสาคร 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ประชาฃนผู้เดือดร้อน
ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนตำบล
กาหลง 

ประชาชนามีคุณภาพ
ชีวิติที่ดีเข้าถึงโอกาส
ทางสังคมา เศรษฐกิจ
สาธารณสุขอย่างเท่า
เทียม 

สำนักงาน
ปลัด 

ผ.02 
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 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนในตำบล
กาหลง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ประชาชนตำบลกาหลง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ตำบลกาหลง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

สำนักงาน
ปลัด 

7 โครงการฝึกอบรมจัดหาอาชีพเชิง
ปฏิบัติการให้แกป่ระชาชนทั่วไป 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ประชาชนตำบลกาหลง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ตำบลกาหลง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

8 โครงการชุมชนร่วมใจแก้ไขปัญหา
อุทกภัย 

เพื่อเตรียมการ
ป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ 

ประชาชนผู้เดือดร้อนใน
ตำบลกาหลง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
ตำบลกาหลง 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ 
และมีความ
ปลอดถัยจาก
อุทกภัย 

สำนักงาน
ปลัด 

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุตำบลกาหลง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุตำบล
กาหลง 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

10 โครงการลดปัญหาสังคม ลดความรุนแรง
ในครอบครัว 

เพื่อลดปัญหาสังคม 
ลดความรุนแรงใน
ครอบครัว 

ครอบครัวทุกครอบครัว
ในตำบลกาหลงมี
ความสุข 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ครอบครัว
ทั้งหมดใน
ตำบลกาหลง 

ไม่มีปัญหาสังคม 
และความรุนแรงใน
ครอบครัว 

สำนักงาน
ปลัด 

11 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อเตรียมการ
ป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ 

ประชาชนผู้เดือดร้อนใน
ตำบลกาหลง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ตำบลกาหลง 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ 
และมีความ
ปลอดถัยจาก
อุทกภัย 

สำนักงาน
ปลัด 

12 โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ ความ
รักความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

จำนวน 100 คน/ปี 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ครอบครัว
ภายในตำบล
กาหลงจำนวน 
100 คน/ป ี

ครอบครัวมีความ
อบอุ่นและเกิด
ความเข้มแขง็
ภายในชุมชน 

สำนักงาน
ปลัด 

รวม 12  โครงการ   795,000 810,000 860,000 860,000 860,000 - -  
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  2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน      
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการและความม่ันคงของมนุษย์ 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการและความม่ันคงของมนุษย์ 
 1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสร้างระบบดับเพลิงหมู่บ้าน 
และติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงชนิด
แรงดัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 
ชุด หมู่ที่ 8 

เพื่อประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ระบบดับเพลิง  และ
ติดต้ังเคร่ืองดับเพลิง
ชนิดแรงดันพร้อม
อุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด 

- - 500,000 
 

- - ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีระบบ
ดับเพลิงชนิดแรงดัน
พร้อมอุปกรณ์ 
จำนวน 3 ชุด 

สำนักงานปลัด 

2 ฝึกอบรม อปพร. เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของหน่วยงาน อปพร. 

ประชาชนจำนวน  40  
คน 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนมี
ความเข้มแขง็ 

คดีอาชญากรรมลดลง              สำนักงานปลัด 

3 โครงการอบรมยุวอาสาป้องกัน
อัคคีภยั 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันอัคคีภัย 

เด็กนักเรียน จำนวน 
50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรียน 
จำนวน 50 คน 

เด็กนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันอัคคีภยั 

สำนักงานปลัด 

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย 

เพื่อเตรียมการป้องกัน
และบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชนผู้เดือดร้อนใน
ตำบลกาหลง 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนใน
ตำบลกาหลง 

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือ และและมี
ความปลอดภัยจาก
อุทกภัย 

สำนักงานปลัด 
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 1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ป้องกัน
อัคคีภยั 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันอัคคีภัย 

ประชาชน จำนวน 50 
คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 
จำนวน 50 
คน 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันอัคคีภยั 

สำนักงานปลัด 

6 โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิง
และซ้อมอพยพหนีไฟ  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันอัคคีภัย 

ประชาชน จำนวน 50 
คน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชน 
จำนวน 50 
คน 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันอัคคีภยั 

สำนักงานปลัด 

7 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยใส่ใจ     0
กฎจราจร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมาย การขบัขี่
ปลอดภัย 

ประชาชน จำนวน 40 
คน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชน 
จำนวน 40 
คน 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
กฎหมาย การขบัขี่
ปลอดภัย 

สำนักงานปลัด 

8 อุดหนุนเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้าย     
นรสิงห์ (แก้ไขปัญหาลิงแสมสร้างความ
เดือดร้อนแก่ประชาชน) 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ 

อุดหนุน ๑ หน่วยงาน 550,000 
 

550,000 
 

550,000 
 

550,000 
 

550,000 
 

๑ หน่วยงาน ประชาชนมีความพึง
พอใจและเกิดความ
เชื่ อ มั่ น ต่ อ ค ว า ม
ปลอดภั ย ในสวัส ดิ
ภาพของชีวิต และ 
ทรัพย์สิน 

สำนักงานปลัด 

9 โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้อง
ถนน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
ใช้รถใชถ้นน 

ประชาชนในตำบล
กาหลง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนใน
ตำบลกาหลง 

ประชาช นมี ค วาม
ปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน 

สำนักงานปลัด 

รวม 9  โครงการ - - 1,100,000 1,100,000 1,600,000 1,100,000 1,100,000 - - - 
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  2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน      

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์?การพัฒนาการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกาา สาสนา และวัฒนธรรม 
 2.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อยกระดับคุณภาพ
การเรียน การสอน  
และพัฒนาการ
เรียนรู้ 
ของเด็กนักเรียน 

ศูนย์ฯ  ๒  แหง่ 
(ประชุมผู้ปกครอง ,  
คณะกรรมการ ฯ , 
ไหว้ครู ,  สื่อประชา 
สัมพันธ์ , เยี่ยมบ้าน
สานสัมพันธ์  กิจกรรม
วันสำคัญฯลฯ ) 

100,000 
 

 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  และ
นันทนาการการ
เรียนรู้ 
ของเด็กนักเรียน 

เด็กที่ได้เข้ารับ
การศึกษา 

กองการศึกษา 
 

2 สนับสนุนวัสดุ สื่อการเรียน               
การสอน 
 
 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
การศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

โรงเรียน ๓ แห่ง , ศูนย์
เด็กเล็ก ๒ แห่ง 
 

200,000 
 

 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

โรงเรียน ๓ แห่ง , 
ศูนย์เด็กเล็ก ๒ 
แห่ง 
 

เด็กนักเรียนที่ได้รับ
บริการการศึกษา 

กองการศึกษา 
 
 
 

3 สนับสนุนทุนการศึกษา นักเรียน 
(ทุนเลี้ยงชีพ) 
 
 

เพื่อให้นักเรียนได้มี
โอกาสพัฒนาศึกษา
เรียนได้มี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียน ๓๐  คน 
 
 
 

100,000 
 

 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

นักเรียน ๓๐  คน 
 
 
 

เด็กนักเรียน
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ช่วยเหลือด้าน
การศึกษา  

กองการศึกษา 
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2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 สนับสนุนการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาท้องถิ่น 
 

เพื่อให้นักเรียนได้
ศึกษาเรียนได้มี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียน ๓ แห่ง , ศูนย์
เด็กเล็ก  ๒  แห่ง 

20,000 
 

- - - - โรงเรียน ๓ 
แห่ง , ศูนย์
เด็กเล็ก  ๒  
แห่ง 

เด็กเยาวชนในพื้นที่ที่
ได้รับบริการศึกษามีร้อย
ละ ๙๐ ของเด็กเยาวชน
ทั้งหมด  

กองการศึกษา 
 

 

5 พัฒนาและสนับสนุนอาคารเรียน 
และจัดภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา 
 
 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
การศึกษา และการ
สร้างบรรยากาศการ
เรียนการสอนที่ดีมี
คุณภาพ 

โรงเรียน ๓ แห่ง ,ศูนย์
เด็กเล็ก  ๒ แห่ง 
 

100,000 
 

 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

โรงเรียน ๓ 
แห่ง ,ศูนย์เด็ก
เล็ก  ๒ แห่ง 
 

เด็กนักเรียนที่ได้รับ
บริการด้านการศึกษาที่
สะดวก สบาย  มีร้อยละ 
๙๐ ของเด็กนักเรียน
ทั้งหมด 

กองการศึกษา 
 
 
 

6 พัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการศึกษา เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

-อบรมบุคลากรด้าน
การศึกษา 
-อบรมศึกษาดูงาน
บุคลากรด้านการศึกษา  
ฯลฯ 

100,000 
 

 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-อบรม
บุคลากรด้าน
การศึกษา 
-อบรมศึกษาดู
งานบุคลากร
ด้านการศึกษา  
ฯลฯ 

บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้น
สามารถนำความรู้ไปใชใ้น
การปฏิบัติหน้าที่ มี ร้อย
ละ ๘๐ ของบุคลากร
ทั้งหมด 

กองการศึกษา 
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2.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อสร้างเสริม
พัฒนาการ
ประสิทธิภาพในการ
เรียนของเด็กวัยเรียน 

อาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
๒ แห่ง 

716,800 
 

716,800 
 

716,800 
 

716,800 
 

716,800 
 

อาหาร
กลางวัน 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก       
๒ แห่ง 

เด็กมีพัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย ร้อย
ละ  ๙๕  

กองการศึกษา 
 

8 อาหารเสริมนม เพื่อสร้างเสริม
พัฒนาการ
ประสิทธิภาพในการ
เรียนของเด็กวัยเรียน 

โรงเรียน ๓ แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
๒ แห่ง 

758,530 
 

758,530 
 

758,530 
 

758,530 
 

758,530 
 

โรงเรียน ๓ 
แห่ง 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก       
๒ แห่ง 

เด็กมีพัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย ร้อย
ละ  ๙๕  

กองการศึกษา 
 

9 ทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการการเรียนรู้
ของเด็กนักเรียน 

เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กกาหลง, 
นาขวาง 

100,000 
 

 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

เด็กนักเรียน
ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
กาหลง, นา
ขวาง 

เด็กมีพัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย ร้อย
ละ  ๙๕  

กองการศึกษา 
 

10 โครงการบัณฑิตน้อย 
(พิธีมอบวุฒิบัตร) 

เพื่อให้เด็กเยาวชนรู้
ซึ่งถึงคณุค่าของ
การศึกษา การให้
ความสำคัญ ปลูกฝงั
คา่นิยมการศึกษาหา
ความรู้ 

เด็กนักเรียนที่ผ่านหลัก
ศูนย์ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   
๒  แห่ง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เด็กนักเรียนที่
ผ่านหลักศูนย์
ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   
๒  แห่ง 

ผู้ปกครอง และ
นักเรียนตระหนักถึง
ความสำคัญของ
การศึกษาคิดเป็น          
ร้อยละ  ๙๐ 

กองการศึกษา 
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2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 จัดการแข่งขันกีฬาอนุบาล เพื่อเสร้างเสริมสุภาพ
พลานามัย และ
ปลูกฝังการมีน้ำใจ
นักกีฬาต่ังแต่เยาว์วัย 

เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ๒  
แห่ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรียน
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ๒  
แห่ง 

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยแขง็แรง 

กองการศึกษา 

12 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (พัฒนาศักยภาพ และ
ความสามารถทางสติปัญญาและ
อารมณ์ของเด็กและเยาวชน) 

เพื่อให้เด็ก นักเรียน
ได้รับการพัฒนาทาง
สติปัญญา และ
อารมณ์อย่างต่อเน่ือง
สม่ำเสมอ 

เด็ก เยาวชนในพื้นที่ 
( ค่ายผู้นำ ฯ , เข้าค่าย
วิทยาศาสตร์ หนูน้อย
นักอ่าน , ค่ายคุณธรรม  
ฯลฯ ) 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก เยาวชนใน
พื้นที่ 
( ค่ายผู้นำ ฯ , 
เข้าค่าย
วิทยาศาสตร์ 
หนูน้อยนักอ่าน 
, ค่ายคุณธรรม  
ฯลฯ ) 
 

เด็ก นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการได้รับ
การพัฒนาทาง
สติปัญญา และ
อารมณ์ มี IQ EQ 
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
มาตรฐาน เด็กวัย
เดียวกัน 

กองการศึกษา 
 

13 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกาหลง เพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพระบบให้การ 
ศึกษาของตำบลให้ มี
มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ 

ปรับปรุงอาคาร
ห้องเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

- 2,000,000 
 

- - - ปรับปรุงอาคาร
ห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เด็ก เยาวชนก่อนวัย
เรียนในพื้นที่ได้รับ
คุณภาพทาง
การศึกษาที่เท่าเทียม 
และ เพียงพอ มี
พัฒนาการทาง
ความคิดสติปัญญา
ถูกต้องสมวัย 

กองการศึกษา 

14 โครงการก่อสร้างห้องสมุดตำบลกาหลง เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า
หาความรู้และข้อมูล
ข่าวสารประจำตำบล 

ห้องสมุด จำนวน 1 
ห้อง 

- 15,000,000 - - - ห้องสมุด 
จำนวน 1 ห้อง 

ประชาชนมีสถานที่
ค้นคว้าหาความรู้ 

กองการศึกษา 
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2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ปรับปรุงศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้าน                
นาขวาง (ห้องน้ำ) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพระบบให้การ 
ศึกษาของตำบลให้ มี
มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ 

ขนาด ๓.๐ ม  ยาว 
๕.๐ ม. 

250,000 
 

- - - - ขนาด ๓.๐ ม  
ยาว ๕.๐ ม. 

เด็ก เยาวชนก่อนวัยเรียน
ในพื้นที่ได้รับคุณภาพทาง
การศึกษามีพัฒนาการ
ทางความคิดสติปัญญา
ถูกต้องสมวัย 

กอง
การศึกษา 

16 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียน 

เพื่อสร้างเสริม
พัฒนาการ
ประสิทธิภาพในการ
เรียนของเด็ก
นักเรียน 

-อาหารกลางวัน 
โรงเรียน  ๓ แห่ง 

1,032,000 
 

1,032,000 
 

1,032,000 1,032,000 1,032,000 
 

-อาหาร
กลางวัน 
โรงเรียน  ๓ 
แห่ง 

เด็กมีพัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย ร้อยละ  
๙๕  

กอง
การศึกษา 

 

17 โครงการกิน กอด เล่น เล่า เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็ก 

นักเรียนของ ศพด.ทั้ง 
2 ศูนย ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนของ 
ศพด.ทั้ง 2 
ศูนย ์

ส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็กมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

18 โครงการควบคุมโรคและป้องกันโรคมือ 
เท้า ปาก 

เพื่อส่งเสริมอนามัยที่
ดี ในเด็กปฐมวัย และ
เรียนรู้วิธีปฏิบัติตัวให้
ห่างไกลจากโรค 

นักเรียนของ ศพด.ทั้ง 
2 ศูนย ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียนของ 
ศพด.ทั้ง 2 
ศูนย ์

เด็กนักเรียนมีสุขอนามัย
ที่ดีห่างไหลโรคตามเกณธ์
มาตรฐานสากล 

กอง
การศึกษา 

19 โครงการส่งเสริมป้องกันสุภาพช่องปาก
เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมอนามัยที่
ดีของช่องปากในเด็ก
ปฐมวัยและใหค้วามรู้
เก่ียวกับวิธีดูแล
สุขภาพช่องปาก 

นักเรียนของ ศพด.ทั้ง 
2 ศูนย ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียนของ 
ศพด.ทั้ง 2 
ศูนย ์

เด็กนักเรียนมีสุขอนามัย
ช่องปากที่ดีตาาเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

กอง
การศึกษา 

รวม 19  โครงการ - - 3,917,330 5,347,330 3,647,330 3,647,330 3,647,330 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณ-ภาพชีวิต สงเสริมชุมชนเขั้มแข็ง สร้ัางสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์สารพัฒนาศาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

 
2565 

 

1 โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
คอมพิวเตอร์(Signboard) ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร  
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การบริการที่มีคุณภาพ
และสะดวก รวดเร็ว 
 

ป้ายประชาสัมพันธ์
คอมพิวเตอร์
(Signboard) ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร 
เพื่อแสดงภาพน่ิงและ
ข้อความหลาย
บรรทัด ขนาด ๒.๐ 
เมตร x ๓.๐ เมตร 

- - 5,000,000 - - ป้ายประชาสัมพันธ์
คอมพิวเตอร์
(Signboard) ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร 
เพื่อแสดงภาพน่ิงและ
ข้อความหลาย
บรรทัด ขนาด ๒.๐ 
เมตร x ๓.๐ เมตร 

ประชาชนได้รับการ
บริการที่มีคุณภาพ
และสะดวก รวดเร็ว 
 

สำนักงานปลัด 

รวม 1 โครงการ   - - 5,000,000 - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณ-ภาพชีวิต สงเสริมชุมชนเขั้มแข็ง สร้ัางสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์สารพัฒนาศาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 
 2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

 
2565 

 

1 การดำเนินงานของ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) ตำบลกาหลง  
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณสุข 
สะดวก  รวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ 
 

อสม. ตำบลกาหลง 
และ ประชาชนใน
พื้นที่ อบต.กาหลง 
 

- - 60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

ครัวเรือนได้รับการ
บริการด้านสุขภาพ 
ร้อยละ๘o 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง และ
มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

กองสาธารณสุขฯ 

2 จัดทำแผนสุขภาพชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณสุข 
สะดวก  รวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ 
 

แผนสุขภาพชุมชน 
จำนวน 1 แผน 

- - - - 50,000 
 

ครัวเรือนได้รับการ
บริการด้านสุขภาพ 
ร้อยละ๘o 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  และไม่
เจ็บป่วยด้วยโรคที่
ป้องกันได้ 

กองสาธารณสุขฯ 

3 ตรวจคัดกรองโรคตาผู้สูงอายุ 
ในพื้นที่ตำบลกาหลง 
 

เพื่อป้องกันและรักษา
โรคตาผู้สูงอายุในพื้นที่  
อบต.กาหลง 

ผู้สูงอายุในพื้นที่ 
อบต.กาหลง 
   

- - 
 

150,000 
 

150,00
0 
- 
 

150,00
0 
 

ผู้สูงอายุได้รับ 
การตรวจ 
โรคตา  
ร้อยละ 80  

ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลสุขภาพตา และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผ.02 
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 2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

 
2565 

 

4 ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลกาหลง 
 

เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่
ตำบลกาหลงไม่เจ็บป่วย
ด้วยโรคที่ป้องกันได้และมี
สุขภาพแข็งแรง  
 

ผู้สูงอายุในพื้นที่ 
อบต.กาหลง 
    

๑00,000.- 
(งบส ปสช) 

๑๕0,000.- 
(งบ สปสช) 

20๐,๐๐๐.- 
(งบ สปสช.) 

 

20๐,๐๐๐.- 
(งบ สปสช.) 

 

20๐,๐๐๐.- 
(งบ สปสช.) 

 

ผู้สูงอายุ 
สามารถดูแล
สุขภาพตนเอง
ได้ ร้อยละ  
๗0  

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพแข็งแรง 
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 
 
 
 

5 แอโรบิคเพื่อสุขภาพตำบลกาหลง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
การดูแลสุขภาพและได้
ออกกำลังกาย 
 ให้มีสุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนในพื้นที่ 
อบต.กาหลง 
 
 

- 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง ไม่
เจ็บป่วยด้วยโรค 
ที่ป้องกันได้ และ 
มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
ในกลุ่มวัยต่างๆ 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง และ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

ประชาชนในพื้นที่
อบต.กาหลง 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชน
ได้รับการ
ส่งเสริม
สุขภาพ ร้อย
ละ 80 

ประชาชนได้รับ 
การบริการด้าน
สาธารณสุข และ 
ไม่เจ็บป่วยด้วย
โรค 
ที่ป้องกันได้ 
 

กองสาธารณสุขฯ 
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 2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

 
2565 

 

7 รณรงค์ เฝ้าระวัง ควบคุม 
ป้องกัน และระงับการแพร่
ระบาดของ    โรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 

ประชาชนในพื้นที่อบต.
กาหลง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ค่า HI น้อยกว่า 
10 ค่า CI =0 

ไม่พบผู้ป่วย 
โรคไข้เลือดออก 
ในพื้นที่ 

กองสาธารณสุขฯ 

8 รณรงค์ผลิตภัณฑ์อาหาร
ปลอดภัย 
 

เพื่อประชาชนได้บริโภค
อาหารที่มีคุณภาพ   
ปลอดภัย       
และถูกสุขลักษณะ  

ร้านขายอาหาร แผง
ลอยจำหน่ายอาหาร  
และตลาดนัดในตำบล
กาหลง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนร้านที่
ตรวจ  
ร้อยละ 80ของ
ร้านทั้งหมด 
 

ประชาชนได้
บริโภคอาหารที่
สะอาด ปลอดภัย
ปราศจากโรคที่มี
อาหาร 
และน้ำเป็นสื่อ  

กองสาธารณสุขฯ 
 
 

9 รณรงค์ป้องกันปัญหายา
เสพติดตำบลกาหลง 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน    
ให้กับประชาชน  
จากการติดยาเสพติด 

ผู้นำชุมชนและ
ประชาชนในพื้นที่ อบต.
กาหลง 

30,000 
 

15,000 
 

15,000 15,000 15,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ  
๗0 
 

ไม่พบผู้ติดยาเสพ
ติดเพิ่ม 

กองสาธารณสุขฯ 

10 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน   

เพื่อป้องกันการเกิดโรค
ขาดสารไอโอดีนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ 

ประชาชนในพื้นที่ อบต.
กาหลง 

- 15,000 
 

- 15,000 15,000 ประชาชนไม่
เจ็บป่วยจากการ
ขาดสาร-ไอโอดีน 
ร้อยละ 70 

ประชาชนไม่
เจ็บป่วยด้วยโรค
ขาดสารไอโอดีน 

กองสาธารณสุขฯ 

11 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อหรือโรค
ระบาด 
 
 

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อหรือ         โรค
ระบาดในพื้นที่ 
 

ประชาชนในพื้นที่ อบต.
กาหลง 

200,000 
 
 

10,000 20,000 20,000 20,000 ครัวเรือนได้รับ
การบริการด้าน
สาธารณสุข ร้อย
ละ ๙o  

ประชาชนไม่
เจ็บป่วยด้วย
โรคติดต่อและ 
โรคระบาด 

กองสาธารณสุขฯ 
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 2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

 
2565 

 

12 รณรงค์ป้องกันและควบคุม       
โรคเอดส์ 
 
 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส์ใน
พื้นที่ 
 

ประชาชนในพื้นที่ 
อบต.กาหลง 

- 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 ครัวเรือนได้รับการ
บริการด้าน
สาธารณสุข ร้อยละ 
๙o  

ประชาชนไม่
เจ็บป่วยด้วย 
โรคเอดส์ 

กองสาธารณสุขฯ 
 
 
 

13 โครงการตามพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข เช่น โครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน /
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี ฯลฯ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง และ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

ประชาชน ม.๑-ม.๘ 
อบต.กาหลง 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ประชาชนได้รับการ
บริการด้าน
สาธารณสุข ร้อยละ 
๘o  

ประชาชนไม่
เจ็บป่วยด้วยโรค 
ที่ป้องกันได้ และ 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
 

กองสาธารณสุขฯ 

14 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อคัรราชกุมารี 
 

เพื่อให้สุนัข,แมว 
ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

สุนัข,แมว ในพื้นที่ 
อบต.กาหลง 

70,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สุนัข,แมว ได้รับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค- 
พิษสุนัขบ้า ร้อยละ ๘
o 

ไม่พบการระบาด 
ของโรคพิษสุนัขบ้า 
ในพื้นที่  

กองสาธารณสุขฯ 

15 การจัดการขยะอินทรีย์ เพื่อลดปริมาณขยะ
ก่อนนำไปกำจัด และ
นำขยะอินทรีย์ไปใช้
ประโยชน์ 

ครัวเรือนในตำบล
กาหลง 

50,000 50,000 - 30,000 - ครัวเรือนมีการคัด
แยกขยะอินทรีย์  
ร้อยละ ๗0 

ขยะอินทรีย์ถูก
นำไปใชป้ระโยชน์
เช่นการหมักทำปุ๋ย 
ฯลฯ 

กองสาธารณสุขฯ 
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 2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

 
2565 

 

16 ทำความสะอาด Big 
Cleaning Day 

เพื่อความสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในพื้นที ่

พื้นที่ตำบล
กาหลง 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 สถานที่สาธารณะในเขต
ตำบลกาหลง  สะอาด  
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

สภาพแวดล้อมใน
หมู่บ้านได้รับการ
ปรับปรุงภูมิทศัน์   มี
ความสะอาด   
สวยงาม  ทุกภาค
ส่วนร่วมมอืและ
บูรณาการร่วมกันทำ
ให้ตำบลกาหลงเป็น
เมืองน่าอยู่   

กองสาธารณสุขฯ 

17 อบรมอาสาสมัครท้องถิ่น 
รักษ์โลก (อถล.) 

เพื่อสร้างแนวร่วมและ
ปลูกจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.)  ๒๐๐  
คน 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 อถล. ได้รับการอบรมฯ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
สภาพแวดล้อม 
ในตำบลกาหลง  
มีสภาพดีขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

18 รณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และ/หรือการจัดการขยะมูล
ฝอย 

เพื่อปลูกจิตสำนึกให้
เยาวชนและประชาชน
สนใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เยาวชนและ
ประชาชนใน
พื้นที่ ตำบล
กาหลง 

50,000 10,000 15,000 15,000 15,000 การดำเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมและขยะมูล
ฝอย  
ร้อยละ 80 

สิ่งแวดล้อมในตำบล
กาหลง มีสภาพดีขึ้น 
และไม่มีขยะมูลฝอย
ตกค้าง  

กองสาธารณสุขฯ 

19 สถานประกอบการรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบ 
การมีความรับผิดชอบ 
เข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตนและมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ผู้ประกอบการ
ทั้งหมดในเขต
พื้นที่ 
ตำบลกาหลง 

- 20,000 - - 20,000 ผู้ประกอบ 
การมีความ-รับผิดชอบ
ด้าน-สิ่งแวดล้อม ร้อย
ละ 80 

สภาพแวดล้อม 
ในพื้นที่ 
ได้รับการดูแลอย่างมี
ส่วนร่วม ส่งผลให้
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองสาธารณสุขฯ 
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 2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 อบรมและศึกษาดูงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม (ผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. และพนักงาน) 

เพื่อสร้างเสริมความรู้และ
ประสบการณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อม นำไปใชพ้ัฒนา
พื้นที่ตำบลกาหลง 

ผู้บริหาร ,สมาชิก อบต. 
และ พนักงาน จำนวน 
๓๐ คน 

- - 500,000 - - ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม ร้อย
ละ 80 
 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ได้รับการ
แก้ไข 
อย่างถูกต้อง และ 
มีส่วนร่วม 
 

กองสาธารณสุขฯ 

21 ควบคุม ดูแล คุณภาพน้ำ
บาดาลตำบลกาหลง 

เพื่อให้ประชาชนมี
สาธารณูปโภคที่มคีุณภาพ
ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานใช้
อย่างทั่วถึง 

มีการตรวจสอบคุณภาพ
น้ำบาดาล 
ทุกบ่อในพื้นที่ตำบล
กาหลง ทุกปี  

50,000 15,000 20,000 - 20,000 น้ำบาดาลผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน  

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

22 เฝ้าระวังและฟื้นฟูคุณภาพ
น้ำ    ในคลองพื้นที่ตำบล
กาหลง 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
น้ำเน่าเสีย ในคลอง 

คลองในพื้นที่ตำบล
กาหลง 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ค่าผลการ
ตรวจน้ำเบื่องตัน 
อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

น้ำในคลองพื้นที่
ตำบลกาหลง  
ไม่เน่าเสีย 

กองสาธารณสุขฯ 

23 การจัดการขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 

เพื่อกำจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 

หมู่ ๑-หมู่ ๘ 
ตำบลกาหลง 

900,000 900,000 500,000 550,000 600,000 ปริมาณขยะมูล
ฝอยถูกนำไป
กำจัด 
ร้อยละ 100 

ขยะมูลฝอยถูก
กำจัด 
อย่างถูกต้อง  

กองสาธารณสุขฯ 
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 2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

 
2565 

 

24 การจัดการขยะอันตรายชุมชน เพื่อให้ขยะอันตราย
ชุมชนถูกกำจัดอย่าง
ถูกต้อง 

หมู่ ๑-หมู่ ๘ 
ตำบลกาหลง 

10,000 10,000 - - 10,000 ขยะอันตรายถูก
นำไปกำจัด ร้อย
ละ ๘0  

ขยะอันตรายถูก
กำจัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุขฯ 

25 จัดทำแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ในพื้นที่ อบต.กาหลง 
       

เพื่อเป็นแนวทางใน
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ตำบลกาหลง 

แผนอนุรักษ์  ๑  แผน - - - 15,000 - ปฏิบัติงานตาม
แผนฯ ร้อยละ 
80 

การบริหาร
จัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบ 
และนำไปสู ่
การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 25  โครงการ - - 1,72,000 1,600,000 1,965,000 1,540,000 1,675,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 
 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมเปลี่ยนเสาเป็น
เสาคอนกรีต ตั้งแต่บ้าน       นายสำเภา กลิ่น
ทุม กับบ้านนายสมหวัง จันทร์มล และบ้านนาง
สมจิตต์ เกิดจง-รักษ์ ถึงบ้านนางสาวศกุณตลา 
วิริยะกุล หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ความปลอดภัยใน 
การสัญจรไป-มา     ใน
เวลากลางคืน 

เสาไฟทางพร้อมโคม                
๒๐  ต้น 

- - 500,000 
 

- - เสาไฟทางพร้อมโคม  ๒๐ 
ต้น 

ประชาชนมี 
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป-มา  
ในเวลากลางคืน 

กองช่าง 

2 ติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 5 บริเวณ
ถนนเลียบคลองทุ่ง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สาธารณูปโภคใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 219 ม. โคมไฟ
แอลอีดีขนาด 40 วัตต์ จำนวน 
20 โคม 

300,000 - - - - ประชาชนมีความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ 80 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ี

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกรางระบายน้ำและดักกำจัด
วัชพืช หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7 และ 8 

เพ่ือลดปริมาณน้ำเน่า
เสีย 

รางระบายน้ำ 8 หมู่บ้าน พ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร
และตัดกำจัดวัชพืชบริเวรณข้าง
ทางระบายน้ำ 5,500 ตาราง
เมตร สถานที่ภายในตำบลกาหลง 

426,000 426,000 426,000 426,000 426,000 รางระบายน้ำ 8 หมู่บ้าน 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5,500 
ตารางเมตร 

ปริมาณอ๊อกซิเจน
ในน้ำผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

กองช่าง 

4 โครงการขุดลอกคลองตาก้าน (ม.2) เพ่ือให้คลองที่ตื้นเขิน
สามารถระบายน้ำได้ดีมี
ประสิทธิภาพ 

คลองกว้าง 4.00-8.00 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.00 เมตรหรือมีปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 5,600 ลบ.ม. 

1,000,000 - 494,000 - - คลองกว้าง 4.00-8.00 
เมตร ยาว 1,600 เมตร 

สภาพน้ำเน่าเสีย
และน้ำท่วมลดลง
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ีขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ 2 หมู่ที่ 1 บริเวณ
รางระบายน้ำหลังวัดกาหลง 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วม อาคารสูบน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 20 แรงม้า 
3 เฟส ท่อสูบน้ำสแตนเลส ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว พร้อม
ขยายไฟฟ้าแรงต่ำ 3 เฟส 

- - 482,000 - - เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 20 แรงม้า 3 เฟส 
ท่อสูบน้ำสแตนเลส ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว 
พร้อมขยายไฟฟ้าแรงต่ำ 
3 เฟส 

น้ำไม่ท่วมขังบริเวณ
หมู่ที่ 1 

กองช่าง 

รวม 5  โครงการ- - - 1,726,000 426,000 1,902,000 426,000 426,000 - - - 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ต้ังแต่บ้าน
นางอุบล โทนเด่ียว ถึงบ้านนางแตน   
เกตุเรือง หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินและ
การกัดเซาะของน้ำ 

เขื่อน คสล.รูปตัวแอล 
พร้อมเทคานทับหลัง
และคานค้ำยัน ความ
ยาว 350 เมตร 

- - - 5,000,000 - เขื่อนยาว 
350.00 เมตร 

ไม่มีการพังทลายของดิน กองช่าง 

2 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำข้างบ้าน
น.ส.สกุลรัตน์ เสือสีนวล หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
รางระบายน้ำใช้และ
ป้องกันน้ำท่วม 

รางระบายน้ำ กว้าง 
0.45  เมตร  ยาว 
25.00 เมตร 

- - 100,000 - - รางระบาย ยาว   
๒๔.๐0  เมตร 

ประชาชนมีรางระบาย
น้ำใช้และป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
สำหรับประชาชน บริเวณวัดกาหลงหมู่ที่ 
1 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ในการทำ
กิจกรรมร่วมกัน 

ศาลาอเนกประสงค์    
1 แห่ง 

- - - 300,000 
 

- ศาลา
อเนกประสงค์  
๑  แห่ง 

ประชาชนมีสถานที่ใน
การทำกิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ต้ังแต่บ้านนายรานันท์ อินทร์ประเสริฐถึง
คลองสุนัขหอน หมูท่ี่ 1  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
รางระบายน้ำใช้และ
ป้องกันน้ำท่วม 

รางระบายน้ำ   
ยาว 20 ม.  

- - - - 20,000 รางระบายน้ำ   
ยาว ๒๐ ม. 

ประชาชนมีรางระบาย
น้ำใช้และป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง 

 
 
 

ผ.02 
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3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ต้ังแต่บ้านนางอุบล โทนเด่ียวถึงคลอง
สุนัขหอน พร้อมประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
รางระบายน้ำใช้และ
ป้องกันน้ำท่วม 

รางระบายน้ำ กว้าง 
0.40 เมตร. ยาว 10 
เมตร 

- 100,000 
 

- - - รางระบายน้ำ 
กว้าง 0.40 ม. 
ยาว 10 ม. 

ประชาชนมีราง
ระบายน้ำใช้และ
ป้องกันน้ำท่วม 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม  
ฝาปิด ค.ส.ล. จากบ้านนางณภัค         
โตเหมือน ถึงโรงเรียนวัดกาหลง หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
รางระบายน้ำใช้และ
ป้องกันน้ำท่วม 

รางระบายน้ำขนาด
กว้าง 0.60 เมตร ยาว 
50.00 เมตร ความลัก
เฉลี่ย 0.50 เมตร 
พร้อมฝาปิด คสล. 

- - 150,000 - - รางระบายน้ำ
ขนาดกว้าง 
0.60 เมตร ยาว 
50.00 เมตร 

ประชาชนมีราง
ระบายน้ำใช้และ
ป้องกันน้ำท่วม 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์-
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 จากบ้านนายจงฯ 
ถึงร้านอาหารแมกไม้ (ถนนเอกชัย) 

เพื่อให้ประชาชนมี 
ถนนที่ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไป-มา 

ขนาดผิวการจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
230 .000 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,400 ตารางเมตร 

- - - 700,000 - ขนาดผิว
การจราจร ยาว 
230 .00 เมตร 

ประชาชนมีถนน 
ที่ได้มาตรฐานใน 
การสัญจรไป-มา 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม  
ท่อระบายน้ำ หน้าบ้านนายมีเดช    
ทรัพย์มูล หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี 
ถนนที่ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไป-มา 

ถนน ค.ส.ล.กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 40.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ท่อระบายน้ำ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ยาว 40.00 
เมตร พร้อมบ่อพัก
จำนวน 4 บ่อ 

- 200,000 - - - ถนน ค.ส.ล. ยาว 
40.00 เมตร 

ประชาชนมี 
ถนนที่ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไป-มา 

กองช่าง 
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3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงยกระดับถนน
พร้อมรางระบายน้ำ บ้านล่าง ซอย 2 
ต้ังแต่บ้านนางสมจิตต์ เกิดจงรักษ์ ถึง
บ้านนางละออง บุญโต หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี 
ถนนที่ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไป-มา 

ถนน ค.ส.ล.กว้าง 2.00 
เมตร ยาว 40.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
รางระบายน้ำ ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
40.00 ความลึกเฉลีย่ 
0.30 เมตร  

- - - 200,000 - ถนน ค.ส.ล. ยาว 
40.00 เมตร 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการ
สัญจร ไป-มา 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบทาง
รถไฟบริเวณสะพานดำ และบริเวณบ้าน 
นางวน จันทร์มลหมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี 
ถนนที่ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไป-มา 

ถนน ค.ส.ล. กว้าง     
3.00 เมตร. ยาว      
30.00  เมตร หนา  
0.15  เมตร 

- - - - 100,000 
 

ถนน ค.ส.ล. ยาว 
30.00 เมตร 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการ
สัญจร ไป-มา 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างเขื่อนรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 
๓ 

เพื่อป้องกันการพัง
พลายของดินและ
ปัญหาอุทกภัย 

เขื่อนยาว  300.00 
เมตร สูง  1.50  เมตร 

- - 1,000,000 
 

- - เขื่อนยาว   
300.00 เมตร  

ป้องกันการพังทลาย
ของดินและปัญหา
อุทกภัย 
 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงคอสะพานข้ามคลอง
นาขวาง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี 
ถนนที่ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไป-มา 

ถนน ค.ส.ล. กว้าง          
3.00 เมตร ยาว  
80.00 เมตร หนา  
0.15  ม. 

- - 150,000 
 

- - ถนน ค.ส.ล. ยาว  
80.00 เมตร  

ประชาชนมี 
ถนนที่ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์  
(ต่อจากเดิม) บริเวณวัดนาขวาง พร้อม
รางระบายน้ำและฝาปิด หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ในการทำ
กิจกรรมร่วมกนั 

ลานอเนกประสงค์     
ค.ส.ล. ขนาด 
400 ตารางเมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- 260,000 
 

- - - ลาน
อเนกประสงค์ 
จำนวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีสถานที่ใน
การทำกิจกรรม
ร่วมกัน 

กองช่าง 
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3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างเขื่อนจากโรงเรียน ถึง
บ้านนางสังเวียน  คงป๋อ หมู่ที ่4 

เพื่อกันตลิ่งพังทลาย เขื่อนยาว  150.00 
เมตร สูง 1.50 เมตร 

- - 500,000 
 

- - เขื่อนยาว    ๑๕๐.
00 เมตร  

กันตลิ่งพังทลาย กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 2 ข้าง
ทางบริเวณถนนทางเข้าวัดนาขวาง หมู่ที่ 
4 

เพื่อให้ประชาชนได้
ระบายน้ำเสียจาก
ครัวเรือนและป้องกัน
น้ำท่วมขัง 

รางระบายน้ำขนาด 
กว้าง 0.50 เมตร   
 ยาว 500.00 เมตร       
 ลึก 0.50 เมตร 

- - - 575,000 
 

- รางระบายน้ำ ยาว 
๕๐๐.00 เมตร    

ประชาชนได้
ระบายน้ำเสียจาก
ครัวเรือนและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม  
ฝาปิด คสล.จากบ้านนางจำเนียร       
อยู่อินทร์ ถึงบา้นนายเอกราช ทองสะกัน 
เชื่อมต่อบ้านนางสมพร แหยมโต ถึงบ้าน
นายน้อย ยอดสม หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนได้
ระบายน้ำเสียจาก
ครัวเรือนและป้องกัน
น้ำท่วมขัง 

รางระบายน้ำ กว้าง    
0.30  เมตร ยาว 
40.00 เมตร หนา  
0.20  เมตร 

- - - - 120,000 
 

รางระบายน้ำ ยาว 
๔๐.00 เมตร  

ประชาชนได้
ระบายน้ำเสียจาก
ครัวเรือนและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ   
ค.ส.ล. ข้างบ้านนายวินัย  แหยมโต ถึง     
คลองนาขวาง หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี 
ถนนที่ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไป-มา 

ฝารางระบายน้ำ ขนาด  
กว้าง  0.40 เมตร หนา 
0.10  เมตร ยาว 
55.00 เมตร 

- 165,000 
 

- - - ฝารางระบายน้ำ 
ยาว 55.00 เมตร 

ประชาชนมี 
ถนนที่ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล.
บริเวณทางรถไฟ หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนมี 
ถนนที่ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไป-มา 

ถนน ค.ส.ล.         
กว้าง 4.00 เมตร          
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15  เมตร 

- - - 260,000 
 

- ถนน ค.ส.ล. ยาว 
100 เมตร  

ประชาชนมี 
ถนนที่ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

19 โครงการปรับระดับถนนจากบ้านนาย
ฉาย  พลบัลับโพธิ์ ถงึบ้าน นายบ๋อ     
นุชมั่น หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี 
ถนนที่ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไป-มา 

ถนน คสล.  กว้าง   
1.50 เมตร ยาว    
80.00  เมตร  หนา  
0.30  เมตร 

- 120,000 
 

- - - ถนน คสล.   ยาว 
80  เมตร        

ประชาชนมี 
ถนนที่ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไป-มา 

กองช่าง 
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3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการทำฝาผิด ค.ส.ล.ข้างบ้าน      
นางจำเนียร ทรัพย์มูล ตลอดสายทาง 
หมู่ที 6 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

ฝาปิดค.ส.ล.ขนาดกว้าง 
0.80 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร  

- - 200,000 - - ฝาปิดค.ส.ล. ยาว 
200.00 เมตร 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

21 โครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ 
จำนวน 4 ประตู ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  

เพื่อป้องกันน้ำท่วม จำนวน 4 ประตู - - - - 200,000 ประตูระบายน้ำ
จำนวน 4 ประตู 

น้ำไม่ท่วมภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

22 โครงการขยายถนนบริเวณทางเข้าบ้าน
นายกิตติศักด์ิ ดินทิพย์ ถึงบ้านนาย
สมชาย พุ่มภูศรี หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี 
ถนนที่ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไป-มา 

ถนน กว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 145.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

- 200,000 - - - ถนน กว้าง 
2.00 เมตร ยาว 
145.00 เมตร 
หนา 0.10 
เมตร 

ประชาชนมี 
ถนนที่ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงยกระดับพื้นถนนแทงก์
น้ำตลอดสายทาง หมูที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนม ี
ถนนที่ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไป-มา
และป้องกันน้ำท่วม 

ถนน กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 80.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - -220,000 - - ถนน กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
80.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

ประชาชนมี 
ถนนที่ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไป-มา
และป้องกันน้ำท่วม 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างสะพานไม้ทางเดิน
สัญจร หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี 
สะพานไม้ใช้ในการ
สัญจรไป-มา 

สะพานไม้กว้าง 1.50 
เมตร ยาว 50.00 
เมตร  

- - - 500,000 - สะพานไม้ ยาว 
50.00 เมตร 

ประชาชนมี 
สะพานไม้ใช้ในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

25 โครงการสร้างลานอเนกประสงค์     
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต.บริเวณหน้าเมรุวัด
แก้วมงคล หมูท่ี่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ในการทำ
กิจกรรมร่วมกัน 

ลานอเนกประสงค์
ขนาด กว้าง 10.00 
เมตร ยาว 40.00 
เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - - - 200,000 ลาน
อเนกประสงค์ 
ยาว 40.00 
เมตร หรือพื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า 
400 ตาราง
เมตร 

ประชาชนมีสถานที่ใน
การทำกิจกรรม
ร่วมกัน 

กองช่าง 
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3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการปรับปรุงระดับพื้นราง
ระบายน้ำ ต้ังแต่รอบอนามัย หมู่
ที่ 8 ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 1 

เพื่อใช้ระบายน้ำเสีย
และป้องกันน้ำท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.25-
0.70 เมตร ยาว 
120.00 เมตร  

- 200,000 - - - ยาว 120.00 
เมตร 

ระบายน้ำเสียและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

27 โครงการปรับปรุงที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งรับรู้ข่าวสาร 

ทำการปรับปรุง หลังคา 
พื้น ทาสี และโครงสร้าง 

- - 200,000 - - ปรับปรุง หลงัคา 
พื้น ทาสี และ
โครงสร้าง 

ประชาชนเข้าถึง
แหล่งข้อมูล
ข่าวสารและได้รับ
องค์ความรู้ ต่าง ๆ  

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การ
เรียนรู้นาเกลือ หมู่ที่ 8  

เพื่อใช้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้และแหล่ง
ท่องเที่ยว 

อาคารอเนกประสงค์ 
จำนวน 1 หลัง 

- - 1,000,000 - - อาคาร
อเนกประสงค์ 
จำนวน 1 หลัง 

เป็นศูนย์การเรียนรู้
และแหล่ง
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมที่ทำการ 
อบต. และส่วนราชการ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน 

พื้นที่ขนาด กว้าง 5 
เมตร ยาว 25เมตร 

- 1,875,000 - - 
 

- พื้นที่ขนาด กว้าง 
5 เมตร ยาว 25
เมตร 

ประชาชน
ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจร้อยละ ๙๐ 

สำนักงานปลัด 

30 โครงการสร้างทางลาดเอียง
สำหรับคนพิการบริเวณที่ทำการ
อบต.กาหลง 

เพื่ออำนวยความสะดวก
สำหรับผู้พิการ 

ทางลาดเอียง 1 แห่ง 100,000 - - - - ทางลาดเอียง 1 
แห่ง 

อำนวยความสะดวก
สำหรับผู้พิการ 

กองช่าง 

31 สร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ
หมู่บ้าน 

เพื่อประชาชนมีแหล่ง
รับรู้ข่าวสาร 

ที่อ่านหนังสือพิมพ์  1  
หมู่ / ป ี
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ที่อ่าน
หนังสือพิมพ์  1  
หมู่ / ป ี
 

ประชาชนเข้าถึง
แหล่งข้อมูล
ข่าวสารและได้ใช้
รับรู้องค์ความรู้   
ต่าง ๆ  

กองช่าง 
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3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอส
ฟัสติคท์คอนกรีต หมู่ที่ 3  

เพื่อให้ประชาชนมี 
สะพานไม้ใช้ในการ
สัญจรไป-มา 

ถนนลาดยางแอสฟัส
ติคท์คอนกรีต ขนาด
กว้างเฉลี่ย 6.0 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ยาว 
150.0 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 900.0 
ตารางเมตร 

- - 480,000 - - ถนนลาดยางแอส
ฟัสติคท์คอนกรีต 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 
6.0 เมตร หนา 
0.05 เมตร ยาว 
150.0 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
900.0 ตาราง
เมตร 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มตารฐานในการสัญจร
ไป-มาสะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

33 สร้างหอกระจายข่าว เพื่อประชาชนมีแหล่ง
รับรู้ข่าวสาร 

หอกระจายข่าว   1  
แห่ง / ป ี

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 หอกระจายข่าว ประชาชนเข้าถึง
แหล่งข้อมูลข่าวสาร  

กองช่าง 

34 สร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
 

เพื่อประชาชนมีแหล่ง
รับรู้ข่าวสาร และเป็น
ช่องทาง  การเรียนรู้
ตามอัธยาศัยของ
ประชาชน 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
2  แห่ง / ป ี

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน  2  แหง่ / 
ปี 

ประชาชนเข้าถึง
แหล่งข้อมูลข่าวสาร
และได้ใช้รับรู้องค์
ความรู้ต่าง ๆ  

กองช่าง 
 

35 สร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
กาหลง 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
การบริการด้าน
การศึกษาที่มีคุณภาพ 

โรงอาหาร 1 แห่ง 
 

300,000 - - - - โรงอาหาร 1 แห่ง 
 

เด็กนักเรียนได้มีสถานที่
รับประทานอาหารที่
เหมาะสมและได้รับ
โภชนาการอย่างถูก
สุขอนามัย 

กองช่าง 
 

36 สร้างลานกีฬา หมู่ที่ 1 
(บริเวณวัดกาหลง) 

เพื่อให้ประชาชน ได้
ออกกำลังกาย
เสริมสร้างสุขภาพ 

ขนาด  1,200  ตร.ม. - - - 720,000 - ขนาด  1,200   
ตร.ม. 

ประชาชนได้ออกกำลัง
กาย  

กองช่าง 
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3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 สร้างสนามฟุตซอลหมู่บ้าน 
(ม.1-8) 
 

เพื่อให้ประชาชน ได้ออก
กำลังกายเสริมสร้าง
สุขภาพ 

ขนาด  1,200  ตร.
ม. 
พร้อมอุปกรณ์ 

-   1,000,000  ขนาด  1,200   
ตร.ม.พร้อม
อุปกรณ์ 

ประชาชนได้ออกกำลัง
กาย คิดเป็นร้อยละ ๓๐  
ของประชาชนในพื้นที ่

กองช่าง 
 

38 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล 
ข้างโรงเรียนวัดกาหลงถึง
บริเวณโรงครัววัดกาหลง พร้อม
ตะแกรงเหล็ก 

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายน้ำใช้และป้องกัน
น้ำท่วม 

รางระบายน้ำ กว้าง 
0.40  ม. ยาว 20 
ม.  

200,000 - - - - รางระบายน้ำ 
กว้าง 0.40  ม. 
ยาว 20 ม.  

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 
คิดเป็น  ร้อยละ ๒๐ 
ของพื้นที ่

กองช่าง 

39 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล 
ต้ัหลังบ้านนางแตง เกตุเรืองถึง
บ้านนางปราณี เกตุใจ 

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายน้ำใช้และป้องกัน
น้ำท่วม 

รางระบายน้ำ กว้าง 
0.40  ม. ยาว 20 
ม. 

200,000 - - - - รางระบายน้ำ 
กว้าง 0.40  ม. 
ยาว 20 ม. 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 
คิดเป็น  ร้อยละ ๒๐ 
ของพื้นที ่

กองช่าง 

40 สร้างศาลาที่พักสำหรับ
ประชาชนบริเวณวัดกาหลง 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ทำ
กิจกรรม 

ศาลาเอนกประสงค์  
1  แห่ง 

 - - 300,000 - ศาลาเอนกประสงค์  
1  แห่ง 

ครัวเรือนได้ใช้ประโยชน์
ในการประกอบกิจกรรม 

กองช่าง 

41 สร้างหลังคาเหล็กบริเวณหน้า
พระอุโบสถวัดกาหลง 

เพื่อให้ประชาชนใช้
ประโยชน์ และประกอบ
กิจกรรม 

หลังคาเหล็ก  1  
หลัง 

- - - 3,000,000 - หลังคาเหล็ก  1  
หลัง 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ  
๗๐ 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างซ่อมแซมรางระบายน้ำ
ข้างบ้าน นางทองหล่อ เสือสี
นวล 

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายน้ำใช้และป้องกัน
น้ำท่วม 

รางระบายกว้าง 
0.45  ม. ยาว  
25.00  ม. 

100,000 - - - - รางระบายกว้าง 
0.45  ม. ยาว  
25.00  ม. 

ครัวเรือนได้ใช้ราง
ระบายน้ำร้อยละ ๓๐ 
ของครัวเรือนทั้งหมด 

กองช่าง 
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3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ
ตรอกวัดกาหลงถึงถนนเลียบทางรถไฟ 

เพื่อให้ประชาชน  มี
แสง-สว่าง  ในการ
สัญจรไปมา 

โคมไฟทาง  10  ดวง - 100,000 - - - โคมไฟทาง  10  ดวง ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้สัญจรคิดเป็น
ร้อยละ  ๒๐ 

กองช่าง 

44 ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมพร้อมติดต้ัง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หมูท่ี่ ๒ (ฝั่งธรรม
โชติ) 

เพื่อให้ประชาชน  มี
แสง-สว่าง  ในการ
สัญจรไปมา 

เสาไฟทางพร้อมโคม               
30  ต้น 

- 300,000 - - - เสาไฟทางพร้อมโคม               
30  ต้น 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้สัญจรคิดเป็น
ร้อยละ  ๒๐ 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างรางระบายน้ำหน้าบ้าน  นาย
วิชิต ฯ ถึงอู่ซ่อมรถ 

เพื่อให้ประชาชนมี
รางระบายน้ำใช้และ
ป้องกันน้ำท่วม 

ท่อระบายน้ำ
เส้นผ่าศูนย์กลาง            
1  ม. ยาว   100   ม. 

- 200,000 - - - ท่อระบายน้ำ
เส้นผ่าศูนย์กลาง            
1  ม. ยาว   100   
ม. 

ครัวเรือนได้ใช้ราง
ระบายน้ำร้อยละ ๓๐ 
ของครัวเรือนทั้งหมด 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณทางเข้า
ศาลคุณพ่อปู ่

เพื่อให้ประชาชนมี
รางระบายน้ำใช้และ
ป้องกันน้ำท่วม 

ท่อระบายน้ำ
เส้นผ่าศูนย์กลาง             
1  ม. ยาว   100   ม. 

200,000 - - - - ท่อระบายน้ำ
เส้นผ่าศูนย์กลาง             
1  ม. ยาว   100   
ม. 

ครัวเรือนได้ใช้ราง
ระบายน้ำร้อยละ ๓๐ 
ของครัวเรือนทั้งหมด 

กองช่าง 

47 สร้างเขื่อนบริเวณสะพานธรรมโชติ
บ้านนางระเบียบปานพร้อม ถึงบ้าน
นางจวน  รุ่งแจ้ง 

เพื่อป้องกันปัญหา
อุทกภัย 

เขื่อนยาว  150 ม. สูง  
1 ม. 

- - 2,000,000 - - เขื่อนยาว  150 ม. 
สูง  1 ม. 

ป้องกันปัญหาอุทกภยั
ได้  
คิดเป็นร้อยละ  ๓๐  
ของครัวเรือนทั้งหมด 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างประตูระบายน้ำบริเวณราง
ระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงรางระบาย
น้ำเร่ิมจากบ้านนางปลิว สีสด ถึงบ้าน 
นายธงชัย  พานทอง 

เพื่อให้ประชาชนได้
ระบายน้ำเสียจาก
ครัวเรือนและป้องกัน
น้ำท่วมขัง 

รางระบาย ขนาดกว้าง  
0.60 ม. ยาว  70 ม. 
พร้อมประตูระบายน้ำ 

400,000 - - - - รางระบาย ขนาด
กว้าง  0.60 ม. ยาว  
70 ม. พร้อมประตู
ระบายน้ำ 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์คิดเป็น  ร้อย
ละ ๒๐ ของพื้นที ่

กองช่าง 
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3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบาย
น้ำบริเวณทางเข้าวัดกาหลง 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ภายในตำบลให้
สวยงาม 

ถนนพร้อมรางระบายน้ำ     
ค.ส.ล.ยาว  1  กม. 

- - 10,000,000 - - ถนนพร้อมรางระบาย
น้ำ  ค.ส.ล.ยาว  1  ม. 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์คิดเป็น
ร้อยละ ๗๕  ของ
ประชาชนในตำบล 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างรางระบายน้ำต้ังแต่ซอยบ้าน       
นางระเบียบ ทรัพย์มูลถงึบ้านนาย
พิชาติ ทรัพย์ศิริ 

เพื่อให้ประชาชนมี
รางระบายน้ำใช้
และป้องกันน้ำท่วม 

รางระบายน้ำกว้าง             
1  ม. ยาว   70   ม. 

200,000 - - - - รางระบายน้ำกว้าง             
1  ม. ยาว   70   ม. 

ครัวเรือนได้ใช้ราง
ระบายน้ำร้อยละ 
๓๐ ของครัวเรือน
ทั้งหมด 

กองช่าง 

51 ก่อสร้าง ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ
หลังบ้านนายนพดล  ศรีงามผ่องถงึ
บ้านนายเสวก  แก้ววิชิต 

เพื่อป้องกันปัญหา 
น้ำท่วมขัง 

รางระบายน้ำกว้าง  1  ม. 
ยาว   80   ม. 

- 200,000 - - - รางระบายน้ำกว้าง  1  
ม. ยาว   80   ม. 

ป้องกันปัญหาน้ำ
ท่วมได้  
คิดเป็นร้อยละ  ๓๐  
ของครัวเรือน
ทั้งหมด 

กองช่าง 

52 ลงหินคลุกบริเวณวังกุง้-วังปลา ถนน
แหลมหายและถนน หมู่ที ่2 

เพื่อให้ประชาชนมี
แสง-สว่างในการ
สัญจรไปมา 

ปริมาณหินคลุกไม่ต่ำกว่า  
1,200 ลบ.ม. 

470,000 - - - - ปริมาณหินคลุกไม่ต่ำ
กว่า  1,200 ลบ.ม. 

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้สัญจร 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนาง
เตือนจิตต์ มากมูล นางสำเภา กลิ่น
ทุมถึงคลองนาขวาง  

เพื่อให้ประชาชนมี
รางระบายน้ำใช้
และป้องกันน้ำท่วม 

รางระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง  
1  ม. ยาว   100   ม. 

200,000 - - - - รางระบายน้ำ
เส้นผ่าศูนย์กลาง  1  
ม. ยาว   100   ม. 

ครัวเรือนได้ใช้ราง
ระบายน้ำ 

กองช่าง 

54 ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนเสาเป็น
เสาคอนกรีต ต้ังแต่บ้านนายสำเภา  
กลิ่นทุม ถึงบ้านนางสมหวัง  จันทร์
มล และบ้านนางสมจิตต์  เกิดจงรักษ์  
ถึงบ้าน              นายทองแถม  
วิริยะกุล 

เพื่อให้ประชาชนมี
แสงสว่างในการ
สัญจรไปมา 

เสาไฟทางพร้อมโคม                
20  ต้น 

- 500,000 - - - เสาไฟทางพร้อมโคม                
20  ต้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้สัญจร 

กองช่าง 
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3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 ก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบทางรถไฟ
บริเวณสะพานดำ และบริเวณบ้าน นาง
วน จันทร์มล 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
สบายในการคมนาคม 

ถนน ค.ส.ล. กว้าง  3  
ม. ยาว  30  ม. หนา  
0.15  ม. 

- 100,000 - - - ถนน ค.ส.ล. กว้าง  3  
ม. ยาว  30  ม. หนา  
0.15  ม. 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างฝาปิดท่อระบายน้ำ พร้อมประดู
ปิด – เปิด บริเวณบ้าน นายมีเดช  
ทรัพย์มูล 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

ท่อระบายน้ำ
เส้นผ่าศูนย์กลาง  1  ม. 
ยาว   100   ม. 

200,000 - - - - ท่อระบายน้ำ
เส้นผ่าศูนย์กลาง  1  
ม. ยาว   100   ม. 

ป้องกันปัญหาน้ำท่วม
ได้  
 

กองช่าง 

57 ลงหินคลุกขยายถนนหน้าบ้าน นายมีเดช  
ทรัพย์มูล 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
สบายในการคมนาคม 

ถนน กว้าง  3  ม.  ยาว  
100  ม. 
หนา 0.15  ม. 

- 150,000 - - - ถนน กว้าง  3  ม.  
ยาว  100  ม. 
หนา 0.15  ม. 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กลาน
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้นักเรียนใช้
ประกอบกิจกรรม 

หลังคาเหล็ก  กว้าง  
12.00 ม. ยาว 36.00 
ม. หลังคาเหล็กรีดลอน 
(MENTAL SHEET) 

1,700,000 - - - - หลังคาเหล็ก  กว้าง  
12.00 ม. ยาว 
36.00 ม. หลงัคา
เหล็กรีดลอน 
(MENTAL SHEET) 

นักเรียนได้ใช้
ประโยชน์ในการ
ประกอบกิจกรรม 

กองช่าง 

59 สร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายนิคม 
วงษ์วรรณถึงบ้านนายเกรียงไกร พศิอาด 

เพื่อใช้ระบายน้ำ 
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

รางระบายน้ำ             
กว้าง  0.40  ม.           
ยาว   100  ม.           
หนา  0.10  ม. 

300,000 - - - - รางระบายน้ำ             
กว้าง  0.40  ม.           
ยาว   100  ม.           
หนา  0.10  ม. 

ครัวเรือนได้ใช้ราง
ระบายน้ำ 

กองช่าง 

60 ซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองนาขวาง
ข้างบ้านนายวินัย พ่วงบุญมาก 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจร 

สะพานกว้าง 
2.00 ม. ยาว  23.00 
ม. 

- - 350,000 - - สะพานกว้าง 
2.00 ม. ยาว  
23.00 ม. 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการ
คมนาคม  

กองช่าง 
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3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 สร้างถนน ค.ส.ล.ข้างบ้านนายวินัย  พ่วง
บุญมากจากบริเวณสะพานข้ามคลองนา
ขวางถึงสะพานคลองขุด 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
สบายในการคมนาคม 

ถนน ค.ส.ล. กว้าง          
๓ ม. ยาว  80  ม. 
หนา  0.15  ม. 

- - 150,000 - - ถนน ค.ส.ล. 
กว้าง          ๓ 
ม. ยาว  80  ม. 
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

62 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางเข้า
โรงเรียนวัดนาขวาง 

เพื่อให้ประชาชน  มี
แสง-สว่าง  ในการ
สัญจรไปมา 

โคมไฟทาง  10  ดวง - 100,000 - - - โคมไฟทาง  10  
ดวง 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้สัญจร 

กองช่าง 

63 ติดต้ังป้ายชื่อซอย (เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ผู้
อุทิศให้) ในพื้นทีห่มู่ที่ 4,5 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม และ
เป็นเกียรติแก้ผู้อุทิศ
ให ้

ป้ายชื่อซอย 50,000 - - - - ป้ายชื่อซอย ประชาชนมีการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และมี 
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.จากบ้าน
นางสมพร  เหยมโตถึงบ้านนายอ้วน  
ยอดสม 

เพื่อให้ประชาชนใช้
ระบายน้ำในครัวเรือน 

รางระบายน้ำ กว้าง    
0.3  ม. ยาว   40   ม.  
หนา  0.20  ม. 

120,000 - - - - รางระบายน้ำ 
กว้าง    0.3  ม. 
ยาว   40   ม.  
หนา  0.20  ม. 

ครัวเรือนได้ใช้ราง
ระบายน้ำ 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากบ้าน
นางเพียงพร  อยู่อินทร์ถึงบ้านนายเอก
ราช  ทองสะกัน 

เพื่อให้ประชาชนใช้
ระบายน้ำในครัวเรือน 

รางระบายน้ำ กว้าง    
0.3  ม. ยาว   40   ม.  
หนา  0.20  ม. 

120,000 - - - - รางระบายน้ำ 
กว้าง    0.3  ม. 
ยาว   40   ม.  
หนา  0.20  ม. 

ครัวเรือนได้ใช้ราง
ระบายน้ำ 

กองช่าง 

66 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำพร้อมฝา
ราง หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนใช้
ระบายน้ำในครัวเรือน 

รางระบายน้ำพร้อมฝา
ราง 

- - 350,000 - - รางระบายน้ำ
พร้อมฝาราง 

ประชาชนมีราง
ระบายน้ำใช้และ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
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3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67 ก่อสร้างเขื่อนกันดินรูปตัวแอล หมู่ที่ ๕ 
บริเวณคลองทุ่งบ้านนายน้อย ยอดสม 

เพื่อลดการพังทลาย
ของพื้นดิน และ
ป้องกันปัญหาน้ำท่วม 

เขื่อนระยะทางยาว  
40.00 ม. 

- - 490,000 - - เขื่อนระยะทางยาว 
40.00 ม. 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย 
ครัวเรือนได้รับ
ผลกระทบเก่ียวกับ
ปัญหาน้ำท่วม
ลดลง 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างทางเท้า คสล. บริเวณข้างบ้าน
นายจำลอง  มีน้อย 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ทางเท้า                       
กว้าง  1.50 ม.   
ยาว  50  ม. 

150,000 - - - - ทางเท้า                       
กว้าง  1.50 ม.   
ยาว  50  ม. 

ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็ว   

กองช่าง 

69 สร้างรางระบายน้ำต้ังแต่บ้านนางจำเนียร  
ทรัพย์มูล ถึงรางระบายน้ำเดิม   (ม.๖) 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ในการระบายน้ำของ
ครัวเรือน 

รางระบายน้ำ ยาว 
200  ม. 

100,000 - - - - รางระบายน้ำ ยาว 
200  ม. 

ครัวเรือนได้ใช้ท่อ
ลอดเหลี่ยม 

กองช่าง 

70 ซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองบางพลใีหม ่ เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจร 

สะพานกว้าง 
 2.50 ม. ยาว  15.00 
ม. 

250,000 - - - - สะพานกว้าง 
 2.50 ม. ยาว  
15.00 ม. 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการ
คมนาคม  

กองช่าง 

71 ก่อสร้างรางระบายน้ำ(ลอดทางรถไฟ) 
บริเวณบ้านนายขวัญ  ฉัตรทัณฑ ์

เพื่อให้ประชาชนได้
ระบายน้ำเสียจาก
ครัวเรือนและป้องกัน
น้ำท่วมขัง 

รางระบายน้ำ             
กว้าง  0.30  ม.  
ยาว   30  ม.  
หนา  0.20  ม. 

100,000 - - - - รางระบายน้ำ             
กว้าง  0.30  ม.  
ยาว   30  ม.  
หนา  0.20  ม. 

ครัวเรือนได้ใช้ราง
ระบายน้ำ 

กองช่าง 

72 ลงหินคลุกเสริมพื้นทาง หมู่ที่ 6 เพื่อให้ประชาชนมี
แสง-สว่างในการ
สัญจรไปมา 

ปริมาณหินคลุกไม่ต่ำ
กว่า  1,155 ลบ.ม. 

450,000 - - - - ปริมาณหินคลุกไม่
ต่ำกว่า  1,155 
ลบ.ม. 

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้สัญจร 

กองช่าง 
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3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

73 ขยายผิวทาง คสล. หมูท่ี่ 6 
บริเวณหน้าบ้านนายเซ้ียง ฯทางลง
ชายทะเลกาหลง 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไป-มา 

ถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.20 ม.พื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า 7 ตร.ม. 

53,000 - - - - ถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.20 ม.พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 7 ตร.ม. 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการ
คมนาคม  

กองช่าง 

74 ปรับปรุงปากบ่อพัก คสล. หมูท่ี่ 6พร้อม
ติดต้ังฝาบ่อพักเหล็กบริเวณถนนเชื่อมต่อ
ตำบลบางโทรัด 

เพื่อให้ประชาชนได้
ระบายน้ำเสียจาก
ครัวเรือนและป้องกัน
น้ำท่วมขัง 

บ่อพัก 1 แห่ง 42,000 - - - - บ่อพัก 1 แห่ง ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็ว   

กองช่าง 

75 ลงหินคลุกบริเวณศาลเจ้าพ่อแกละ เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
สบายในการคมนาคม 

ถนน กว้าง  20  ม. 
ยาว  20  ม. 
หนา  0.15  ม. 

100,000 - - - - ถนน กว้าง  20  ม. 
ยาว  20  ม. 
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

76 ซ่อมแซมสะพานปลา เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมา 

สะพาน กว้าง   
3.00 ม. ยาว 70.00  
ม. 

2,000,000 - - - - สะพาน กว้าง   
3.00 ม. ยาว 
70.00  ม. 

ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคม สะดวก  
รวดเร็ว  มีร้อยละ  
๕๐  ของครัวเรือน
ทั้งหมด 

กองช่าง 

77 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติป่ายชายเลน หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ 
ธรรมชาติป่าชายเลน 

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ป่ายชายเลน 

5,000,000 - - - - เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติป่ายชาย
เลน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าชายเลนได้รับการ
อนุรักษ์โดยพื้นที่มี
ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๑๐ 

กองช่าง , 
 

78 ปักแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปทางเดิน
บริเวณคอสะพานหน้าบ้านนางอุษา  
เทียนทับทิม 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไป - มา 

ทางเดินขนาด   2.50 
ม.  ยาว  4.00  ม.  
  

10,000 - - - - ทางเดินขนาด   
2.50 ม.  ยาว  
4.00  ม.  
  

ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็ว  มีร้อยละ  
๒๐  ของครัวเรือน
ทั้งหมด 

กองช่าง 
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3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

79 สร้างถนน คสล.รอบวัดแก้วมงคล เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไป - มา 

ถนน คสล. ขนาด  
1.50  ม.ยาว  500  
ม.   

2,000,000 - - - - ถนน คสล. ขนาด  
1.50  ม.ยาว  
500  ม.   

ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็ว  มีร้อยละ  
๘๐  ของครัวเรือน
ทั้งหมด 

กองช่าง 

80 สร้างลานอเนกประสงค์ คสล. บริเวณ
หน้าเมรุวัดแก้วมงคล (ม.๗) 

เพื่อให้ประชาชนใช้
ประโยชน์สัญจร           
ไปมา 

ลานอเนกประสงค์
ขนาด กว้าง 50 ม.  
ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม.  

- 1,500,000 - - - ลานอเนกประสงค์
ขนาด กว้าง 50 ม.  
ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม.  

ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็ว  มีร้อยละ  
๕๐  ของครัวเรือน
ทั้งหมด 

กองช่าง 

81 สร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณวัดแก้ว
มงคล 

เพื่อให้ประชาชนใช้
ประโยชน์ และ
ประกอบกิจกรรม 

ศาลาอเนกประสงค์  1  
หลัง ขนาด 7.00 ม. x  
12  ม. 

500,000 - - - - ศาลาอเนกประสงค์  
1  หลัง ขนาด 
7.00 ม. x  12  
ม. 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์คิดเป็นร้อย
ละ  ๗๐ 

กองช่าง 

82 โครงการติดต้ังประตูเปิด-ปิดสแตน
เลสหมู่ที่ 7 (บริเวณสะพานปลาทะเล
กาหลง และบริเวณทางเข้าสะพานทาง
ดกอนดลียบชายทะเล) 

เพื่อจัดการให้เกิด
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยธรรมชาติ
และแหล่งท่องเที่ยว 

ประตูสแตนเลสขนาด
กว้าง 3.85 สูง 2.50 
และกว้าง 1.70 สูง 
2.50 ม. 
 

- - 300,000 - - ประตูสแตนเลสข
นาดกว้าง 3.85 
สูง 2.50 และ
กว้าง 1.70 สูง 
2.50 ม. 

เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยธรรมชาติ
และแหล่งท่องเที่ยว 

กองช่าง 

83 ปูพื้นสำเร็จรูปทางเดินจากถนน ค.ส.ล. 
จากบ้านนายสมชาย  พุ่มภู่ศรี   ถึงบ้าน
นายเอ้ียม  สินธุสนธิชาติ (พร้อมสะพาน) 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไป - มา 

ทางเดินขนาด  1  ม. 
ยาว  1,500  ม.   
  

600,000 - - - - ทางเดินขนาด      
1  ม. 
ยาว  1,500  ม.   
  

ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็ว   

กองช่าง 

84 โครงการก่อสร้างถนน คศล. หมูท่ี่ 7 
บริเวณหน้าบ้านนายวีระศักด์ิ เพชรแสง
มณี 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไป - มา 

ถนน คสล. ขนาด 200,000 - - - - แผ่นคอนกรีต                   
สูง  1  ม. 

ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็ว   

กองช่าง 
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3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

85 สร้างศาลาพักผู้โดยสาร (ม.๗) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
สบายและมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยใน
การรอรถโดยสาร 

ศาลาพักผู้โดยสาร  
ขนาดกว้าง  3.00  ม.  
ยาว 11.00  ม. 

250,000 - - - - ศาลาพักผู้โดยสาร  
ขนาดกว้าง  3.00  
ม.  ยาว 11.00  
ม. 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ และได้รับ
ความสะดวก สบาย 

กองช่าง 

86 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่
ที่ 7 บริเวณสะพานไม้ฝั่งตะวันตกบ้าน
ชายทะเลกาหลง  

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไป - มา 

สะพานไม้กว้าง 1.50 
เมตร ยาว 36.0 เมตร 

- - 490,000 - - สะพานไม้กว้าง 
1.50 เมตร ยาว 
36.0 เมตร 

ประชาชนได้สัญจรไป 
- มา 

กองช่าง 

87 สร้างศาลาพักที่พักนักท่องเทีย่ว 
 (ม.๗) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับได้ใช้ประโยชน์
ในการพักผ่อนย่อนใจ 

ศาลาที่พัก  
ขนาดกว้าง  3.00  ม.  
ยาว 5.30 ม. 

470,000 - - - - ศาลาที่พัก  
ขนาดกว้าง  3.00  
ม.  ยาว 5.30 ม. 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ และได้รับ
ความสะดวก สบาย 

กองช่าง 

88 โครงการปรับปรุงผิวถนนทางเดินใน
ชุมชน หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไป - มา 

คอนกรีตพิมพ์ลายขนาด
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 550 
ตารางเมตร 
  

- - 480,000 - - คอนกรีตพิมพ์ลาย
ขนาดพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 550 ตาราง
เมตร 
  

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการ
สัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็ว   

กองช่าง 

89 ปรับปรุงระดับพื้นรางระบายน้ำต้ังแต่
บริเวณอนามัยถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 1 

เพื่อแก้ไขระบบ
ระบายน้ำ และให้
ประชาชนได้ระบาย
น้ำเสียจากครัวเรือน 

รางระบายน้ำ            
ยาว 100  ม. 

300,000 - - - - รางระบายน้ำ            
ยาว 100  ม. 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

90 สร้างตะแกรงปิดท่อระบายน้ำในพื้นที่ 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมา 

ฝาราง ขนาด กว้าง 
0.40 ม.  หนา 0.10  
ม. ยาว 50 ม. 

200,000 - - - - ฝาราง ขนาด กว้าง 
0.40 ม.  หนา 
0.10  ม. ยาว 50 
ม. 

ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก   

กองช่าง 
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3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

71 ก่อสร้างรางระบายน้ำต้ังแต่บริเวณบ้าน
นายจตุรงค์ ฯ ถึงบ้านนางสะอ้ิง ศรีงาม
ผ่อง 

เพื่อแก้ไขระบบ
ระบายน้ำ และให้
ประชาชนได้ระบาย
น้ำเสียจากครัวเรือน 

รางระบายน้ำ             
กว้าง  0.30  ม.  
ยาว   40.00  ม.  
หนา  0.20  ม. 

100,000 - - - - รางระบายน้ำ             
กว้าง  0.30  ม.  
ยาว   40.00  ม.  
หนา  0.20  ม. 

ประชาชนได้ระบาย
น้ำเสียจากครัวเรือน 

กองช่าง 

92 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ
พัก หมู่ที่ 2 (กาหลง ซอย 4) 

เพื่อให้ประชาชนมี
รางระบายน้ำใช้และ
ป้องกันน้ำท่วม 

รางระบายน้ำพร้อมบ่อ
พักระยะทางไม่น้อยกว่า 
300 เมตร  

- - 490,000 - - เสาไฟฟ้าพร้อม
สายส่งแรงต่ำ  5  
ต้น  

ประชาชนมี
สาธารณูปโภคใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

93 ก่อสร้าง-ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัส
ติกท์ ภายในตำบล  
(หมู่ 1-8) 

เพื่อประสิทธิภาพและ
การเชื่อมโยงระบบ
คมนาคมภายใน
ตำบล 

ถนนลาดยางแอสฟัส
ติกท์ 

1,000,000 - - - - ถนนลาดยางแอส
ฟัสติกท์ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

94 ติดต้ังป้ายบอกเส้นทาง พร้อมกระจกโค้ง
ภายในตำบลกาหลง 

เพื่อประชาสัมพันธ์ 
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

จำนวน 30 จุด 450,000 - - - - จำนวน 30 จุด อุบัติเหตุในพื้นที่
ลดลง             

กองช่าง 

95 สร้างเขื่อนกันดิน คสล. รูปตัวแอล หมู่ที่ 
8 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ำ
ท่วม 

เขื่อนกันดิน คสล.รูปตัว
แอล(เสาเข็มรูปตัวแอล 
ขนาดกว้าง 0.30 ม.
ยาว 0.30 ม.สงู 6.00 
ม.) ยาวไม่น้อยกว่า  
110ม. 

1,500,000 - - - - เขื่อนกันดิน คสล.
รูปตัวแอล(เสาเข็ม
รูปตัวแอล ขนาด
กว้าง 0.30 ม.
ยาว 0.30 ม.สงู 
6.00 ม.) ยาวไม่
น้อยกว่า 110 ม.. 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย 
ครัวเรือนได้รับ
ผลกระทบเก่ียวกับ
ปัญหาน้ำท่วมลดลง 

กองช่าง 

96 ซ่อมแซมถนนภายในตำบล เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ระบบสาธารณูปโภค
ที่มีคุณภาพ 

ถนนภายในตำบล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนภายในตำบล ประชานมี
สาธารณูปโภคที่มี
ประสิทธิภาพใช้  

กองช่าง 
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3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

97 ลาดยางแอสฟัสติกท์บริเวณซอยงาม
สุนทรอุทิศ 

เพื่อประสิทธิภาพ
และการเชื่อมโยง
ระบบคมนาคม
ภายในตำบล 

ถนนลาดยางแอสฟัส
ติกท์ 

1,000,000 - - - - ถนนลาดยางแอสฟัส
ติกท์ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

98 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกท์
เชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านนาขวางกบั
กาหลง 

เพื่อประสิทธิภาพ
และการเชื่อมโยง
ระบบคมนาคม
ภายในตำบล 

ถนนลาดยางแอสฟัส
ติกท์ ยาว 400 เมตร 

1,000,000 - - - - ถนนลาดยางแอสฟัส
ติกท์ ยาว 400 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

99 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ต้ังแต่บริเวณ
ริมถนนพระรามที่ 2 ถึงพื้นที่หมู่ที่ 3 

เพื่อประสิทธิภาพ
และการเชื่อมโยง
ระบบคมนาคม
ภายในตำบล 

ถนนลาดยางแอสฟัส
ติกท์  

1,000,000 - - - - ถนนลาดยางแอสฟัส
ติกท์  

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

100 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำภายใน
ตำบล 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ระบบ
สาธารณูปโภคที่มี
คุณภาพ 

รางระบายน้ำภายใน
ตำบล 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รางระบายน้ำภายใน
ตำบล 

ประชานมี
สาธารณูปโภคที่มี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

101 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขุดเจาะ
บ่อบาดาล (หอถังรูปแชมเปญ)  หมูท่ี่ 
1  

เพื่อให้ประชาชนมี
สาธารณูปโภคใช้
อย่างทั่วถึง 

บ่อบาดาล(หอถังรูป
แชมเปญ) 1 บ่อความ
จุไม่น้อยกว่า 3,000 
ลบ.ม. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความ
ลึกไม่น้อยกว่า 200 
ม. พร้อมเคร่ืองสูบน้ำ
แบบจม ขนาด 7.5 
แรงม้า 

1,240,000 - - - - บ่อบาดาล(หอถังรูป
แชมเปญ) 1 บ่อ
ความจุไม่น้อยกว่า 
3,000 ลบ.ม. 
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกว่า 
200 ม. พร้อม
เคร่ืองสูบน้ำแบบจม 
ขนาด 7.5 แรงม้า 

ครัวเรือนที่มี
สาธารณูปโภค
สะดวก  ทั่วถึง 

กองช่าง 
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3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

102 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างตำบลกาหลง 
(หมู่ที่ 1-8) 

เพื่อให้ประชาชนมี
สาธารณูปโภคใช้
อย่างทั่วถึง 

เสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 
สายส่ง ฯลฯ 

1,000,000 - - - - เสาไฟฟ้าพร้อม
อุปกรณ์ สายส่ง 
ฯลฯ 

ครัวเรือนได้ใช้ไฟฟ้า   กองช่าง 

103 สร้างเขื่อน คสล. ตำบลกาหลง เพื่อป้องกันปัญหาน้ำ
ท่วม 

เขื่อน คสล. ภายใน
ตำบลกาหลง 

3,000,000 - - - - เขื่อน คสล. 
ภายในตำบล
กาหลง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย 
ครัวเรือนได้รับ
ผลกระทบเก่ียวกับ
ปัญหาน้ำท่วมลดลง 

กองช่าง 

104 โครงการติดต้ังป้ายบอกเส้นทาง พร้อม
ติดต้ังกระจกโค้งภายในตำบลกาหลง 

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตำบลกาหลง 

ป้ายประชาสัมพันธ์
เส้นทาง สถานที่สำคัญ 
ป้ายบอกซอย พร้อม
ติดต้ังกระจกโค้งตาม
แยก จำนวน 30 จุด 

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 ป้าย
ประชาสัมพันธ์
เส้นทาง ฯ 30 
จุด 

ประชาชนทราบ
สถานที่ท่องเที่ยว
ตำบลกาหลง  

กองช่าง 

105 วางผังเมืองรวมตำบลกาหลง เพื่อจัดระเบียบ
อาคารบ้านเรือนใน
เขตตำบลกาหลง 

ผังเมืองรวม  1  ผัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผังเมืองรวม  1  
ผัง 

ความเสี่ยงของอาคาร
บ้านเรือนลดลงคิด
เป็น ร้อยละ ๗๕ ของ
อาคารทั้งหมดใน
พื้นที่ 

กองช่าง 

106 ขุดคลองสาธารณะบริเวณบ้านนายทรง
ชัยฯ นางอุไรฯ นางจันทร์ เกิด-สวัสด์ิ ลง
คลองสุนัขหอน 

เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
และการระบายน้ำ
ของครัวเรือนเกิด               
ประสิทธิภาพ 

คลองกว้าง  3  เมตร 
 ยาว  300  เมตร 

500,000 - - - - คลองกว้าง  3  
เมตร 
 ยาว  300  
เมตร 

สภาพน้ำเน่าเสียและ
น้ำท่วมลดลง
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น  

กองช่าง 
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3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

107 ขุดลอกคลองนาขวาง  (ม.4,5) เพื่อให้คลองที่ต้ืนเขิน
สามารถระบายน้ำได้
มีประสิทธิภาพ 

คลองกว้าง  7  เมตร 
 ยาว  3,000  เมตร 

5,000,000 - - - - คลองกว้าง  7  เมตร 
 ยาว  3,000  เมตร 

สภาพน้ำเน่าเสียและ
น้ำท่วมลดลงประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

กองช่าง 

108 ขุดลอกคลองตาก้าน  (ม.2) เพื่อให้คลองที่ต้ืนเขิน
สามารถระบายน้ำได้
มีประสิทธิภาพ 

คลองกว้าง 10 เมตร 
 ยาว  1,500  เมตร 

1,000,000 - - - - คลองกว้าง 10 
เมตร 
 ยาว  1,500  เมตร 

สภาพน้ำเน่าเสียและ
น้ำท่วมลดลงประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

109 ขุดลอกคลองเขตรอยต่อตำบลบ้าน
แพ้ว (ม.2) 

เพื่อให้คลองที่ต้ืนเขิน
สามารถระบายน้ำได้
มีประสิทธิภาพ 

คลองกว้าง   
10  เมตร 
 ยาว  1,500  เมตร 

1,000,000 - - - - คลองกว้าง   
10  เมตร 
 ยาว  1,500  เมตร 

สภาพน้ำเน่าเสียและ
น้ำท่วมลดลงประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

110 ขุดลอก คูคลอง เพื่อให้คลองที่ต้ืนเขิน
สามารถระบายน้ำได้
มีประสิทธิภาพ 

คูคลองในเขตพื้นที่ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 คคูลองในเขตพื้นที่ สภาพน้ำเน่าเสียและ
น้ำท่วมลดลง 

กองช่าง 

111 ขุดลอกคลองบริเวณริมทางรถไฟ เพื่อให้คลองที่ต้ืนเขิน
สามารถระบายน้ำได้
มีประสิทธิภาพ 

คลองกว้าง   
3  เมตร 
 ยาว  300  เมตร 

80,000 - - - - คลองกว้าง   
3  เมตร 
 ยาว  300  เมตร 

สภาพน้ำเน่าเสียและ
น้ำท่วมลดลงประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
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3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

112 ปรับปรุงภูมิทศัน์ตำบลกาหลง เพื่อให้สภาพตำบล
กาหลง เป็นระเบียบ
สวยงามน่ามอง 

พื้นที่ทั้งตำบล  350,000 350,000 350,000 350,000 ตำบลกาหลง 
เป็นระเบียบ

สวยงามน่ามอง 

ประชาชนมีความพึง
พอใจ 
 

กองช่าง 

113 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 

เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยสวยงามและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน 

ทาสีร้ัว อาคาร ฯลฯ 450,000 
 

- - - 
 

- ร้ัว อาคาร ฯลฯ ประชาชนผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจ 

สำนักงานปลัด 

114 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกาหลง 

เพื่อปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ภายในศูยย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
สภาพแวดล้อมที่ดี 

อาคาร และร้ัว ฯลฯ 440,000 - - - 
 

- อาคาร และร้ัว 
ฯลฯ 

นักเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

115 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์
พร้อมติดต้ังเคร่ืองออกกำลังกาย 
กลางแจ้ง ม.1 และ ม.7 

เพื่อให้ประชาชนใช้
ออกกำลังกาย 

ลาน ค.ส.ล. กว้าง 5.0 
ม. เคร่ืองออกกำลังกาย 
จำนวน 12 เคร่ือง 

340,000 - - - - ประชาชนมี
เคร่ืองออกกำลัง

กาย  

ประชาชนมีสุขภาพ 
อนามัยแข็งแรง 

กองช่าง 

116 โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ 
หมู่ที่ 1 
บริเวณหน้าบ้านนายรานันท์  อินทร์
ประเสริฐ 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้ใช้ประโยชน์ 

กว้าง 1.20  ม. 
ยาว 10.0 ม. 

90,000 - - - - 30 ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 
คิดเป็นร้อยละ 30 

กองช่าง 

117 ปรับปรุงสถานีสูบน้ำพร้อมติดต้ังเคร่ือง
สูบน้ำ 
หมู่ที่ 1 

เพื่อใช้ระบายน้ำ 
จากครัวเรือนและ 
ป้องกันปัญหาน้ำ 
ท่วมขัง 

เคร่ืองสูบน้ำ 
ขนาดมอเตอร์ 
20 แรงม้า 

3 เฟส 
ท่อขนาดเส้นผ่า 

ศูนย์กลาง  
12.0 นิ้ว 
และติดต้ัง 

ตระแกรงกรองขยะ 

350,000 - - - - 90 ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 
คิดเป็นร้อยละ 90 

กองช่าง 
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 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดจะได้รับ หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
118 ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 

บริเวณถนนอู่สวัสด์ิ 
เพื่อใช้ระบายน้ำ 
จากครัวเรือน 

ท่อระบายน้ำ 
เส้นผ่าศูนย ์

กลาง 0.40 ม. 
บ่อพัก จำนวน 10  
บ่อ ระยะทางยาว 
รวม 126.0 ม. 

300,000 - - - - 40 ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ 
คิดเป็นร้อยละ 40 

กองช่าง 

119 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกบริเวณ อบต. 
ถึงร้านอาหารป้านา (ม.2) 

เพื่อให้ประชาชนใช ้
สัญจร 

กว้าง ๓.๐ ม. 
ยาว ๑๓๐.๓ ม. 
หนา 0.05 ม. 

160,000 - - - - 90 ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ 
คิดเป็นร้อยละ 90 

กองช่าง 

120 ขุดคลองระบายน้ำจากบ้านนายธงชยั พานทอง 
ถึงคลองสุนัขหอน (ม.2) 

เพื่อใช้ระบายน้ำจาก 
ครัวเรือนและป้องกัน 
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กว้าง ๔.0 ม. 
ยาว ๖๐๐.0 ม. 

130,000 - - - - 40 ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ 
คิดเป็นร้อยละ 40 

กองช่าง อบต. 
อบจ. 

121 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 
บริเวณทางเข้าวัดกาหลงซอยลุงชื้นถงึท่อระบาย 
น้ำเดิมหน้าร้านป้านา 

เพื่อใช้ระบายน้ำ 
จากครัวเรือน 

ท่อขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง  

0.60 เมตร 
บ่อพัก 

จำนวน 6 บ่อ 
ระยะทางยาว 
รวม 100 ม. 

470,000 - - - - 30 ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ 
คิดเป็นร้อยละ 30 

กองช่าง 

122 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 3  
พร้อมปรับปรุงฝาปิด ค.ส.ล. บริเวณขา้งบ้าน  
นายเสมา  เสมานารถถึงคลองนาขวาง 

เพื่อใช้ระบายน้ำ 
จากครัวเรือน 

กว้าง 0.60 ม. 
ยาว 20.0 ม. 

ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. 
ฝาปิด ค.ส.ล. 

กว้าง 0.60 ม. 
ยาว 0.70 ม. 

จำนวน 27 แผ่น 

200,000 - - - - 
- 
- 

40 ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ 
คิดเป็นร้อยละ 40 

กองช่าง 
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 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดจะได้รับ หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
123 ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองนาขวาง               

หมู่ที่ 3 
เพื่อให้ประชาชน 
ใช้ในการสัญจร 

สะพานกว้าง 
5.70 ม. 

ยาว 21.30 ม. 

300,000 - - -  80 ประชาชนได้รับความ 
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

124 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. รูปตัวแอล หมูท่ี่ ๓ 
พร้อมคานทับหลัง ค.ส.ล. และติดต้ังการ์ดเลน 
ชุบซิงค ์

เพื่อป้องกันปัญหา 
น้ำท่วม 

เขื่อนยาว 
44.0 ม. 

การ์ดเลนยาว 
54.0 ม. 

700,000 - - -  ประชาชนได้ 
รับประโยชน์ 

ร้อยละ 60 

ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง กองช่าง 

125 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 
พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณลานอเนก 
ประสงค์โรงเรียนวัดนาขวาง 

เพื่อให้นักเรียน 
และประชาชนได้ใช ้
ประกอบกิจกรรม 

ขนาดกว้าง 
14.0 ม. 

ยาว 33.0 ม. 
รางระบายน้ำ 
กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 67.0 ม. 

1,000,000 - - - - 90 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

126 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัดส์ติกลานอเนก - 
ประสงค์ หมู่ที่ 4 บริเวณลานอเนกประสงค์ 
วัดนาขวาง 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับความสะดวก 
ใช้ในการสัญจร 

ขนาดพื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า 

๑,000 ตร.ม. 
หนา 0.05 ม. 

๔๐๐,๐๐๐ - - - - 60 ประชาชนได้รับความ 
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

127 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัดส์ติกลานอเนก - 
ประสงค์ หมู่ที่ 4 บริเวณลานอเนกประสงค์ 
วัดนาขวาง 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับความสะดวก 
ใช้ในการสัญจร 

ขนาดพื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า 

๑,000 ตร.ม. 
หนา 0.05 ม. 

- ๔๐๐,๐
๐๐ 

- - - 70 ประชาชนได้รับความ 
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
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 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดจะได้รับ หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
128 ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟัดส์ติกลานอเนก - 

ประสงค์ หมู่ที่ 4 บริเวณลานอเนกประสงค์ 
วัดนาขวาง 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับความสะดวก 
ใช้ในการสัญจร 

ขนาดพื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า 

๑,000 ตร.ม. 
หนา 0.05 ม. 

- - ๔๐๐,๐
๐๐ 

- - 80 ประชาชนได้รับความ 
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

129 ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 เพื่อใช้ระบายน้ำ 
จากครัวเรือน 
และป้องกันปัญหา 
น้ำท่วมขัง 

กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 31.0 ม. 

ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. 
ฝาปิด ค.ส.ล. 

- - 160,0
00 

- - 40 ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 
คิดเป็นร้อยละ 40 

กองช่าง 

130 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ปักเสาคอนกรีตรูปตัวแอล) 
พร้อมคานทับหลัง ค.ส.ล.บริเวณถนนเลียบคลอง 
ทุ่งข้างบ้านนายวรรณะ ยอดสม (ม.5) 

เพื่อป้องกันปัญหา 
น้ำท่วม 

เขื่อนยาว 
40.0 ม. 

490,000 - - - - ประชาชนได้ 
รับประโยชน์ 

ร้อยละ 60 

ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง กองช่าง 

131 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิดหมู่ที่๕ 
จากบ้านนายสมบัติ บุญยงค์ถงึบ้านนายประภาส 
คงมณ ี

เพื่อใช้ระบายน้ำ 
จากครัวเรือน 

รางระบายน้ำ 
กว้าง ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๔๐.๐ ม. 

ลึกเฉลี่ย  
๐.๖๐ ม. 

๒๐๐,๐๐๐ - - - - ๖๐ ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 
คิดเป็นร้อยละ ๖๐ 

กองช่าง 

132 ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บริเวณข้างบ้าน 
นายอุทัย ยอดสมถงึบ้านนายปวิช อยู่เทศะ 
พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. 

เพื่อใช้ระบายน้ำ 
จากครัวเรือน 
และป้องกันปัญหา 
น้ำท่วมขัง 

กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 19.6 ม. 

ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. 
ฝาปิด ค.ส.ล. 

- 100,0
00 

- - - 40 ประชาชนได้ใช้ 
ประโยชน์ 

กองช่าง 
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 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดจะได้รับ หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
133 ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 พร้อมฝาปิด 

ตะแกรงเหล็ก จากบ้านนางจำเนียร อยู่อินทร์ ถึง 
คลองทุ่ง 

เพื่อใช้ระบายน้ำ 
จากครัวเรือน 
และป้องกันปัญหา 
น้ำท่วมขัง 

กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 107.5 ม. 

ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. 
ฝาปิด ค.ส.ล. 

- - 540,000 - - 40 ประชาชนได้ใช้ 
ประโยชน์ 

กองช่าง 

134 ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 พร้อมฝาปิด 
ตะแกรงเหล็ก และติดต้ังประตูระบายน้ำจาก 
จาบ้านนายขวัญชัยฯ ถงึคลองนาขวาง 

เพื่อใช้ระบายน้ำ 
จากครัวเรือน 
และป้องกันปัญหา 
น้ำท่วมขัง 

กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 94.0 ม. 

ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. 
ฝาปิด ค.ส.ล. 

- - - 480,000 - 40 ประชาชนได้ใช้ 
ประโยชน์ 

กองช่าง 

135 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ บริเวณริมเขื่อน 
ค.ส.ล.หน้าบ้านนางสาวขวัญใจ อินรวม 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับความสะดวก 
ใช้ในการสัญจร 

กว้าง ๑.๖๐ ม., 
๔.๒๐ ม. 

ยาว ๒๘.๐ ม. 
หนา 0.๑๕ ม. 
หรือขนาดพื้นที่ 

ไม่น้อยกว่า 
๘๑.๐ ตร.ม. 

๕๐,๐๐๐ - - - - ๓๐ ประชาชนได้รับความ 
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

136 ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ 
บริเวณรางระบายน้ำหลังบ้านนางสาวขวัญใจ  
อินรวม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ในการระบายน้ำ 

รางระบายน้ำ 
กว้าง ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๔๐.๐ ม. 

ลึกเฉลี่ย  
๐.๖๐ ม. 

๒๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชน 
มีความพึง 
พอใจ 
คิดเป็น 

ร้อยละ๘๐ 

ปัญหาหาน้ำท่วมขงั
ลดลงประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-103- 
 

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดจะได้รับ หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
137 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ 

บริเวณข้างบ้านนายบุญเติบ รอดสุกาถึง 
รางระบายน้ำเดิม 

เพื่อใช้ระบายน้ำ 
จากครัวเรือน 

รางระบายน้ำ 
กว้าง ๑.๐ ม. 
ยาว ๘๐.๐ ม. 

ลึกเฉลี่ย  
๐.๗๐ ม. 

๓๒๐,๐๐๐ - - - - ๖๐ ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 
คิดเป็นร้อยละ ๖๐ 

กองช่าง 

138 ติดต้ังราวสแตนเลส พร้อมโคมไฟส่องสว่าง 
บริเวณสะพานปลา หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยใชใ้นการ
สัญจร 

ระยะทางยาว 
๒๗๐.๐ ม. 

๔๙๕,๐๐๐ - - - - ๘๐ ประชาชนมีความ 
พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 
๘๐ 

กองช่าง 

139 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๗ บริเวณทางหน้า 
บ้านนางทิพยา แซ่จิวถึงบ้านนางสาวทองอยู ่
ทรงจันทร์ 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับความสะดวก 
ใช้ในการสัญจร 

ผิวจราจร 
กว้าง ๓.๐ ม. 
ยาว ๙๑.๐ ม. 
หนา 0.๐๕ ม. 
หรือขนาดพื้นที่ 

ไม่น้อยกว่า 
๒๗๓.๐ ตร.ม. 

๑๗๐,๐๐๐ - - - - ๓๐ ประชาชนได้รับความ 
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

140 ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที ่๗              
บริเวณหน้าบ้านนายวีรพันธ์ เฮียงจง 

เพื่อให้ประชาชน 
ใช้ในการสัญจร 

สะพานกว้าง 
๓,๐ ม. 

ยาว ๑๑.๐ ม. 
 

๒00,000 
 

- - - - 80 ประชาชนได้รับความ 
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

141 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บริเวณ 
สะพานปลา 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช ้
เป็นที่รอรถโดยสาร 
สาธารณะ และพักผ่อน
หย่อนใจ 
 

 
อาคาร กว้าง 

5.0 ม. 
ยาว 5.0 ม. 

300,000 - - - - 80 ประชาชนได้รับความ 
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
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 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอ

บ 
2561 2562 2563 2564 2565 

142 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ปักเสาคอนกรีตรูปตัวแอล) 
พร้อมคานทับหลัง ค.ส.ล.บริเวณคลองส่งน้ำหน้า 
สถานีอนามัยตำบลกาหลง หมู่ที่ ๘ 

เพื่อป้องกันปัญหา 
น้ำท่วม 

ความยาว 
๑๑๓.๐ ม. 

๑,๓๘๔,๐๐๐ - - - - ประชาชนได้ 
รับประโยชน์ 
ร้อยละ ๙๐ 

ปัญหาน้ำ
ท่วมขัง
ลดลง 

กองช่าง 

143 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมกำแพงกันดิน 
และปรับพื้นผิวจราจรบริเวณแยกทางลงหมู่บา้น 
ชายทะเลกาหลง หมู่ที่ ๘ 

เพือ่ใช้ระบายน้ำ 
จากครัวเรือน 
ป้องกันปัญหาน้ำ 
ท่วมขัง 

ท่อขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง  
๑.๐ เมตร 

ยาว ๕.๐ ม. 

๑๒๐,๐๐๐ - - -  ประชาชนได้ 
รับประโยชน์ 
ร้อยละ ๙๐ 

ปัญหาน้ำ
ท่วมขัง
ลดลง 

กองช่าง 

144 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวยางพาราแอสฟัดส์ 
คอนกรีต หมู่ที่ ๒,๓,๕ บริเวณเลียบทางรถไฟ 
ถนนงามสุนทรอุทิศถึงถนนพระรามที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับความสะดวก 
ใช้ในการสัญจร 

ผิวจราจร 
กว้าง ๖.๐ ม. 

ยาว ๑,๒๐๐ ม. 
หนา 0.๐๕ ม. 
หรือขนาดพื้นที่ 

ไม่น้อยกว่า 
๗,๒๐๐ ตร.ม. 

๔,๙๕๐,๐๐๐ 
 

- - - - ๙๐ ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

145 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหน้าโรงงานชินวงศ ์ เพื่อให้ประชาชนใช ้
สัญจร 

กว้างเฉลี่ย  
๑๐.๔ ม. 

ยาว ๓๐.๕๐ ม. 
หนา 0.05 ม. 

150,000 - - - - 90 ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์ 
คิดเป็นร้อย
ละ 90 

กองช่าง 

146 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณทางเข้าถนนเอกชัย เพื่อให้ประชาชนใช ้
สัญจร 

กว้าง ๘.๐ ม. 
ยาว ๘๐.๐ ม. 
หนา 0.05 ม. 

300,000 - - - - 90 ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์ 
คิดเป็นร้อย
ละ 90 

กองช่าง 

147 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค 
จังหวัดสมุทรสาคร 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีสาธารณูปโภค 
ที่มีคุณภาพใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

อุดหนุนค่าดำเนินการ 
ในการขยายท่อประปา
(เมนท์ใหญ่)ในพื้นที่ตำบล
กาหลง 

2,000,000 - - - - ประชาชนได้ใช้ 
สาธารณูปโภค 

ที่มีคุณภาพ 
 

ประชาชน 
มีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

รวม - - - 59,676,800 12,570,000 13,910,000 18,835,000 6,440,000 - - - 
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 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

148 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมคอสะพานนาขวาง หมู่
ที่ 4  

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 8.00 เมตร ต่อ

ข้าง 

- 500,000 - - - ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร 
ต่อข้าง 

ประชาชนใช้
สัญจรไป-มา
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

149 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมคอสะพานธรรมโชติ เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 8.00 เมตร ต่อ

ข้าง 

- 500,000 - - - ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร 
ต่อข้าง 

ประชาชนใช้
สัญจรไป-มา
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

150 โครงการติดต้ังเคร่ืองออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่
ที่ 8 

เพื่อประชาชนมี
สถานที่ใช้ออก
กำลังกาย 

เคร่ืองออกกำลังกาย
กลางแจ้ง 

- - 171,000 - - เคร่ืองออกกำลัง
กายกลางแจ้ง 

ประชาชนมี
สุขภาพ
อนามัย 

กองช่าง 

151 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ที่ออกกำลังกาย หมู่ 2 เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ที่ออกกำลัง
กาย 

ทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย 
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 230 
ตารางเมตร พร้อมปรับปรุง
พื้นที่โดยรอบและศาลาที่พัก
ผู้โดยสาร สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณแยกถนนงามอุทศิ 

- - 480,000 - - บริเวณที่ออกกำลัง
กายหมู่ 2 

บริเวณที่ออก
กำลัง หมู่ที่ 2 
มีภูมิทัศน์ที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 

152 โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บ้าน
ชายทะเลกาหลง 

เพื่อป้องกันการกัด
เซาะแนวชายฝั่ง
และปัญหาอุทกภยั
ในพื้นที่ 

แนวป้องกันตลอดแนวชายฝั่ง
ระยะเทาง 1,000 เมตร 

- - 8,000,000 - - เขื่อนป้องกันการ
กัดเซาะแนว

ชายฝั่งระยะเทาง 
1,000 เมตร 

ปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่ง
และอุทกภัย
ลดลง 

กองช่าง 

153 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ท่ี 5 บริเวณ
ทางเข้าร้านอาหารแอบอร่อย 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจร 

ถนนลาดยางแอสฟัลก์ตก
กว้าง 4.0 ม. ยาว 100.0 
ม. หนา 0.10 ม./พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 400 ตร.ม. 

- 458,000 - - - ถนนกว้าง 4.0 ม. 
ยาว 100.0 ม. 
หนา 0.10 ม./
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
400 ตร.ม. 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
คิดเป็นร้อยละ 
90 

กองช่าง 

154 โครงการลาดยางลานอาคารสำนักงาน อบต.
กาหลง 

เพื่อใช้ทำกิจกรรม
และให้ประชาชน
ใช้ประโยชนฺ 

ลานอเนกประสงค์ขนาด
กว้าง 20 ม. ยาว 25 ม. 
หนา 0.10 ม./พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 500 ตร.ม. 

- 470,000 - - - ลานอเนกประสงค์
ขนาดกว้าง 20 ม. 
ยาว 25 ม. หนา 
0.10 ม./พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 500 
ตร.ม. 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการมา
ติดต่อราชการ
คิดเป็นร้อยละ 
90 

กองช่าง 

รวม 157  โครงการ - - 59,836,800 14,525,000 30,870,000 18,835,000 6,440,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ เทคนิคกลยุทธ์               
ให้ประชาชน มีความรู้           
และการต้อนรับนักท่อง 
เที่ยวในพื้นที ่

-ผู้ประกอบการ  
ผู้นำชุมชน ผู้แทนภาค
ประชาชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 50 คน - สร้างความรู้ ความ
เข้าใจ เทคนิค และการ
สื่อสาร การบริการ 
นักท่องเที่ยว 

สำนักงานปลัด 
 

2 โครงการจัดทำสื่อการท่องเที่ยว -เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการท่องเที่ยว
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที ่

1) จัดทำสารคดีท่องเที่ยว
ภายในเขต 
2) จัดทำวารสาร
ท่องเที่ยว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาสัมพันธ์
อย่างน้อย               
2 ช่องทาง 

- นักท่องเที่ยวได้รับ
ข้อมูลการท่องเที่ยว 

สำนักงานปลัด 
 

3 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว  

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ทักษะ 
การฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน เพื่อการ
ท่องเที่ยวในการ
ติดต่อสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติได้ 

- เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในประชาชน
พื้นที่ตำบลกาหลง 
สามารนำเสนอการ
ท่องเที่ยวเข้าสู่ระดับสากล 

- - 100,000 100,000 100,000 50 คน - -ผู้เข้ารับการฝึก 
- อบรมมีทัศนคติที่ดี 
- ต่อภาษาอังกฤษ 
- -ผู้เข้ารับการฝึกอบรม               

มีความรู้ ความสามารถ 
- ในการใช้ภาษาอังกฤษ 

สำนักงานปลัด 

 
 
 
 

ผ.02 
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 2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวตำบลกาหลง 

-เพื่อให้ประชาชน 
นักท่องเที่ยว ทราบข้อมูล
การท่องเที่ยวในตำบล
กาหลง และเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายภายในประเทศ
ไทย 

-นักท่องเที่ยวทราบ
ข้อมูลการท่องเที่ยว 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวในเขต
ตำบลกาหลง 

- ประชาชน 
นักท่องเที่ยวทราบ
ข้อมูลการท่องเที่ยว
ในตำบลกาหลง  
-ตำบลกาหลงเป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลาย
ภายในประเทศไทย 

สำนักงานปลัด 

5 โครงการ strong –   
จิตพอเพียงด้านทุจริต  

-เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ตามกรอบแนวคิด 
STROND 
-เพื่อสร้างความโปร่งใสเป็น
แกนนำสร้างวัฒนธรรม
ชุมชนการท่องเที่ยว 

- คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนตำบล  
ผู้นำชุมชน 
ประชาชน 

- - 50,000 50,000 50,000 50 คน - -เสริมสร้างความรู้  
- ความเข้าใจ ตามกรอบ 
- แนวคิด strong จิต

พอเพียงต้านทุจริต 
- -เสริมสร้างความโปร่งใส 
- แกนนำชุมชนท่องเที่ยว 
-  

สำนักงานปลัด 

6 โครงการมัคคุเทศก์ชุมชน  -เพื่ออบรมและเรียนรู้
หลักการและความสำคัญ             
มีทักษะในการพูดและการ
สื่อสาร ของมัคคุเทศก์ 
-เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้เข้า
รับการอบรมหวงแหน เกิด
ความรัก และความภูมิใจใน
แหล่งท่องเที่ยว 

- เด็ก เยาวชน 
ผู้นำชุมชน   
ผู้นำชุมชน 
ประชาชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50 คน - -มีทักษะการพูดในการที่ดี
ต่อผู้มาติดต่อชุมชน   
-มีความรู้ ความเข้าใจ 
มีทักษะในการพูดถึง
ค ว าม เป็ น ม าข อ ง
สถานที่สำคัญต่างๆ 
ในพื้นที่ตำบลกาหลง 

-  

สำนักงานปลัด 

7 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์วิถีชีวิตนาเกลือ หมู่ที่ 8 

เพื่อให้การส่งเสริมอาชีพมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนตำบล
กาหลง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนตำบล
กาหลง 

- อาชีพมีประสิทธิภาพ สำนักงานปลัด 

 
 
 

 



-108- 
 
   
 2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวตำบลกาหลง 

-เพื่อให้ประชาชน 
นักท่องเที่ยว ทราบ
ข้อมูลการท่องเที่ยว
ในตำบลกาหลง และ
เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย
ภายในประเทศไทย 

-นักท่องเที่ยวทราบ
ข้อมูลการท่องเที่ยว 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นักท่องเที่ยวเข้า
มาท่องเที่ยว 
ในเขตตำบล
กาหลง 

- ประชาชน 
นักท่องเที่ยวทราบ
ข้อมูลการท่องเที่ยว 
ในตำบลกาหลง  
-ตำบลกาหลงเป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย
ภายในประเทศไทย 

สำนักงานปลัด 

9 โครงการถนนคนเดินสืบสานวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.8) 

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นรวมทั้งให้
ประชาชนมีรายได้
รายได้เสริมเพียงพอ
ต่อการดำรงชีพ 

แหล่งท่องเที่ยว
ทางเลือกใหม่ จำนวน 
1 แห่ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 แหล่งท่องเที่ยว
ทางเลือกใหม่ 
จำนวน 1 
แห่ง 

ประชาชนได้สืบสาน
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นรวมทั้งให้
ประชาชนมีรายได้
รายได้เสริมเพียงพอ
ต่อการดำรงชีพ 

สำนักงานปลัด 

รวม 9    โครงการ - - 600,000 600,000 750,000 750,000 750,000 - - - 
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  2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน      

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชน
เข้าใจหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและมีชีวิตที่
พอเพียง 

ประชาชน 100 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเข้าใจ
หลักเศรษฐกิจ

พอเพียงและมีชีวิต
ที่พอเพียง 

- ประชาชน 100 คน สำนักงานปลัด 

2 โครงการส่งเสริมอาชีพประดับตกแต่ง
ผ้าสีตามงานประเพณี และงานต่างๆ 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เสริมเพียงพอ
ต่อการเลี้ยงชีพ 

ประชาชนในตำบล
กาหลง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนในตำบล
กาหลง 

ประชาชนมีรายได้เสริม
เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ 

สำนักงานปลัด 

รวม 2    โครงการ - - 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.02 
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  2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน      
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมือง การบริหาร 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดการเลือกต้ังขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมาย 
กำหนด 

เพื่อให้ประชาชนได้มี 
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว 
กับการเลือกต้ังท้องถิ่น
ตามที่กฎหมายกำหนด 
และรู้จักสิทธิ หน้าที่และ 
การมีส่วนร่วมทางการ 
เมืองมากขึ้น 

จัดกิจกรรม/
โครงการ 
เลือกต้ังทั่วไปและ 
เลือกต้ังซ่อม
ผู้บริหาร 
และสมาชิก อบต. 

- - 400,000 - - จำนวน 
8 หมู่บ้าน 

ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจถงึสิทธ ิ
หน้าที่และการมี 
ส่วนร่วมทางการ 
เมืองทั้งระดับ 
ประเทศและระดับ 
ท้องถิ่นมากขึ้น 

สำนักงานปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมสัมมนา คุณธรรม 
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงาน อบต.กาหลง 
 
 

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาและ พนักงาน 

-จัดฝึกอบรมให้
ความรู้ 
เก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรมแก่
ผู้บริหารสมาชิก
สภาและพนักงาน 
 

100,๐๐๐ 
 
 

100,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ ปีละ 1 คร้ัง 
 
 
 

 ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงาน อบต.
กาหลง มีคณุธรรม
จริยธรรมมากขึ้น 
 

สำนักงานปลัด 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพของบคุลากร
ท้องถิ่น,ท้องที ่

เพื่อสร้างการเรียนรู้และ
ประสบการณ์การทำงาน 
ให้ผู้นำชุมชน มคีวามรู้ 
ความเข้าใจในการทำงาน
ตามอำนาจหน้าที่ 

กลุ่มผู้นำชุมชน ๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ปีละ 1 คร้ัง 
 

กลุ่มผู้นำชุมชนได้รับ
ความรู้และความเข้าใจ
ในการทำงานตาม
อำนาจหน้าที่ 

สำนักงานปลัด 

 
 

ผ.02 
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1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการอบรมเผยแพร่ใหค้วามรู้
เก่ียวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
และมีส่วนร่วม 

ประชาชน ๑๐๐  คน 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

ปีละ 1 คร้ัง ประชาชน 100 คน มี
ความรู้มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และมีส่วน
ร่วม 

สำนักงานปลัด 
 
 
 

5 โครงการพัฒนาบุคลากรอบต.กาหลง เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ทำงานของบคุลากร
อบต.กาหลง 

บุคลากร จำนวน 50 
คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปีละ 1 คร้ัง บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้น 
สามารถนำความรู้ไปใชใ้น
การปฏิบัติหน้าที ่

สำนักงานปลัด 

6 โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนิน 
กิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต.กาหลง 

เพื่อเผยแพร่ผลการ 
ดำเนินกิจกรรม ของ 
อบต.ให้ประชาชนใน 
ตำบลแลประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบ 

ประชาชนตำบล 
กาหลงและ 
ประชาชนทั่วไป 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 12 เดือน ประชาชนได้รับรู้ 
ผลการดำเนินงาน 
และกิจกรรมต่างๆ ของ 
อบต.มากขึ้น 

สำนักงานปลัด 
 
 
 

7 โครงการศึกษาดูงาน (ด้านธรรมาภิบาล) เพื่อให้ผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. ผู้นำ
ชุมชน พนักงานอบต. 
 มีความรู้ ความเข้าใจ 
เร่ืองหลักธรรมาภิ-
บาล และนำมาใชใ้น
การปฏิบัติหน้าที ่

ผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. ผู้นำชุมชน 
พนักงานอบต. 
จำนวน 50 คน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปีละ 1 คร้ัง  ผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำ
ชุมชน พนักงานอบต. 
 มีความรู้ ความเข้าใจ เร่ือง
หลักธรรมาภิ-บาล และ
นำมาใช้ในการปฏบิัติหน้าที ่

สำนักงานปลัด 

8 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เพื่อระลึกถึงประวัติ -
ศาสตร์ความเป็นมา 
กำเนิดของสุขาภิบาล
ท่าฉลอมท้องถิ่นแห่ง
แรกของไทย 

-คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ อบต.
กาหลง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 
คร้ัง- 

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
เข้าใจ รับรู้ถึงประวัติศาสตร์
ที่น่าจดจำของ จ.สมุทรสาคร               

สำนักงานปลัด 
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1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการอบรมศึกษาดูงานการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

เพื่อให้ มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 

ผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
ผู้นำชุมชน พนักงาน
อบต. และประชาชน
ตำบลกาหลง จำนวน 
100 คน 

- - 500,000 500,000 500,000 ปีละ 1 คร้ัง  ผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
ผู้นำชุมชน พนักงานอบต. 
 มีความรู้ ความเข้าใจ 
เร่ืองหลักธรรมาภ-ิบาล 
และนำมาใช้ในการปฏบิัติ
หน้าที่ 

สำนักงานปลัด 

10 โครงการให้ความรู้การเขียนหนังสือ
ราชการ 

เพื่อให้ มีความรู้ 
ความเข้าใจใน
ระเบียบงานสารบัญ 

พนักงานอบต.กาหลง 
จำนวน 25 คน 

- - 60,000 - - พนักงาน
อบต.กาหลง 
จำนวน 25 

คน 

พนักงานอบต.กาหลงมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
ระเบียบงานสารบัญมาก
ขึ้น 

สำนักงานปลัด 

11 โครงการจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรม 
หรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ประชาชนในตำบล
กาหลงทั้งหมู่ 8 หมู ่

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ประชาชน
ในตำบล

กาหลงทั้ง 8 
หมู่ 

ประชาชนมีส่วนร่วมตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

สำนักงานปลัด 

12 โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความตระหนักต่อ
ความสำคัญของ
สถาบันหลักของชาติ
และมีส่วนร่วมในการ
ถวายความจงรักภักดี 

กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ เช่น จัดซุ้ม ป้าย
พระบรมฉายาลักษณ์
จุดลงนามถวายพระพร
นิทรรศการฯ ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
กิจกรรม 

ประชาชนมีความ
ตระหนักต่อความสำคัญ
ของสถาบันหลักของชาติ 

สำนักงานปลัด 

รวม             12  โครงการ - - 1,120,000 1,120,000 2,180,000 1,720,000 1,720,000 - - - 
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  2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน      

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกาา สาสนา และวัฒนธรรม 
 2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดทำแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณี 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
ทราบถึงวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม และ
มีความตระหนักใน
คุณค่า 

แผนแม่บท 1 แผน 
 
 
 

200,000 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- แผนแม่บท 1 แผน 
 
 
 

ครัวเรือนที่มีความ
ตระหนักในวัฒนธรรม
ประเพณี มีร้อยละ ๖๐ 
ของครัวเรือนทั้งหมดใน 
อบต. 

กองการศึกษา 
 
 
 

2 ฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความภูมิใจใน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ประชาชน 100 คน 200,000 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน 100 
คน 

ครัวเรือนที่มีความ
ตระหนักในวัฒนธรรม
ท้องถิ่น มีร้อยละ ๖๐ 
ของครัวเรือนทั้งหมดใน 
อบต. 

กองการศึกษา 
 
 

3 จัดกจิกรรมประเพณี เทศกาลและวัน
สำคัญ 
 
 

เพื่อให้ประชาชนรู้จัก
คุณค่าและภูมิใจใน
วัฒนธรรม ประเพณี 
 

กิจกรรม  
(วันมาฆบูชา ,  
วันวิสาขบูชา ,                   
วันอาสาฬหบูชา,          
วันเข้าพรรษา, 
วันออกพรรษา,             
วันลอยกระทง ) 

300,000 
 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 กิจกรรม  
(วันมาฆบูชา ,  
วันวิสาขบูชา ,                   
วันอาสาฬหบูชา,          
วันเข้าพรรษา, 
วันออกพรรษา,             
วันลอยกระทง ) 

ครัวเรือนที่มีความ
ตระหนักในวัฒนธรรม
ท้องถิ่น มีร้อยละ ๗๐ 
ของครัวเรือนทั้งหมดใน 
อบต. 

กองการศึกษา 
 
 
 

 
 

ผ.02 
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2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม            
วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

เพื่อให้ประชาชนรู้จัก
คุณค่าและภูมิใจใน
วัฒนธรรม ประเพณี 
 

-กิจกรรมส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม    
วิถีชีวิต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ฯลฯ 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 -กิจกรรมส่งเสริม
อนุรักษ์วฒันธรรม    
วิถีชีวิต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ฯลฯ 

ครัวเรือนที่มีความ
ตระหนักในวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  

กองการศึกษา 
 
 
 

5 ไหว้พระ 9 วัดเสริมศิริมงคล เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการที่ดี 
และเพิ่มพูนปรสบ
การณ์ในการดำเนิน
ชีวิต 

ประชาชนในพื้นที่ 
จำนวน  200 คน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนในพื้นที่ 
จำนวน  200 คน 

ประชาชนมีความพึง
พอใจ 

กองการศึกษา 

รวม 5  โครงการ - - 870,000 670,000 670,000 670,000 670,000 - - - 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 การศึกษา ค่าครุภัณฑ ์
 

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 หน้าจอไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว มีหน่วยประมวลผล 
กลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 
แกนหลัก (4 Core) จำนวน 
1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ
Cache Memory ไม่น้อยกว่า
3.0GHz จำนวน  20  เคร่ือง 

- - 440,000 
(จำนวน 20 

เคร่ือง) 

- - กองการศึกษา 

2 การศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซื้อชุดโต๊ะและเก้าอ้ีนักเรียน
เด็กอนุบาล จำนวน 20 ชุด ไม้
ยางพารา ม้านั่งยาว 2 ตัว เป็น
ไม้ยางพาราทัง้ตัว ทั้งโต๊ะและ
เก้าอี้ ขับเคลือบด้วยแลค็เกอร์ใส 
ขนาดโต๊ะ 60x120xสูง 50 
ซม. ม้านั่งขนาด 30x120x35 
ซม. 

- - 100,000 
 

- - กองการศึกษา 

3 การศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ จัดซื้อชุดเคร่ืองเสียง (อุปกรณ์
ครบชุด) 
 
 
 
 
 
 

- - 7,000 - - กองการศึกษา 

 

 
 

แบบ ผ.03 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ  
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ำนักงาน จัดซื้อเก็บเอกสารแบบ 2 บานมี

แผ่นปรับระดับ 3 ชั้น จำนวน 2 
ตู้ 

- 11,000 
 

- - - กองคลัง 

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ำนักงาน จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ
บานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ใบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- - 10,000 - - กองคลัง 

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ดอทเมตริกซ์ 
จำนวน 1 เคร่ือง ความเร็วใน
การพิมพ์ 416 ตัวอักษรต่อ
วินาที พิมพ์ เร่ือง แบบฟอร์มได้
ถึง 4 ชุด เชื่อต่อได้ทั้งแบบ USB, 
Serial, Parallat หน่วยความจำ 
KB  

- - 7,990 - - กองคลัง 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ  
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

7 บริหารงานทั่วไป ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดซื้อที่ดิน เพื่อขยายที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง
และส่วนราชการ 

- 30,000,000 - - - สำนักงานปลัด 

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ำนักงาน จัดซื้อโต๊ะเหล็กสำนักงาน 5 ฟุต 
พร้อมกระจก (ระดับบริหาร 
อำนวยการต้น)  
ขนาดโต๊ะ 154*78*75.3 CM.               
มี 7 ลิ้นชัก 3 กุญแจ ล็อคอิสระ 
2 ชุด ผิวหน้าโต๊ะ PVC พร้อม มี
ที่พักเท้าพร้อมกระจก หนา 5 
มิลลิเมตร  

- - 7,000 - - สำนักงานปลัด 

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์
 

ครุภัณฑส์ำนักงาน จัดซือ้เก้าอี้ (สำหรับระดับบริหาร
อำนวยการต้น) 
พนักพิงสูง เก้าอี้โครงขาเหล็ก 5 
แฉก มีล้อเลื่อนไปมาได้ และ
พนักพิงบุฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม/
หุ้มผ้าฝ้าย ปรับสูง-ต่ำ โดยโช๊ค
แก๊ส มีที่ท้าวแขน 

- - 4,000 - - สำนักงานปลัด 

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์
 

ครุภัณฑส์ำนักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน    
กระจกทรงสูง ขนาด 5 ฟุต 
(ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไมป่รากฏ   
ประเภท/รายการ/ 
ขนาดตามบัญชี  
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้ัง
ราคาตามท้องตลาด)        
จำนวน 5 ตู้ 

- - 8,000 - - สำนักงานปลัด 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ  
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์
 

ครุภัณฑส์ำนักงาน จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) 1,000,000 - - - - สำนักงานปลัด 

12 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ ์
 

ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเคร่ืองสูบน้ำระบบมอเตอร์
พร้อมท่อสูบแบบแสตนเลส 

- - 240,000 
 

- - สำนักงานปลัด 

13 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ำนักงาน จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จำนวน 
1 เคร่ือง ขนาดหน้าจอ ไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว CPU ไม่น้อยกว่า 4 
CORE RAMชนิด DDR 3 ไม่น้อย
กว่า 4 GB 

22,000 
 

- - - - สำนักงานปลัด 

14 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ำนักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบาน
เลื่อนกระจก จำนวน 3 ใบ 

- 15,000 - - - สำนักงานปลัด 

15 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ำนักงาน จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ ๗-๙
จำนวน 4 ตัว 

- - 25,000 - - สำนักงานปลัด 

16 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ำนักงาน จัดซื้ัอเก้าอี้ทำงาน ระดับ ๗-๙ 
จำนวน 4 ตัว 

- - 20,000 - - สำนักงานปลัด 

17 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ำนักงาน จัดซื้อโต๊ะเหล็กสำหรับระดับ
ปฏิบัติตงานและระดับปฏิบัติการ 
ขนารดไม่น้อยกว่า 
120x65x75 ซม.จำนวน 5 ตัว 

- - 25,000 - - สำนักงานปลัด 

18 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบมี 
พนักพิง ล้อหมุน มีที่วางแขน 
สามารถปรับระดับได้ 

- - 15,000 - - สำนักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-119- 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ  
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

19 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 หน้าจอไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว มีหน่วยประมวลผล 
กลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 
แกนหลัก (4 Core) จำนวน 
1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ
Cache Memory ไม่น้อยกว่า
3.0GHz จำนวน 5 เคร่ือง 

- - 150,000 - - สำนักงานปลัด 
 

20 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิด 
เลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 
จำนวน 3  เคร่ือง 

- - 3,300 - - สำนักงานปลัด 
 

21 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์
 

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองสำรองไฟ 
ขนาด 800 AV 
จำนวน 1 เคร่ือง 

- - 2,800 - - สำนักงานปลัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-120- 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ  
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

22 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์
 

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร 
แบบอเนกประสงค ์
(Smart Card Reader) 
สามารถอ่านและเขียน 
ข้อมูลในบัตรแบบ 
อเนกประสงค์ (Smart 
Card) ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 7816 ได้ 
มีความเร็วสัญญาณ 
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 
4.8 MHz จำนวน 6 เคร่ือง 

- 4,200 - - - สำนักงานปลัด 

23 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง จัดซื้ออุปกรณ์หน่วยงาน  อปพร.
( ชุดป้อง กันความร้อน, ชุดกัน
ฝน , เสื้อชูชีพ ฯลฯ) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 สำนักงานปลัด 

24 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง ชุดผจญเพลิงภายในอาคาร 
มาตรฐาน  NFPAชุดผจญเพลิง
พร้อมอุปกรณ์  (เครืองช่วย
หายใจ)  4  ชุด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สำนักงานปลัด 

25 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์   
หรืออการแพทย์ 

จัดซื้อเคร่ืองผลิตออกซิเจน
สำหรับเติมเคร่ืองช่วยหายใจ 
จำนวน 1 เคร่ือง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สำนักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-121- 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ  
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

26 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเคร่ืองสูบน้ำ ขนาด   ๔ สูบ 
๗๕ แรงม้า พร้อมท่อขนาด ๑๐ 
น้ิว 

100,000 
 

- - - - สำนักงานปลัด 

27 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเคร่ืองสูบน้ำพร้อมท่อ
ขนาด  ๖ น้ิว 

25,000 
 

- - - - สำนักงานปลัด 

28 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ดับเพลงิ 
 

จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ 
ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ 
จังหวะ  มีกําลังแรงม้าไม่น้อย
กว่า ๒๐๐ แรงม้า 

5,000,000 
 

- - - - สำนักงานปลัด 

29 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับ  งาน
ประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน 1 
เคร่ือง ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า  
19 นิ้ว มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า   4 แกนหลัก 
(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน 
โดยมีหน่วยความจำหลัก (RAM) 
ชนิด DDR3 หรือดีกว่า    มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 8/GB ฯลฯ   
 

- 30,000 - 30,000 - กองสาธารณสุขฯ 

30 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ - เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LEDสีมี
หน่วยความจำ (Memory) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 192 MB มีความเร็ว
ในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 
20 หน้าต่อนาที (ppm) 

- 17,000 
 

- 17,000 
 

- กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 



-122- 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

31 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบาน
เลื่อนกระจก จำนวน 2 ใบ   

- - 
 

10,000 - 
 

- กองสาธารณสุขฯ 

32 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ำนักงาน - โต๊ะทำงาน ระดับ ๗-๙ - 5,500 - - - กองสาธารณสุขฯ 
33 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ำนักงาน -  เก้าอี้ทำงาน ระดับ ๗-๙ - 4,500 - - - กองสาธารณสุขฯ 
34 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์การเกษตร - เคร่ืองพ่นสารเคมีกำจัดยุง 

(เคร่ืองพ่นหมอกควัน) 
ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อย
กว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง  
ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร  
กำลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 
แรงม้า 

- - 59,000 
 

- - กองสาธารณสุขฯ 

35 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์การเกษตร - เคร่ืองพ่นสารเคมีกำจัดยุง 
(เคร่ืองพ่นละอองฝอย) 
เคร่ืองพ่นชนิดละอองฝอย
ละเอียด (ULV) ขนาดเล็ก      
ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า  
10 ลิตร กำลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อย
กว่า 3.5 แรงม้า 

- - 85,000 
 

- - กองสาธารณสุขฯ 

36 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์กีฬา จัดซื้อเคร่ืองออกกำลังกาย 
กลางแจ้ง จำนวน 8 
รายการ 

- - - 500,000 500,000 กองสาธารณสุขฯ 

 
 

 
 
 



-123- 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

37 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้า 2 จังหวะ 
เครืองยนต์ 2 จังหงะ 40.2 ซีซี 
ความเร็วรอบ 7,000 รอบ/นาที
ระบบจุดระเบิดด้วยอิเล็กทรอนิค 
CDI คาร์บูเรเตอร์ลูกลอยของ 
Makita ชุดครัชชอง Makitaด้าม
เคร่ืองตัดหญ้าของ super cut 

- - 50,000 50,000 - กองช่าง 

38 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์การเกษตร - เคร่ืองพ่นสารเคมีกำจัดยุง 
(เคร่ืองพ่นละอองฝอย) ชนิดติด
รถยนต์ 

- - 95,000 - - กองสาธารณสุขฯ 

39 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 
- ขนาดหน้าจอ ไม่น้อยกว่า 19 
น้ิว มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนแหลัก 
(4core) หรือ 8 แกนเสมือน 
โดยมีหน่วยความจำหลัก (RAM) 
ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 8/GB ฯลฯ 

- 30,000 - - - สำนักงานปลัด 

40 การศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 
- ขนาดหน้าจอ ไม่น้อยกว่า 19 
น้ิว มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนแหลัก 
(4core) หรือ 8 แกนเสมือน 
โดยมีหน่วยความจำหลัก (RAM) 
ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 8/GB ฯลฯ 

- 30,000 - - - กองการศึกษา 

 
 

 
 



-124- 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

41 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 
- ขนาดหน้าจอ ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 4 แกนแหลัก (4core) 
หรือ 8 แกนเสมือน โดยมี
หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด 
DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8/GB ฯลฯ 

- 30,000 - - - กองสาธารณสุขฯ 

42 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ - เคร่ืองสำรองไฟฟ้า             
ขนาด 800 VA  
-มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 
800 VA (480 Watts) 
ฯลฯ จำนวน 4 เคร่ือง 

- 11,200 - - - สำนักงานปลัด 
กองการศึกษา 

กองสาธารณสุขฯ 

43 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ - เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดำ  ชนิด Network  แบบ
ที่ 2  (33 หน้า/นาที) 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
33 หน้าต่อนาที(ppm) ฯลฯ 

- 15,000 - - - สำนักงานปลัด 
 

44  ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ - เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ส ี 
-มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาด 
ไม่น้อยกว่า192 MB 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่
น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)-
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) ฯลฯ 

- 51,000 
(3 เครื่อง) 

- - - สำนักงานปลัด 
กองการศึกษา 

กองสาธารณสุขฯ 

 

 
 



-125- 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

45 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ำนักงาน - ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน        
แบบบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ 

11,000 - - - - สำนักงานปลัด 

46 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ำนักงาน - โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 
120x60x75 cm จำนวน 3 ตัว 

- 8,400 - - - สำนักงานปลัด 
กองการศึกษา 

กองสาธารณสุขฯ 
47 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ำนักงาน เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐  

บีทียู จำนวน  ๘  เคร่ือง 
-ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ 
เคร่ือง พร้อมร้ือถอน ซ่อมแซม
อาคาร ฯลฯ จำนวน 2 เคร่ือง 

310,000 - - - - สำนักงานปลัด 
ช่าง 

48 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ำนักงาน จัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์
ดับเพลิง1.ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 
45 ซ,ม.* ยาวไม่น้อยกว่า 175 ซ.
ม.* สูงไม่น้อยกว่า 175 ซ.ม. 
2.ภายในมีราวแขวนชุดดับเพลิง
และชั้นสำหรับวางอุปกรณ ์
3.ประตู 2 บาน แบบมีกระจก
มองเห็นด้านใน กุญแจล็อคแบบมี
ด้ามจับ 
4.มีขาต้ังสูงไม่น้อยกว่า 5 ซ.ม. 
5.ใช้วัสดุที่เป็นโลหะ  พ่นสีแดง /
จำนวน 2 ตู้ 
 

- 21,500 - - - สำนักงานปลัด 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

49 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลัง
กายภายในอาคาร เช่น ลู่วิ่งไฟฟ้า 
เครื่องยกน้ำหนัก จักรยาน (ชนิด
ปั่นกับที่) ฯลฯ 

- - 250,000 - - สำนักงานปลัด 

50 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 
- ขนาดหน้าจอ ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 4 แกนแหลัก (4core) 
หรือ 8 แกนเสมือน โดยมี
หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด 
DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8/GB ฯลฯ จำนวน 2 เครื่อง 

- - 60,000 - - กองคลัง 

51 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ - เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ส ี 
-มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาด 
ไม่น้อยกว่า192 MB 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่
น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)-
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) ฯลฯ 

- 17,000 
(1 เครื่อง) 

- - - สำนักงานปลัด 
กองการศึกษา 

กองสาธารณสุขฯ 

52 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์ จัดซื้อโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด 
50 วัตต์ จำนวน 200 โคม และ
ขนาด 80 วัตต์ จำนวน 100 โคม 

- - 440,000 440,000 440,000 กองช่าง 

รวม  49 โครงการ - - - 8,468,000 32,784,300 3,886,690 3,237,000 3,950,000 -- 
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