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  องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญมีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ ประชาชนภายในตำบล ภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25๖0 
ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ท่ีแกไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ไดกำหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอำนาจและหนาท่ีในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง แผนพัฒนา
ทองถ่ิน หมายถึง แผนพัฒนาของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
รับทราบ ความตองการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือ 
ทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใหนำขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และ ขอมูลในการจัดทำ
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  

  ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามระเบียบฯ องคการบริหารสวนตำบล
วังจันทร จึงไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ข้ึน เพ่ือใชเปนเครื่องมือ 
ในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมและ
งบประมาณเงินอุดหนุน พรอมท่ีจะนำไปสูการปฏิบัติและสามารถใชในการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายท่ีคณะผูบริหารหวังท่ีจะทำใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน
อยางยั่งยืน  

  องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  หวังเปนอยางยิ่ งว าแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ฉบับนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนา
ตำบลสระขวัญใหมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 
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องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  อำเภอเมอืงสระแกว  จังหวัดสระแกว 
 

สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

(1) ดานกายภาพ 
1) ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบล 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  ต้ังอยูเลขท่ี 286 หมูท่ี 1 บานน้ำซับ ตำบลสระขวัญ   
อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว ตั้งอยูทิศตะวันตก ของอำเภอเมืองสระแกว ระยะหางจากอำเภอ
เมืองสระแกว ประมาณ 8 กิโลเมตร 

ทิศเหนือ       ติดตอตำบลสระแกว อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
ทิศใต       ติดตอตำบลหนองหวา อำเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว 
ทิศตะวันตก     ติดตอตำบลศาลาลำดวน  อำเภอเมืองสระแกว  จังหวัดสระแกว,  ตำบลทาชาง   

อำเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ทิศตะวันออก   ติดตอตำบลสระแกว  อำเภอเมืองสระแกว, ตำบลเขาฉกรรจ  อำเภอเขาฉกรรจ  

จังหวัดสระแกว  
2) ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม  มีคลองพระสะทึงไหลผาน 
3) ลักษณะภูมิอากาศ 

1. อุณหภูมิเฉลี่ย 27-28.9  องศาเซลเซียส 
- อุณหภูมิสูงสุด 27  องศาเซลเซียส 
- อุณหภูมิต่ำสุด   40  องศาเซลเซียส 

2. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (ป 2561  
ฝนตกเฉลี่ยประมาณ  900  มิลลิเมตร   

3. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย  1,296-1,539  มิลลิเมตร  
4. ทิศทางลมในแตละฤดู สามารถแบงได 3 ฤดู คือ 

- ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศรอน
และแหงแลง  แตบางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรง
หรืออาจมีลูกเห็บตกกอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนทุกป เรียกวา “พายุฤดูรอน”  
อากาศรอน จะมีอุณหภูมิระหวาง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส รอนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 
40 องศาเซลเซียส ข้ึนไป   

- ฤดู ฝน เริ่มตั้ งแตกลางเดื อนพฤษภาคม ฝนตกมากในช วงเดื อน พฤษภาคม – ตุ ลาคม 
 แตอาจเกิด“ชวงฝนท้ิง” ซ่ึงอาจนานประมาณ 1 - 2 สัปดาหหรือบางปอาจเกิดข้ึนรุนแรง 
และมีฝนนอยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  แตในเขตองคการบริหารสวนตำบลไมเคยเกิด
อุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  900  มิลลิเมตร   
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- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือน
ตุลาคม นานราว 1 - 2 สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวน
ไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟาคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 
ประมาณ  15 องศา   

  

4) ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนทราย  ประมาณ  75 % ดินลูกรังประมาณ 15 % 

ลักษณะดินในพ้ืนท่ีเปนดินเหนียวประมาณ 10 %   

5) ลักษณะของแหลงน้ำ 
- ลำคลอง,ลำหวย 8 สาย 
- แหลงน้ำท่ีสรางข้ึน 

 * ฝาย   11 แหง 
 * สระน้ำสาธารณะ 91 แหง 
 * บอบาดาล  120 แหง 

6) ลักษณะของไมและปาไม 
ในเขตองคการบริหารสวนตำบลมีปาไมในเขตพ้ืนท่ีสวนนก หมูท่ี  14  บานคลองมะละกอ  

และมีตนไมท่ีชาวบานปลูกลักษณะของไมเปนไมยืนตน ผลัดใบ   
 

(2) ดานการเมือง/การปกครอง 
1) เขตการปกครอง 

-  เดิมเปนเขตการปกครองของอำเภอเมืองสระแกว  จังหวัดสระแกว  ไดจัดตั้งเปนสภาตำบล
สระขวัญ  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดต้ังองคการบริหารสวนตำบล  เม่ือวันท่ี 19  
เดือนมกราคม พ.ศ.  2539 และไดเปลี่ยนแปลงฐานะสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป  เลม 113 ตอนท่ี  9ง ลงวันท่ี 30 มกราคม 2539 
เปนองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ มีผลบังคับใชในวันท่ี 30 มีนาคม 2539 

-  จำนวน 21 หมูบาน คือ พ้ืนท่ีเต็มท้ังหมูบาน ไดแก  
หมูท่ี 1 บานน้ำซับ  
หมูท่ี 2 บานใหมถาวร   
หมูท่ี 3 บานแกงสีเสียด 
หมูท่ี 4 บานทุงพลวง 
หมูท่ี 5 บานหนองไผ 
หมูท่ี 6 บานเนินผาสุก 
หมูท่ี 7  บานใหมไฟวัลย 
หมูท่ี 8 บานคลองปูน 
หมูท่ี 9 บานบะเจริญ 
หมูท่ี 10 บานคลองคันฉอ 
หมูท่ี 11 บานโคกสำราญ 
หมูท่ี 12 บานทุงหินโคน 
หมูท่ี 13 บานวังตีอก  
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หมูท่ี 14 บานคลองมะละกอ 
หมูท่ี 15 บานเนินไทร 
หมูท่ี 16 บานคลองจาน 
หมูท่ี 17 บานเนินสะอาด 
หมูท่ี 18 บานคลองมะละกอใต 
หมูท่ี 19 บานหนองโสน 
หมูท่ี 20 บานคลองอาง 
หมูท่ี 21 บานสารคาม 

-  มีพ้ืนท่ี 109  ตารางกิโลเมตร  ระยะหางจากตัวจังหวัดสระแกว 8  กิโลเมตร 
-  พ้ืนท่ีมีท้ังหมด จำนวน  109  ตารางกิโลเมตร 
-  หางจากกรุงเทพฯ ประมาณ  193  กิโลเมตร 
-  หางจากท่ีวาการอำเภอเมืองประมาณ  6.3  กิโลเมตร 
-  หางจากศาลากลางจังหวัดประมาณ  19  กิโลเมตร 

2) การเลือกตั้ง 
แบงเขตการเลือกตั้งออกเปน  21  เขต  28  หนวยเลือกตั้ง 
จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  12,416  คน  
(ขอมูล ณ วันท่ี 23 กันยายน 2564  

 
(3) ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ มีหมูบานท่ีอยูในเขตรับผิดชอบ 21 หมูบาน  โดยแยก
พ้ืนท่ีการปกครองออกเปน  21  หมูบาน  ดังนี้ 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน 
จำนวน

ครัวเรือน 
(หลังคาเรือน  

จำนวนประชากร  (คน  

ชาย หญิง รวม 

1 บานน้ำซับ 442 460 446 906 

2 บานใหมถาวร 332 448 448 896 

3 บานแกงสีเสียด 309 437 410 847 

4 บานทุงพลวง 285 497 508 1,005 

5 บานหนองไผ 220 252 260 512 

6 บานเนินผาสุก 351 544 527 1,071 

7 บานใหมไพรวัลย 385 489 467 956 

8 บานคลองปูน 297 491 513 1,004 

9 บานบะเจรญิ 141 238 212 450 

10 บานคลองคันฉอ 291 413 423 836 
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หมูท่ี ช่ือหมูบาน 
จำนวน

ครัวเรือน 
(หลังคาเรือน  

จำนวนประชากร  (คน  

ชาย หญิง รวม 

11 บานโคกสำราญ 340 496 464 960 

12 บานทุงหินโคน 340 463 445 908 

13 บานวังตีอก 173 277 264 541 

14 บานคลองมะละกอ 346 542 563 1,105 

15 บานเนินไทร 222 335 360 695 

16 บานคลองจานนอย 138 207 189 396 

17 บานเนินสะอาด 219 304 321 625 

18 บานคลองมะละกอใต 191 312 293 605 

19 บานหนองโสน 129 215 213 428 

20 บานคลองอาง 179 305 270 575 

21 บานสารคาม 324 410 381 791 

 รวมท้ังหมด 5,657 8,325 8,079 16,404 

 
(หมายเหตุ*  ขอมูลจากทะเบียนราษ ณ วันท่ี 23 กันยายน 2564 

(4) สภาพทางสังคม 
1) การศึกษา 

    องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน  5  แหง     
 

ท่ี ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวนเด็ก (คน  

ชาย หญิง รวม 

1 ศพด. ร.ร.บานน้ำซับเจริญ 28 20 48 

2 ศพด.บานทุงหินโคน 19 19 38 

3 ศพด. ร.ร.บานคลองมะละกอ 22 23 45 

4 ศพด. ร.ร.บานเนินผาสุก 15 12 27 

5 ศพด.บานใหมถาวร 16 23 39 

รวม 100 97 197 

 
(หมายเหตุ  :  ขอมูล  ณ  วันท่ี  6  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  2561   
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  ในพ้ืนท่ีตำบลสระขวัญมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนท่ี  จำนวน  10  แหง 
 

ท่ี ช่ือโรงเรียน 
จำนวนนักเรียน (คน  

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1 บานน้ำซับเจริญ 103 83 186 โรงเรียนขยายโอกาส 

2 บานทุงหินโคน 152 114 266 โรงเรียนขยายโอกาส 

3 บานใหมถาวร 60 43 103  

4 บานแกงสีเสียด 37 22 59  

5 บานทุงพลวง 40 37 77  

6 บานเนินผาสุก 64 48 112  

7 บานคลองคันฉอ 61 61 122  

8 ธรรมยานประยุต 32 46 78  

9 บานคลองมะละกอ 88 80 168  

10 บานเขาขา 45 38 83  

รวม 682 572 1,254  

 
(หมายเหตุ  :  ขอมูล  ณ  วันท่ี  6  เดือนพฤศจกิายน  พ.ศ.  2561  

 
2) สาธารณสุข 

1. โรงพยาบาลในเขตพ้ืนท่ี  จำนวน   -    แหง  
2. ศูนยบริการสาธารณสุข 

สถานพยาบาล  ในพ้ืนท่ีตำบลสระขวัญ จำนวน  3  แหง  ดงันี้ 
1 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานน้ำซับเจริญ  สถานท่ีตั้ง  หมูท่ี  21  บานสารคาม 
2 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานแกงสีเสียด   สถานท่ีตั้ง  หมูท่ี  3    บานแกงสีเสียด 
3 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลคลองมะละกอ สถานท่ีตั้ง  หมูท่ี  14  บานคลองมะละกอ 

3. คลินิกเอกชน จำนวน     - แหง 
4. ศูนยบริการแพทยท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถานพยาบาลทุกแหง ทุกสังกัดในเขตพ้ืนท่ี 

- แพทย    จำนวน  คน 
- ทันตแพทย    จำนวน  คน 
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- พยาบาล    จำนวน  คน 
- เภสัชกร    จำนวน  คน 
- เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ  จำนวน  คน 
- เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จำนวน  คน 
- พนักงานอนามัย   จำนวน  คน 
- นักวิชาการสุขาภิบาล   จำนวน  คน 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน จำนวน  คน 

5. ระบบการแพทยฉุกเฉิน (กูชีพ-กูภัย  
6. สาเหตุการเจ็บปวยท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุขทุกแหง 

- อุบตัิเหตุ ราย/ป คิดเปนงบประมาณการรักษาท้ังสิ้น    -       บาท 
- สาเหตุอ่ืน ราย/ป คิดเปนงบประมาณฝนการรักษาท้ังสิ้น    -   บาท 

7. ประเภทการเจ็บปวยท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาล และศูนยบริการสาธารณสุขทุกแหง 
ก. โรคความดันโลหิตสูง 
ข. โรคไขมันในเลือดสูง 
ค. โรคเบาหวาน 
ง. ปวดกลามเนื้อ 
จ. โรคไขหวัด 
ฉ. โรคคออักเสบเฉียบพลัน 
ช. อาการผื่นแพ 
ซ. อาการทางระบบรับความรูสึก 
ฌ. ไอ 

 
3) อาชญากรรม 

- 
 

4) ยาเสพติด 
- 
 

5) งานสังคมสงเคราะห 
- ผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  จำนวน        2,182 ราย 
- ผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูพิการ  จำนวน  487 ราย 
- ผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จำนวน    36 ราย 
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(5) ระบบบริการพ้ืนฐาน 
1) การคมนาคมขนสง 

- การคมนาคม / ขนสง ใชเสนทางบกโดยใชถนนสาย  ทช 2009  และถนน ทล 359  
เปนเสนทางหลักในการคมนาคมขนสงจราจร มีผูใชยวดยานพาหนะทางบก คือ รถยนต และ
รถจักรยานยนต ในเสนทางหลัก การจราจรคับค่ังในชวงเรงดวน แตสภาพการจราจรยังไมติดขัด 
มีสภาพคลอง 

- ถนนในซอยเทศบาล มีจำนวน......-.......สาย ข้ึนทะเบียนทางหลวง จำนวน  1  สาย 
2) การไฟฟา 

- มีครัวเรือนท่ีใชไฟฟา จำนวน  5,659  ครัวเรือน  คิดเปนรอยละ  99 
- หนวยงานเจาของไฟฟา  คือ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
- ไฟฟาสาธารณะครอบคลุมท้ัง  21  หมูบาน 

3) การประปา 
- มีครัวเรือนท่ีใชน้ำประปา  จำนวน  5,659  ครัวเรือน 
- หนวยงานเจาของประปา คือ การประปาหมูบาน 
- ประปาหมูบาน  จำนวน  21  หมูบานจุด  มีครัวเรือนท่ีใชน้ำ  967  ครัวเรือน 
- ปริมาณน้ำท่ีใช  290  ลูกบาศกเมตร / วัน 
 

4) โทรศัพท 
- มีการใหบริการท้ังโทรศัพทประจำท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีภายใตการใหบริการของ บริษัท 

TOT และ 3BB 
- มีการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี มีเครือขายครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด โดยผูใหบริการไดแก 

AIS, DTAC และ TURE 
 

5) ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
- ไปรษณีย    จำนวน  1 แหง 
- ไปรษณียเอกชนท่ีไดรับอนุญาต จำนวน  - แหง 
- สถานีวิทยุ    จำนวน  2 แหง 
- ผูใหบริการระบบ Internet  จำนวน  2 ราย 
- ผูใหบริการขนสงเอกชน  จำนวน  2 ราย 
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(6) ระบบเศรษฐกิจ 
1) การเกษตร 

      ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เชน  การทำนา  ทำไร  แบบปลูกพืช
หมุนเวียนและตามฤดูกาล 

- ทำนา 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทำสวน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาํนวนครวัเรอืน ผลผลติเฉลี�ย ตน้ทุนเฉลี�ย ราคาขายเฉลี�ย จาํนวนครวัเรอืน ผลผลติเฉลี�ย ตน้ทุนเฉลี�ย ราคาขายเฉลี�ย
(ครวัเรอืน) (กก./ไร)่ (บาท./ไร)่ (บาท./ไร)่ (ครวัเรอืน) (กก./ไร)่ (บาท./ไร)่ (บาท./ไร)่

บา้นคลองคันฉอ 0 0 0 0 0 41 1,200 400 2,400.00 3,200.00
บา้นคลองจานนอ้ย 0 0 0 0 0 36 300 400 2,500.00 2,650.00
บา้นคลองปูน 0 0 0 0 0 58 750 500 4,000.00 5,000.00
บา้นคลองมะละกอ 0 0 0 0 0 18 148 400 2,000.00 3,200.00
บา้นคลองมะละกอใต ้ 0 0 0 0 0 13 77 300 1,000.00 3,000.00
บา้นคลองอ่าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นทุ่งพลวง 0 0 0 0 0 79 1,800 350 2,800.00 3,000.00
บา้นทุ่งหนิโคน 0 0 0 0 0 144 1,440 400 3,500.00 3,200.00
บา้นนํ�าซับ 0 0 0 0 0 20 400 50 1,450.00 3,000.00
บา้นบะเจรญิ 0 0 0 0 0 29 600 300 2,000.00 2,700.00
บา้นวังตีอก 0 0 0 0 0 27 605 400 3,500.00 3,200.00
บา้นสารคาม 0 0 0 0 0 64 1,000 50 1,450.00 3,000.00
บา้นหนองโสน 0 0 0 0 0 18 126 300 1,100.00 2,700.00
บา้นหนองไผ่ 0 0 0 0 0 43 650 400 2,500.00 3,600.00
บา้นเนนิผาสุก 0 0 0 0 0 22 330 300 1,500.00 1,800.00
บา้นเนนิสะอาด 0 0 0 0 0 35 574 500 2,550.00 3,100.00
บา้นเนนิไทร 0 0 0 0 0 45 930 300 950 1,890.00
บา้นแก่งสีเสียด 0 0 0 0 0 87 1,789 350 2,370.00 2,625.00
บา้นโคกสําราญ 0 0 0 0 0 87 1,044 400 3,200.00 3,040.00
บา้นใหม่ถาวร 0 0 0 0 0 60 3,500 300 1,500.00 1,800.00
บา้นใหม่ไพรวัลย์ 0 0 0 0 0 23 250 400 2,000.00 2,000.00
สรุปรวม 0 0 - - - 949 17,513 340 2,213.50 2,885.25

ชื�อหมู่บา้น

2.1 ประเภทของการทําการเกษตร (ทํานา)
อบต.สระขวญั อ.เมอืงสระแกว้ จ.สระแกว้

ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน

จาํนวนไร่ (ไร)่ จาํนวนไร่ (ไร)่

จาํนวนครวัเรอืน จาํนวนไร่ ผลผลติเฉลี�ย ตน้ทุนเฉลี�ย ราคาขายเฉลี�ย จาํนวนครวัเรอืน จาํนวนไร่ ผลผลติเฉลี�ย ตน้ทุนเฉลี�ย ราคาขายเฉลี�ย
(ครวัเรอืน) (ไร)่ (กก./ไร)่ (บาท./ไร)่ (บาท./ไร)่ (ครวัเรอืน) (ไร)่ (กก./ไร)่ (บาท./ไร)่ (บาท./ไร)่

บา้นเนนิผาสุก
บา้นคลองมะละกอ
ใต ้
บา้นคลองปูน
บา้นหนองไผ่ 1 15 550 6,500.00 9,500.00

บา้นคลองมะละกอ 5 65 550 6,500.00 9,500.00

บา้นคลองจานนอ้ย
บา้นใหม่ถาวร

บา้นเนนิสะอาด 7 57 1,000.00 15,000.00 30,000.00 3 41 1,800.00 7,500.00 36,000.00
บา้นนํ�าซับ

บา้นคลองคันฉอ
สรุปรวม 7 57 1,000.00 15,000.00 30,000.00 9 121 966.67 6,833.33 18,333.33

ชื�อหมู่บา้น

ชมพู่ ลําไย
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จาํนวนครวัเรอืน จาํนวนไร่ ผลผลติเฉลี�ย ตน้ทุนเฉลี�ย ราคาขายเฉลี�ย
(ครวัเรอืน) (ไร)่ (กก./ไร)่ (บาท./ไร)่ (บาท./ไร)่

บา้นเนนิผาสุก
บา้นคลอง
มะละกอใต ้
บา้นคลองปูน
บา้นหนองไผ่
บา้นคลอง
มะละกอ
บา้นคลอง
จานนอ้ย
บา้นใหม่ถาวร 1 2 0 45,000.00 0
บา้นเนนิ
สะอาด
บา้นนํ�าซับ
บา้นคลอง
คันฉอ
สรุปรวม 1 2 - 45,000.00 -

มะนาว

จาํนวนครวัเรอืน จาํนวนไร่ ผลผลติเฉลี�ย ตน้ทุนเฉลี�ย ราคาขายเฉลี�ย จาํนวนครวัเรอืน จาํนวนไร่ ผลผลติเฉลี�ย ตน้ทุนเฉลี�ย ราคาขายเฉลี�ย
(ครวัเรอืน) (ไร)่ (กก./ไร)่ (บาท./ไร)่ (บาท./ไร)่ (ครวัเรอืน) (ไร)่ (กก./ไร)่ (บาท./ไร)่ (บาท./ไร)่

บา้นเนนิผาสุก 3 310 0 0 0 1 9 0 0 0
บา้นคลอง
มะละกอใต ้ 5 178 250 2,500.00 5,000.00 3 70 800 10,000.00 3,200.00
บา้นคลองปูน 2 25 4,000.00 2,000.00 12,000.00
บา้นหนองไผ่ 2 30 250 2,500.00 5,000.00 4 20 3,400.00 5,000.00 15,000.00
บา้นคลอง
มะละกอ
บา้นคลอง
จานนอ้ย 1 25 1,000.00 17,000.00 20,000.00
บา้นใหม่ถาวร 1 10 0 0 0
บา้นเนนิ
สะอาด
บา้นนํ�าซับ 1 27 5,000.00 1,500.00 15,000.00
บา้นคลอง
คันฉอ 2 120 800 8,000.00 4,000.00
สรุปรวม 12 553 500 7,333.33 10,000.00 13 271 2,800.00 5,300.00 9,840.00

ชื�อหมู่บา้น

ยางพารา ปาลม์นํ �ามนั
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ชื�อหมู่บา้น

จาํนวน
ครวัเรอืน จาํนวนไร่ ผลผลติ

เฉลี�ย ตน้ทุนเฉลี�ย ราคาขาย
เฉลี�ย

จาํนวน
ครวัเรอืน จาํนวนไร่ ผลผลติ

เฉลี�ย
ตน้ทุน
เฉลี�ย

ราคาขาย
เฉลี�ย

จาํนวน
ครวัเรอืน จาํนวนไร่ ผลผลติ

เฉลี�ย ตน้ทุนเฉลี�ย ราคาขาย
เฉลี�ย

(ครวัเรอืน) (ไร)่ (กก./ไร)่ (บาท./ไร)่ (บาท./ไร)่ (ครวัเรอืน) (ไร)่ (กก./ไร)่ (บาท./ไร)่ (บาท./ไร)่ (ครวัเรอืน) (ไร)่ (กก./ไร)่ (บาท./ไร)่ (บาท./ไร)่

บา้นคลองมะละกอ 35 950 7,500.00 2,500.00 9,975.00 20 175 300 900 5,100.00 25 150 400 1,000.00 3,200.00

บา้นคลองจานนอ้ย 37 2,035 10,000.00 5,000.00 850 17 100 300 1,500.00 1,800.00 5 120 400 1,600.00 2,000.00
บา้นใหม่ถาวร 3 60 5,000.00 3,150.00 12,500.00 1 30 1,500.00 4,000.00 7,500.00

บา้นเนนิสะอาด 7 223 1,500.00 1,000.00 13,500.00 17 298 3,000.00 3,750.00 6,000.00 24 312 900 3,250.00 4,500.00

บา้นคลองอ่าง 6 700 1,500.00 5,000.00 12,000.00 25 350 3,000.00 4,000.00 6,000.00 25 330 800 3,500.00 5,000.00
บา้นนํ�าซับ 1 20 18,000.00 4,500.00 14,400.00 4 80 6,000.00 1,550.00 10,200.00 7 50 960 1,200.00 5,280.00

บา้นใหม่ไพรวัลย์ 8 300 10,000.00 8,000.00 13,500.00 20 400 3,000.00 3,600.00 6,000.00 15 200 1,000.00 3,000.00 45,000.00

บา้นทุ่งหนิโคน 10 70 15,000.00 2,500.00 11,250.00 15 90 3,000.00 900 5,100.00 7 120 340 1,200.00 3,200.00

บา้นคลองคันฉอ 54 350 8,000.00 3,000.00 6,400.00 40 280 3,000.00 3,500.00 6,000.00 42 270 1,300.00 4,000.00 6,500.00

บา้นเนนิผาสุก 8 550 7,000.00 40,000.00 59,500.00 9 150 350 1,500.00 1,750.00
บา้นบะเจรญิ 2 250 15,000.00 10,000.00 15,000.00 10 70 3,000.00 2,700.00 5,500.00 6 120 640 5,000.00 5,000.00
บา้นคลองปูน 8 1,468 10,000.00 4,000.00 8,000.00 31 468 4,000.00 5,000.00 10,000.00 12 156 1,200.00 4,000.00 4,800.00
บา้นคลองมะละกอ
ใต ้ 30 1,200 10,000.00 5,000.00 1,000.00 33 360 3,000.00 3,000.00 6,000.00
บา้นหนองไผ่ 3 60 10,000.00 5,000.00 10,000.00 24 480 3,500.00 3,400.00 6,300.00 14 210 1,200.00 2,530.00 5,760.00

บา้นโคกสําราญ 10 120 1,200.00 4,000.00 4,800.00 10 100 1,000.00 4,000.00 8,000.00
บา้นวังตีอก 2 30 2,000.00 1,000.00 8,000.00 3 15 2,000.00 2,000.00 4,000.00 4 23 1,000.00 2,000.00 15,000.00
บา้นทุ่งพลวง 1 16 9,000.00 7,000.00 8,100.00 21 800 6,000.00 4,500.00 6,000.00 25 375 1,500.00 4,500.00 6,000.00

บา้นแก่งสีเสียด 4 80 10,000.00 4,700.00 7,800.00 10 120 350 1,430.00 1,650.00 2 15 460 1,730.00 2,000.00
บา้นเนนิไทร 38 540 3,000.00 1,220.00 6,900.00 6 95 2,000.00 1,720.00 8,000.00

บา้นหนองโสน 28 1,680 10,000.00 4,700.00 8,000.00 8 50 3,500.00 1,330.00 3,800.00 4 20 800 3,500.00 5,000.00
สรุปรวม 244 9,982 9,088.24 6,641.18 12,192.65 349 4,856 2,955.26 2,706.84 5,981.58 243 2,846 934.21 2,801.58 7,552.11

ออ้ย มนั ขา้วโพด
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2 การประมง 

- 
3 การปศุสัตว 

การปศุสัตว  มีการเลี้ ยงสัตว ทุ กห มูบ าน  เชน  การทำฟารม เลี้ ยงสุกร การเลี้ ยงปลา   
บอขนาด  1  งาน  ถึง 1  ไร  และการทำไรนาสวนผสม 

 
4 การบริการ 

  การใหบริการในเขตองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ จะเปนลักษณะสถานบริการประเภท  
ท่ีพักโรงแรมหรือสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง/แกส ดังนี้ 

  โรงแรม/ท่ีพัก      จำนวน   4 แหง  
  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง   จำนวน   8   แหง  
  โรงสี    จำนวน   16  แหง 

 
5 การทองเท่ียว 

   สวนนก หมูท่ี 14 บานคลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ จังหวัดสระแกว 
 

6 อุตสาหกรรม 
จำนวนกิจกรรมอุตสาหกรรม  จำนวน  2 แหง 
 

7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ  
ส วนมากตามหมู บ าน จะมี ร านขายของชำเล็ ก ๆ ทุ กหมู บ าน และมี ร านแบบมินิ มารทบ าง   

มีโรงสีขาวประจำหมูบาน  ซ่ึงเปนโรงสีขาวขนาดกลาง หนวยงานธุรกิจในเขต อบต. 
-ปมน้ำมันและกาซ    8        แหง 

  - โรงส ี     16      แหง 
  - โรงแรม/ท่ีพัก    4   แหง 

 
8 แรงงาน 

   ราษฎรสวนใหญประมาณรอยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ไดแก ทำนา ทำไร 
ปลูกพืชผักสวนครัว ฯลฯ ท่ีเหลือประกอบอาชีพสวนตัวและรับจาง 

   
(7) ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 

1 การนับถือศาสนา 
  - ประชาชนในพ้ืนท่ีนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 97 ของจำนวนประชากรท้ังหมด ศาสนา

อิสลาม คิดเปนรอยละ 2 ศาสนาคริสต คิดเปนรอยละ 1 ของจำนวนประชากรท้ังหมดในเขต
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  มี 

    วัด  16 แหง 
  สำนักสงฆ  2 แหง 
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2 ประเพณแีละงานประจำป 
ประเพณีประจำถ่ิน ไดแก 

ก. งานบุญบั้งไฟ 
งานประจำป ไดแก 

ก. งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต 
ข. งานลอยกระทง 

 
 

3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปญญาประจำถ่ิน ไดแก 

- จัดทำไมกวาด หมูท่ี 16 บานคลองจานนอย  และหมูท่ี  19 บานหนองโสน เพ่ือจำหนาย 
ภาษาถ่ิน ไดแก 

ก. ภาษาอีสาน 
ข. ภาษากลาง 

 
4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ไดแก 
- ผลิตผาบูติก หมูท่ี 6  บานเนินผาสุก 

 
(8) ทรัพยากรธรรมชาติ 

1 น้ำ 
แหลงน้ำท่ีใชในพ้ืนท่ี เปนน้ำจากคลองพระสะทึง ซ่ึงมีตนกำเนิดจากเขาท่ึงลึ่งในอำเภอมะขาม และ

เขาตะกวดในอำเภอโปงน้ำรอน จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงมีน้ำไหลตลอดป ในพ้ืนท่ีจะมีหวย ลำรางสาธารณ ท่ีใช
ในการระบายน้ำในฤดูฝน  ไหลไปลงแมน้ำพระปรงท่ีบานปากรวม ตรงแนวแบงเขตระหวางอำเภอเมือง
สระแกว จังหวัดสระแกว กับอำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 164 กิโลเมตร 

ใชในการอุปโภค - บริโภค  เปนน้ำท่ีไดจากน้ำฝน และน้ำดิบจากคลองพระสะทึง  ซ่ึงจะตองนำมา
ผานกระบวนการของระบบประปา  สำหรับน้ำใตดินมีปริมาณนอย ไมสามารถนำข้ึนมาใชใหพอเพียงได 
และบางแหงเค็ม ไมสามารถใชดื่มและอุปโภคได 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
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ไม่ม ี เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท ั�วถงึ ไม่ท ั�วถงึ ไม่ม ี เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท ั�วถงึ ไม่ท ั�วถงึ ไม่ม ี เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท ั�วถงึ ไม่ท ั�วถงึ ไม่ม ี เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท ั�วถงึ ไม่ท ั�วถงึ ไม่ม ี เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท ั�วถงึ ไม่ท ั�วถงึ เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ

(หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น)
บา้นคลองคันฉอ 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
บา้นคลองจานนอ้ย 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
บา้นคลองปูน 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
บา้นคลองมะละกอ 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
บา้นคลองมะละกอใต ้ 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
บา้นคลองอ่าง 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
บา้นทุ่งพลวง 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
บา้นทุ่งหนิโคน 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
บา้นนํ�าซับ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
บา้นบะเจรญิ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
บา้นวังตีอก 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
บา้นสารคาม 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
บา้นหนองโสน 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
บา้นหนองไผ่ 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
บา้นเนนิผาสุก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
บา้นเนนิสะอาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
บา้นเนนิไทร 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
บา้นแก่งสีเสียด 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
บา้นโคกสําราญ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
บา้นใหม่ถาวร 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
บา้นใหม่ไพรวัลย์ 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
สรุปรวม 5 4 9 2 10 15 1 2 0 3 0 11 9 10 9 16 1 1 1 1 7 1 5 1 5 4 17

ชื�อหมู่บา้น

 ขอ้มูลดา้นแหล่งนํ �ากนิ นํ �าใช ้(หรอืนํ �าเพื�อการอุปโภค บรโิภค)
อบต.สระขวญั อ.เมอืงสระแกว้ จ.สระแกว้

บ่อบาดาลสาธารณะ บ่อนํ �าต ื�นสาธารณะ ประปาหมู่บา้น(ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น) ระบบประปา (การประปาส่วนภูมภิาค) แหล่งนํ �าธรรมชาติ ครวัเรอืนในหมู่บา้นนี� มนีํ �ากนิ 
นํ �าใช ้เพยีงพอหรอืไม่

ขอมูลดานแหลงน้ำกิน น้ำใช (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค  
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เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท ั�วถงึ ไม่ท ั�วถงึ เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท ั�วถงึ ไม่ท ั�วถงึ เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท ั�วถงึ ไม่ท ั�วถงึ เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท ั�วถงึ ไม่ท ั�วถงึ เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท ั�วถงึ ไม่ท ั�วถงึ
(หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น)

บา้นคลองคันฉอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
บา้นคลองจานนอ้ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นคลองปูน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นคลองมะละกอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นคลองมะละกอใต ้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นคลองอ่าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นทุ่งพลวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นทุ่งหนิโคน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นนํ�าซับ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นบะเจรญิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นวังตีอก 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นหนองโสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นหนองไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นเนนิผาสุก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นเนนิสะอาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นเนนิไทร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นแก่งสีเสียด 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นโคกสําราญ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นใหม่ถาวร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นใหม่ไพรวัลย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
สรุปรวม 0 0 0 0 0 2 0 2 1 18 1 18 0 1 0 1 0 0 0 0

ชื�อหมู่บา้น แม่นํ �า หว้ย/ลําธาร คลอง หนองนํ �า/บงึ นํ �าตก

 แหล่งนํ �าทางการเกษตร (แหล่งนํ �าธรรมชาต)ิ

- แหลงน้ำธรรมชาติ 
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เพยีงพอ ไม่
เพยีงพอ ท ั�วถึง ไม่ท ั�วถึง เพยีงพอ ไม่

เพยีงพอ ท ั�วถึง ไม่ท ั�วถึง เพยีงพอ ไม่
เพยีงพอ ท ั�วถึง ไม่ท ั�วถึง เพยีงพอ ไม่

เพยีงพอ ท ั�วถึง ไม่ท ั�วถึง เพยีงพอ ไม่
เพยีงพอ ท ั�วถึง ไม่ท ั�วถึง

(หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน)

บา้นคลองคันฉอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นคลองจานนอ้ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
บา้นคลองปูน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
บา้นคลองมะละกอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นคลองมะละกอใต ้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นคลองอ่าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
บา้นทุ่งพลวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
บา้นทุ่งหนิโคน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
บา้นนํ�าซับ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
บา้นบะเจรญิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
บา้นวังตีอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
บา้นสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
บา้นหนองโสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
บา้นหนองไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
บา้นเนนิผาสุก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นเนนิสะอาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
บา้นเนนิไทร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
บา้นแก่งสีเสียด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
บา้นโคกสําราญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
บา้นใหม่ถาวร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
บา้นใหม่ไพรวัลย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
สรุปรวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 2 15 1 16 0 1 0 1

ชื�อหมู่บา้น

แหล่งนํ �าทางการเกษตร (มนุษยส์รา้ง)
อบต.สระขวญั อ.เมอืงสระแกว้ จ.สระแกว้

แกม้ลงิ อ่างเก็บนํ �า ฝาย สระ คลองชลประทาน

 
- แหลงน้ำท่ีมนุษยสรางข้ึน 
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2 ปาไม 

เนื่องจากบริบทของพ้ืนท่ีเปนลักษณะชุมชนก่ึงชนบทก่ึงชุมชนเมือง ปาไมในพ้ืนท่ีเปนปาเบญจพรรณ  
3 ภูเขา 

 เนื่องจากบริบทของพ้ืนท่ีเปนลักษณะชุมชนก่ึงชนบทก่ึงชุมชนเมือง ภูเขาจึงมีลักษณะเปนภูเขาสูง
สลับซับซอน 

4 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ทรัพยากรธรรมชาติมีท้ังแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำใตดิน และแหลงน้ำชลประทาน 

แหลงน้ำผิวดิน 
คลองพระสะทึง ยาวประมาณ 164 กิโลเมตร มีตนกำเนิดจากเทือกเขาจันทบุรี ไหลผานอำเภอ 

วังน้ำเย็น ทางตอนใตของอำเภอเมืองสระแกว ไปบรรจบคลองพระปรง ท่ีบานทุงชาง แลวไหลไปบรรจบแมน้ำ
หนุ มานบริ เวณ บ านลาด เก า อำเภอกบิ นท รบุ รี  จั งห วัดปราจีนบุ รี  ลำน้ ำสาขาได แก  คลองน้ ำซับ  
คลองคันทุง คลองวังจิก คลองตาหลัง และคลองตาสูตร 
 
9  อ่ืน ๆ  

    ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลสวนมากเปนพ้ืนท่ีสำหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย รานคา 
สถานประกอบการ ตามลำดั บ และมี พ้ื นท่ี เพี ยงเล็ กน อยท่ี เป นพ้ื นท่ี สาธารณะ ทรั พยากรธรรมชาติ  
ในพ้ืนท่ี ไดแก ดิน น้ำ ตนไม ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนท่ีบางสวนเปนดินเค็ม น้ำใตดินก็เค็ม  หรือไมก็เปน 
น้ำกรอย ไมสามารถท่ีจะนำน้ำจากใตดินมาใชในการอุปโภค -บริโภคได ตองอาศัยน้ำดิบจากแหลงอ่ืน และน้ำฝน 
น้ำในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ำใชในการเกษตรไมเพียงพอ ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ำสำหรับ
การเกษตรไดเพ่ิมข้ึน เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนของประชาชน เอกชน ปญหาดานขยะ เม่ือชุมชนแออัด ขยะมาก
ข้ึน องคการบริหารสวนตำบลจึงไดแกปญหาใหกับประชาชน เชน โครงการจัดซ้ือถังขยะรองรับขยะใหครอบคลุม
ท้ังพ้ืนท่ี  โครงการปลูกตนไมในวันสำคัญตาง ๆ ในพ้ืนท่ีของตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศน
ของเมืองใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน ฯลฯ   
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1.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2566-2570  
 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค ๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒0 ป (พ.ศ. 2561 – 2580 
โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ เปน เปาหมาย
การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลอง และ
บูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎหมาย 
วาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติและตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มีผล บังคับใชเม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ 
เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิธีการ การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําราง
ยุทธศาสตรชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผล รวมท้ังกําหนดมาตรการสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนดําเนินการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติเปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรก
ของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในชวงเวลาดังกลาว เพ่ือความสุข ของคนไทยทุกคนวิสัยทัศนประเทศไทย… “ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ พัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”   
 
 

 
 
ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ ในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคลและมีความม่ันคงในทุกมิติ 
ท้ังมิติ ทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและการเมือง เชน ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันชาติ ศาสนา  

สวนที่ 2 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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พระมหากษัตริยมีความ เขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมือง 
ท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสู การบริหาร ประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกกําลัง เพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความ 
อบอุน ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับ 
วัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีท่ีอยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน  
ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืนจนเขาสูกลุม 
ประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับ ผลประโยชนจากการ
พัฒนาอยางเทา เทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ 
องคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนท่ีอยู ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง 
ขณะเดียวกันตองมีความสามารถ ในการแขงขันกับประเทศตางๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือ
ใหสามารถสรางรายไดท้ังจากภายใน และภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคม 
แหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก 
และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนน แฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุนและการทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการ พัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุน
ทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม  
ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพ่ิมข้ึน 
อยาง ตอเนื่อง ซ่ึงเป นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู บนหลักการใช การรักษาและการฟนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ อยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับ และเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา ท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึนและสิ่งแวดลอม 
มีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมี
นโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสําคัญ กับการมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ การพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน  

เปาหมายและประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร  
๑. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมี
ความสุข เนน การบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตยและมี
ความสงบเรียบรอยใน ทุกระดับ ต้ังแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและ
ระบบฐานขอมูลขนาดใหญ ใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบและทุก
ระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการ ปองกันและแกไขปญหาดานความม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหา แบบบูรณาการ ท้ังกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคมและ
องคกรท่ีไมใช รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบานและ มิตรประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชนตอการดําเนินการของยุทธศาสตรชาติ ดานอ่ืนๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตาม
ทิศทางและเปาหมายท่ีกําหนด  

(1 การรักษาความสงบภายในประเทศ  
1. การพัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็ง มีความพรอมตระหนักใน

เรื่องความม่ันคง และมีสวนรวมในการแกไขปญหา  
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2. การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ  
3. การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง 

เปนประมุขท่ีมีเสถียรภาพและ มีธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน  
4. การพัฒนาและเสริมสรางกลไกท่ีสามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปญหาความ

ม่ันคงท่ีสําคัญ 
(2 การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง  

1. การแกไขปญหาความม่ันคงในปจจุบัน  
2. การติดตาม เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาท่ีอาจอุบัติข้ึนใหม  
3. การสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพ้ืนท่ีจังหวัด ชายแดนภาคใต  
4. การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท้ังทางบก

และทางทะเล  
(3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอความม่ันคงของชาติ  

1. การพัฒนาระบบงานขาวกรองแหงชาติแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ  
2. การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแหงชาติ กองทัพและหนวยงานความม่ันคง รวมท้ังภาครัฐ

และภาคประชาชน ใหพรอมปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศและเผชิญกับภัย คุกคามไดทุกมิติทุก
รูปแบบและทุกระดับ  

3. การพัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม ใหมีประสิทธิภาพ  
(4 การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกร ภาครัฐและท่ี

มิใชภาครัฐ  
1. การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ  
2. การเสริมสรางและธํารงไวซ่ึงสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค  
3. การรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองคกร ภาครัฐและท่ี

มิใชภาครัฐ  
(5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม  

1. การพัฒนากลไกใหพรอมสําหรับการติดตามเฝาระวัง แจงเตือน ปองกันและแกไขปญหา
ความม่ันคงแบบองครวม อยางเปนรปูธรรม  

2. การบริหารจัดการความม่ันคงใหเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ  
3. การพัฒนากลไกและองคกรขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

๒. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนา ท่ีมุงเนนการยกระดับ 
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก  

(๑ “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ี รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดาน
อ่ืนๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและ นวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคม
โลกสมัยใหม  

(๒ “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผาน การพัฒนาโครงสราง พ้ืนฐานของประเทศในมิติตางๆ ท้ัง
โครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพ
แวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ  

(๓ “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึง
ปรับรูปแบบ ธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคตบน
พ้ืนฐานของการตอยอด อดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทย
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สามารถสรางฐานรายไดและ การจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการ
ยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศ
ไดในคราวเดียวกัน  

(1 การเกษตรสรางมูลคา  
1 เกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน  
2 เกษตรปลอดภัย  
3 เกษตรชีวภาพ  
4 เกษตรแปรรูป  
5 เกษตรอัจฉริยะ  

(2 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต  
1 อุตสาหกรรมชีวภาพ 
2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร  
3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ  
4 อุตสาหกรรมและบรกิารขนสงและโลจิสติกส  
5 อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ  

(3 สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว  
1 ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม  
2 ทองเท่ียวเชิงธุรกิจ  
3 ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย  
4 ทองเท่ียวสําราญทางน้ำ  
5 ทองเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค  

(4 โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  
1 เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ  
2 สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
3 เพ่ิมพ้ืนท่ีและเมืองเศรษฐกิจ  
4 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม  
5 รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค  

(5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม  
1 สรางผูประกอบการอัจฉริยะ  
2 สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน  
3 สรางโอกาสเขาถึงตลาด  
4 สรางโอกาสเขาถึงขอมูล  
5 ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ 

๓. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ
เพ่ือ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพรอมท้ังกายใจ 
สติปญญา มี พัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและ 
ผู อ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง 
มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มี ทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามและอนุรักษภาษาทองถ่ิน 
มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิตสูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร 
นักคิดประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอ่ืนๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  
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(1 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม  

1 การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมผานการเลี้ยงดูในครอบครัว  
2 การบูรณาการเรื่องความซ่ือสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ เรยีนการสอนใน 
สถานศึกษา  
3 การสรางความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา  
4 การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน  
5 การสรางคานิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงคจากภาคธุรกิจ  
6 การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและวฒันธรรมของคนในสังคม  
7 การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม  

(2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
1 ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย 
2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน  
3 ชวงวัยแรงงาน  
4 ชวงวัยผูสูงอายุ  

(3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑  
1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑  
2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ใหเปนครูยุคใหม  
3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
4 การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต  
5 การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบและการวางตําแหนง 
ของประเทศไทย ในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก  
6 การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม  
7 การสรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  

(4 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย  
1 การพัฒนาและสงเสริมพหุปญญาผานครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม รวมท้ัง
สื่อ  
2 การสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทํางานและระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสมสําหรับผู
มีความสามารถ พิเศษผานกลไกตาง ๆ  
3 การดึงดูดกลุมผูเชี่ยวชาญตางชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถในตางประเทศใหมาสราง
และพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับประเทศ  

(5 การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  
1 การสรางความรอบรูดานสุขภาวะ  
2 การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ  
3 การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี  
4 การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะท่ีดี  
5 การสงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะท่ีดีในทุกพ้ืนท่ี  

(6 การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
1 การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย  
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2 การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครอง สวนทองถ่ิน 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
3 การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน  
4 การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

(7 การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ  
1 การสงเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาข้ันพ้ืนฐานใหกลายเปนวิถีชีวิต  
2 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ  
3 การสงเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสูระดับอาชีพ  
4 การพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

 
๔ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
มีเปาหมาย การพัฒนาท่ีใหความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม 
ชุมชน ทองถ่ินมารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทํา เพ่ือสวนรวม 
การกระจาย อํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองและการเตรียมความพรอมของประชากรไทย ท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดลอม ใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน 
และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐให หลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและ
ท่ัวถึง  

(1 การลดความเหลื่อมล้ำสรางความเปนธรรมในทุกมิต ิ 
1 ปรบัโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก  
2 ปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผูบริโภค  
3 กระจายการถือครองท่ีดินและการเขาถึงทรัพยากร  
4 เพ่ิมผลิตภาพและคุมครองแรงงานไทย ใหเปนแรงงานฝมือท่ีมีคุณภาพ และความริเริ่ม 
สรางสรรค มีความปลอดภัยในการทํางาน  
5 สรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย ทุกเพศภาวะและ
ทุกกลุม  
6 ลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาเพ่ือชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุม ผูดอยโอกาสโดยตรง  
7 สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสําหรับผูมี
รายไดนอยและ กลุมผูดอยโอกาส  
8 สรางความเปนธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุตธิรรมอยางท่ัวถึง  

(2 การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  
1 พัฒนาศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค  
2 กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแตละกลุมจังหวัดในมิติตาง ๆ  
3 จัดระบบเมืองท่ีเอ้ือตอการสรางชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย ใหสามารถ
ตอบสนองตอสังคม สูงวัยและแนวโนมของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
4 ปรับโครงสรางและแกไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพ่ือวางระบบและกลไก
การบริหารงาน ในระดับภาค กลุมจังหวัด  
5 สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีบนฐานขอมูลความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม 6 การพัฒนา
กําลังแรงงานในพ้ืนท่ี  
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(3 การเสริมสรางพลังทางสังคม  

1 สรางสังคมเขมแข็งท่ีแบงปน ไมทอดท้ิงกัน และมีคุณธรรม  
2 การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ  
3 สนับสนนุความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาค
ประชาชน  
4 สงเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสรางสรรคสังคม  
5 สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  
6 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสรางสรรค เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล  

(4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง  
1 สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนใหมีขีดความสามารถในการจัดการวางแผน
ชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ  
2 เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง  
3 สรางการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ เพ่ือสรางประชาธิปไตยชุมชน  
4 สรางภูมิคุมกันทางปญญาใหกับชุมชน 

๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มีเปาหมายการพัฒนา
ท่ี สําคัญ เพ่ือนําไปสู การบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม 
ธรรมาภิบาลและ ความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกัน ท้ังภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ 
ใชพ้ืนท่ีเปนตัวต้ังในการกําหนดกลยุทธและแผนงานและการใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในแบบ
ทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได โดย เปนการดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต โดยให ความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง ๓ ดาน อันจะนําไปสูความ
ยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง  

(1 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
1 เพ่ิมมูลค าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให สอดคล องกับยุทธศาสตร ด านการ สร าง
ความสามารถในการแขงขัน  
2 อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินกําเนิด  
3 อนุรักษและฟนฟูแมน้ำลําคลองและแหลงน้ำธรรมชาติท่ัวประเทศ  
4 รักษาและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
5 สงเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน  

(2 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
1 เพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  
2 ปรับปรุง ฟนฟูและสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท้ังระบบ  
3 ฟนฟูชายหาดท่ีเปนแหลงทองเท่ียว ชายฝงทะเลไดรับการปองกันและแกไข ท้ังระบบ และ
มีนโยบายการ จัดการชายฝงแบบบูรณาการอยางเปนองครวม  
4 พัฒนาและเพ่ิมสัดสวนกิจกรรมทางทะเลท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

(3 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภมิูอากาศ  
1 ลดการปลอยกาซเรือนกระจก  
2 มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ และผลกระทบท่ีเก่ียวของ
กับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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3 มุงเปาสูการลงทุนท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ของภาครัฐ
และ ภาคเอกชน พัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำท่ีเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

(4 พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปน เมืองท่ีเติบโต 
อยางตอเนื่อง  

1 จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
รวมถึงพ้ืนท่ีอนุรักษ ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเปนเอกภาพ  
2 พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีการบริหารจัดการตาม
แผนผังภูมินิเวศ อยางยั่งยืน  
3 จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตรท้ังระบบใหเปนไป
ตามมาตรฐานสากล และคามาตรฐานสากล  
4 สงวนรักษา อนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 
5 พัฒนาเครือขายองคกรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมท้ังกลุมอาสาสมัคร ดวยกลไกการมีส
วนรวมของทุกภาคสวน ในทองถ่ิน  
6 เสริมสรางระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอมและยกระดับความสามารถในการปอง
กันโรคอุบัติใหม และอุบัติซ้ำ  

(5 พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
1 พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุมน้ำท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงดานน้ำของประเทศ  
2 เพ่ิมผลิตภาพของน้ำท้ังระบบในการใชน้ำอยางประหยัด รูคุณคา และสรางมูลคาเพ่ิมจาก
การใชน้ำให ทัดเทียมกับระดับสากล  
3 พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศ และสงเสริมการใชพลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยลดความเขมขนของการใชพลังงาน  
5 พัฒนาความม่ันคงดานการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ 
คุณภาพ ราคาและ การเขาถึงอาหาร  

(6 ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ  
1 สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
คนไทย  
2 พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรมและระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม  
3 จัดโครงสรางเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นรวมดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ  
4 พัฒนาและดําเนินโครงการท่ียกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ ดานทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมบนหลักของการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล  

๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการพัฒนาท่ี
สําคัญ เพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชนสวนรวม” 
 โดยภาครัฐตองมี ขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการ
กํากับหรือในการใหบริการ ในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับ
วัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัยและพรอมท่ีจะปรับตัวใหทัน 
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ 
ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใช อยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมี
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ลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาส ใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซ่ือ
สัตยสุจริต ความมัธยัสถและสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธ ไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง 
นอกจากนั้นกฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน มีความ ทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธภิาพ 
และนําไปสู การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต อการพัฒนา โดยกระบวนการ ยุติธรรมมีการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  

(1 ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง สะดวกรวดเร็ว 
โปรงใส  

1 การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับ แนวหนาของภูมิภาค  
2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตางๆ ผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา 
ประยุกตใช 

(2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพ้ืนท่ี  

1 ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ  
3 ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ในทุกระดับ 

(3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวน มีสวนรวมในการ
พัฒนา ประเทศ  

1 ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม  
2 ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ  
3 สงเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนทองถ่ินใหองคกรปกครองสวนทอง
ถ่ินเปน หนวยงานท่ีมีสมรรถนะสูง ตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาล  

(4 ภาครัฐมีความทันสมัย  
1 องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย 

(5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงม่ัน
และเปน มืออาชีพ  

1 ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนท่ีมีความคลองตวั ยึดระบบคุณธรรม  
2 บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรมและมีการพัฒนาตาม 
เสนทาง ความกาวหนาในอาชีพ  

(6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
1 ประชาชนและภาคีตางๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
2 บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต  
3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เปนธรรมและ
ตรวจสอบได  
4 การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบบูรณาการ 

(7 กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตางๆ และมีเทาท่ีจําเปน  
1 ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลง  
2 มีกฎหมายเทาท่ีจําเปน  
3 การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ  
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(8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค  
1 บุคลากรและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดม่ันในหลัก ประชาธิปไตย 
เคารพศักดิ์ศรี ความเปนมนุษยท่ีพึงไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม  
2 ทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกรวมกันในทุกข้ันตอนของการคนหา
ความจริง  
3 หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมท้ังทางแพง อาญา และปกครอง มีเปาหมายและ
ยุทธศาสตรรวมกัน  
4 สงเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีสวนรวม ของประชาชนใน
กระบวนการยตุิธรรม  
5 พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา  
 

2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับปจจุบัน  
 

 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ไดนอมนำหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง” มาเปนปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับท่ี 9-11 เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืดหยัดอยูไดอยางม่ันคงเกิดภูมิ 
คุมกันและมีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน  

ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ครั้งนี้  ได จัดทำบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตรชาติ 20 ป   
(พ.ศ. 2561 – 2580 ซ่ึงเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศและเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นไดใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุก
ภาคสวน ท้ังในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาคและระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและต
อเนื่องเพ่ือรวมกัน กำหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังรวมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร
ของแผนฯ เพ่ือมุงสู “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” ซ่ึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบบันี้ ประกอบดวย 5 สวน ไดแก 
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สวนท่ี 1 ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
สวนท่ี 2 การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ – สถานการณและแนวโนมภายนอก – 

สถานการณและแนวโนมภายใน  
สวนท่ี 3 วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 สวนท่ี 4 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตรท่ี 1 : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
ยุทธศาสตรท่ี 4 : การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
ยุทธศาสตรท่ี 5 : การเสริมสรางความม่ังคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง และ 

ยั่งยืน  
ยุทธศาสตรท่ี 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล  
   ในสังคมไทย  
ยุทธศาสตรท่ี 7 : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
ยุทธศาสตรท่ี 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  
ยุทธศาสตรท่ี 9 : การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตรท่ี 10 : ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ประเทศไทยยังมีปญหาใน ดาน 

คุณภาพคนในแตละชวงวัย โดยผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ำ การพัฒนาความรูและทักษะ
ของ แรงงานไมตรงกับตลาดงาน ในขณะท่ีคนไทยจำนวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรม
ไดอยาง เหมาะสม ซ่ึงสงผลตอวิกฤตคานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตการพัฒนาในระยะตอไป
จึงตองให ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณเพ่ือใหคนไทยมีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ท่ีดีของสังคมไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรูด
วยตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะ ท่ีดีข้ึน คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูและความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมท้ัง
สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวม ในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม การพัฒนาในชวงท่ี 
ผานมา ทำใหสังคมไทยกาวหนาไปหลายดาน แตการแกปญหาความเหลื่อมล้ำ และสรางความเปนธรรมใน
สังคมไทยมีความ คืบหนาชา ท้ังเรื่องความแตกตางของรายไดระหวางกลุ มประชากร ความแตกตางของ
คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมท้ัง ขอจำกัดในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุม ผูดอย
โอกาสและกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไป จึงจำเปนตองมุงลดปญหาความ เหลื่อม
ล้ำดานรายไดของกลุมคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมท่ีแตกตางกัน แกไขปญหาความยากจน เพ่ิมโอกาส 
การเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความ 
เขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนพ่ึงพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชน ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน แนวทางการ 
พัฒนาสำคัญ ประกอบดวย  

(๑ การเพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมาย ประชากรรอยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดต่ำสุด สามารถเขาถึงบริการท่ีมี
คุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิขยายโอกาส การเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกเด็กและ เยาวชนท่ีดอย



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570  ๒๘ 

 

โอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยใหการดูแลนักเรียนท่ีครอบคลุมตั้งแตการสรางรายไดของ ครัวเรือน 
สนับสนุนคาเดินทางไปยังสถานศึกษาใหทุนการศึกษาตอระดับสูง  

(๒ การกระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดาน การศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพให
ครอบคลุมและท่ัวถึง อาทิ บริหารจัดการการใหบริการสาธารณสุขท่ี มีคุณภาพใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีผานการ
พัฒนาระบบสงตอผูปวยท้ังในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศใหมี ประสิทธิภาพมากข้ึน และ  

(๓ เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสรางความเขมแข็ง การเงินฐานราก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได มีสิทธิในการ จัดการทุนท่ีดินและ
ทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทางการเงินแกชุมชนและ ครัวเรือน 
การปรับองคกรการเงินของชุมชนใหทำหนาท่ีเปนสถาบันการเงินในระดับหมูบาน/ตำบลท่ีทำหนาท่ีท้ังการให  
กูยืมและการออมและจัดตั้งโครงขายการเงินฐานราก โดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ เปนแมขาย 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน เศรษฐกิจไทย 
ขยายตัวต่ำกวาศักยภาพอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป ท้ังจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและขอจำกัด 
ภายในประเทศเอง ท่ีเป นอุปสรรคตอการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน รวมท้ัง
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวชา การพัฒนา ๕ ปตอจากนี้ไป จึงเนนใหเศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพ
และมีเสถียรภาพ ภาคสงออกมีการพัฒนาจนสามารถ ขยายตัวและเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมข้ึน การลงทุนภาครัฐและ เอกชนมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมา
จากความรวมมือกันมากข้ึน ประชาชนและผู ประกอบการเขาสู ระบบภาษี มากข้ึนและประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงข้ึน นอกจากนี้ยังเนนใหเศรษฐกิจรายสาขามี การเติบโตอยาง 
เขมแข็ง ภาคการเกษตรเนนเกษตรกรรมยั่งยืนและใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน มีการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรม
นิเวศการทองเท่ียวสามารถ ทำรายไดและแขงขันไดมากข้ึน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาท  
ตอระบบเศรษฐกิจมากข้ึน ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสำคัญประกอบดวย  

(๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมท้ังในดานการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงาน
โครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารและการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณและดานการเงิน อาทิ  
เพ่ิมประสิทธิภาพของ ระบบการเงินและสถาบันการเงินท้ังในตลาดเงินและตลาดทุนใหสามารถสนับสนุนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ  

(๒ การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการมุงเนนการสร
างความเชื่อมโยง ของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการและการคา การลงทุน เพ่ือ
ยกระดับ ศักยภาพในการแข ง ขัน  ของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค า เกษตรและอาหาร 
เข าสู ระบบมาตรฐาน ต อยอดความเข มแข็งของอุตสาหกรรม ท่ีมีศักยภาพปจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู 
อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสรางขีดความสามารถการ
แขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือ สงเสริมการคาท่ีเปนธรรมและ
อำนวยความสะดวกดานการคาการ ลงทุน 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ : การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่ง และ
ยั่งยืน กระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน มีแนวโนมสงผลกระทบตอความ ม่ันคง
และ เสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ท้ังภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของ ประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคตางๆ ของโลก อาชญากรรมขามชาติและการกอการรายและภัย
คุกคามภายในประเทศ ไดแก ความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณของคนในชาติ การสรางสถานการณใน
จังหวัดชายแดนภาคใตและการ คุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอรดังนั้น การพัฒนาใน
ระยะตอไป จึงเนนในเรื่องการปกปองและ เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ สังคม
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มีความสมานฉันท ประชาชนมีสวนรวมปองกัน แกไข ปญหาความม่ันคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสใน การศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดเพ่ิมข้ึน 
ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความ ม่ันคงกับนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามใน
รูปแบบตางๆ ควบคูไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติมีความ พรอมตอการรับมือภัยคุกคามท้ังภัยคุกคาม
ทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ และแผนงานดานความม่ันคงมีการบูรณาการ สอดคลองกับนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย  

(๑ การรักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและธ ำรงไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ  
(๒ การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมือภัยคุกคาม

ท้ังการทหาร และภัยคุกคามอ่ืนๆ  
(๓ การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความรวมมือกับมิตร 

ประเทศเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคมและการปองกันภัยคุกคามขามชาติ 
(๔ การรักษาความม่ันคงและ ผลประโยชนของชาติทางทะเลเพ่ือคงไวซ่ึงอำนาจอธิปไตยและสิทธิ

อธิปไตยในเขตทะเลและ  
(๕ การบริหารจัดการ ความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกันระหวางแผนงานท่ี

เก่ียวของกับความม่ันคงการพัฒนา ภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเปนอุปสรรคท่ีสำคัญตอการ
พัฒนา ประเทศมาอยางตอเนื่อง ท้ังการใหบริการประชาชนยังไมไดมาตรฐานสากล การบังคับใชกฎหมายท่ี
ขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการใหบริการของทองถ่ินขาดความโปรงใส ระบบและกระบวนการ
ยุติธรรมไมสามารถ อำนวยความยุติธรรมไดอยางเสมอภาคและเปนธรรม รวมท้ังการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สงัคมไทยการพัฒนาระยะ ตอไปจึงตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง โดยมุ
งเนนในเรื่องการลดสัดสวนคาใชจาย ดานบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการ
ของภาครัฐ รวมท้ังประสิทธิภาพการ ประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การปรับ คะแนนดัชนีการรับรู การทุจริตใหอยู ในระดับท่ีดีข้ึนและการลด
จำนวนการดำเนินคดีกับผูมิไดกระทำความผิด แนว ทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย  

(๑ ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากร ภาครัฐ ใหมีความโปรงใส 
ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา  

(๒ ปรับปรุงกระบวนการ งบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
เพ่ือใหการจดัสรรและการใชจายมี ประสิทธิภาพ  

(๓ เพ่ิม ประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล เพ่ือใหประชาชนและ 
ภาคธุรกิจไดรับบริการท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานและอำนวยความสะดวกตรงตามความตองการ  

(๔ เพ่ิม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนไดรับการ
บริการอยางมี ประสิทธิภาพและท่ัวถึง  

(๕ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส และยุติธรรม
และ  

(๖ ปฏิรูป กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความ ทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับ ขอบัง
คับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 
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ยุทธศาสตรท่ี 7 : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ท่ีผานมาการพัฒนา โครงสราง 
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศประสบปญหาดานความตอเนื่องในการดำเนินการและปญหาเชิง
ปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการใหบริการท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล ทำใหมีขอจำกัดในการ
สนับสนุนการ พัฒนาประเทศใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาในระยะตอไปจึงมุงเนนในเรื่องการลดความเขมของ
การใชพลังงานและลดตนทุนโลจิสติกสของประเทศ การพัฒนาระบบขนสงทางรางและทางน้ำเพ่ิมปริมาณการ
เดินทางดวยระบบขนสง สาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผูโดยสารของทา
อากาศยานในกรุงเทพมหานคร และทาอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันดานโลจิ
สติกสและการอำนวยความสะดวกทางการ คา การพัฒนาดานพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนต
อปริมาณการใชพลังงานข้ันสุดทายและลดการ พ่ึงพากาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
และการพัฒนาดานสาธารณูปการ (น้ำประปา แนวทางการพัฒนาสำคัญประกอบดวย  

(๑ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานขนสง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟใหเปน โครงขายหลักในการเดินทาง
และขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายถนน พัฒนาระบบขนสงทางอากาศและพัฒนา ระบบขนสงทางน้ำ  

(๒ การสนับสนุนการพัฒนาระบบ ขนสง อาทิการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีเกิดจากการ ลงทุนด
านโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนสง  

(๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส อาทิ พัฒนา และยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสและ
โซ อุปทานใหไดมาตรฐานสากลและพัฒนา และ ยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการคา 

(๔ พัฒนาดานพลังงาน อาทิจัดหาพลังงานใหเพียงพอและ สรางความม่ันคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิม
ศักยภาพการบริหารจัดการการผลิตและการใชพลังงานทดแทนและ พลังงานสะอาด  

(๕ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศ ให
ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพและสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจและ  

(๖ พัฒนา ระบบน้ำประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ำประปาใหครอบคลุมและท่ัวถึงและการบริหารจัดการ
การใชน้ำอยางมี ประสิทธิภาพและการสรางนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจของ 
ประเทศไทยในชวงระยะเวลาท่ีผานมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปจจัยความไดเปรียบดานแรงงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและการนำเขาเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากตางประเทศมากกวาการสะสม องคความรูเพ่ือ
พัฒนา เทคโนโลยีของตนเอง ทำใหสวนแบงผลประโยชนทางดานเทคโนโลยีซ่ึงมีมูลคาเพ่ิมสูงตก อยูกับประเทศ
ผูเปนเจาของ เทคโนโลยี อีกท้ังการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอท่ีจะขับเคลื่อนประเทศสูสังคม
นวัตกรรมไดการ พัฒนาจึงเนนในเรื่องการเพ่ิมความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศและ
การเพ่ิมความสามารถ ในการประยุกตใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ ความสามารถการ
แขงขันของภาคการผลิต และบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย  

(๑ เรงสงเสริมการลงทุนวิจัย และพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม 
อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยี ท่ีประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาไดเองและกลุมเทคโนโลยีท่ีนำสูการ
พัฒนาแบบกาวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

(๒ พัฒนา ผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ สงเสริมผูประกอบการใหมีบทบาท
หลักดานนวัตกรรม เทคโนโลยีและรวมกำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมสงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรม 
ดานการออกแบบและการ จัดการธุรกิจท่ีผสานการใชเทคโนโลยีใหแพรหลายในกลุมผูประกอบการธุรกิจของ
ไทยและ 
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 (๓ พัฒนาสภาวะ แวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมดานบุคลาก
รวจิัยอาทิการเรงการผลิตบุคลากร สายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการ
โดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนา ศักยภาพนักวิจัยใหมีท้ังความรูและความเขาใจในเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตรท่ี 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
ประเทศ ไทยตองใชประโยชนจากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนท่ี และการดำเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพ่ือ
เสริมจุดเดน ในระดับภาคและจังหวัดในการเปนฐานการผลิตและบริการท่ีสำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ
ประชากรในเขต เมืองจะเปนโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายไดของประชาชน โดยการ
พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู และมีศักยภาพในการรองรับการคาการลงทุน รวมท้ังลดแรงกดดันจากการ
กระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสูภูมิภาค นอกจากนี้การเปนสวนหนึ่งของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนยังเปนโอกาสในการเปดพ้ืนท่ี เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเชื่อมโยงการคาการลงทุนใน
ภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบานอีกดวย ดังนั้น การพัฒนาจึงมุงเนนในเรื่องการลดชองวางรายไดระหวาง
ภาคและมีการกระจายรายไดท่ีเปนธรรมมากข้ึน การเพ่ิม จำนวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยู
สำหรับคนทุกกลุมในสังคมพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิต ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรตอสิ่ง 
แวดลอมและการเพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน แนวทางการพัฒนาสำคัญ
ประกอบดวย  

(๑ การพัฒนาภาคเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยาง ท่ัวถึง พัฒนาภาคเหนือใหเป
นฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหหลุดพนจากความ ยากจนสูเปาหมาย
การพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเปนฐานเศรษฐกิจชั้นนำพัฒนาภาคใตเปนฐานการสรางรายไดท่ี หลากหลาย  
 

(๒ การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู สงเสริม 
การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการภายใตการมีสวนรวมของสวนกลาง สวนทองถ่ิน ภาคประชาสังคม 
และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองและ  

(๓ การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟนฟู พ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก ใหเปนฐานการ
ผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีขยายตัวอยางมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 
พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเปนประตูเศรษฐกิจ เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานใหเจริญเติบโต 
อยางยั่งยืน และเกิดผลท่ีเปนรูปธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 10 : ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา การพัฒนาความรวมมือ ระหวาง 
ประเทศของไทยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยึดหลักคิดเสรีเปดเสรีและเปดโอกาส โดยมุงเนนการพัฒนา
และ ขยายความรวมมือท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคงและอ่ืนๆ กับมิตรประเทศและเปนการขับเคลื่อนต
อเนื่อง จากการดำเนินการภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ โดยกำหนดเปนแนวทางการดำเนินนโยบายการค
าและการลงทุน ท่ีเสรี เปดกวางและเปนธรรม ดำเนินยุทธศาสตรเชิงรุกในการแสวงหาตลาด ใหมๆ สงเสริมให
ผูประกอบการไทยไป ลงทุนในตางประเทศและสงเสริมความรวมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค
และภูมิภาครวมท้ังประเทศ นอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุงเนนในเรื่องการมีเครือขายการเชื่อมโยงตาม
แนวระเบียง เศรษฐกิจท่ีครอบคลุม และมีการใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบหวงโซมูลคาในอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเปน ฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนท่ีสำคัญในภูมิภาค อนุ
ภูมิภาค อาเซียนและเอเชีย รวมท้ังมีการพัฒนาสวน ขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคใหครอบคลุม
ภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออกและเอเชียใต และ ประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสำคัญท้ังในทุกระดับ 
แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย  

(๑ ขยายความ รวมมือทางการคาและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหมสำหรับสินค
าและบริการของไทย  



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570  ๓๒ 

 

(๒ พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสงโลจิสติกสและโทรคมนาคมในกรอบความรวมมืออนุ
ภูมิภาคภายใต แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออำนวยความ
สะดวกและลด ตนทุนดานโลจิสติกส  

(๓ พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการและการลงทุนท่ี โดดเดนใน
ภูมิภาค  

(๔ สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศของผูประกอบการไทย  
(๕ เปดประตูการคาและพัฒนา ความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตร

ท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความ เสมอภาคกัน  
(๖ สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ  
(๗ เขารวม เปน ภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาทท่ีสรางสรรค  
(๘ สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสรางความม่ันคงในทุกดานท่ีเก่ียวกับเรื่อง

ความอยูดีมีสุขของประชาชน  
(๙ บูรณาการภารกิจดานความรวมมือ ระหวางประเทศและดานการตางประเทศและ 
(๑๐ สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศ ท่ีสำคัญ 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1   แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศนการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง  
“ศูนยกลางการคาการลงทุนแหงอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมกาวหนาระดับประเทศ แหลงผลิต

สินคาเกษตรมาตรฐานสากล เสนทางทองเท่ียวธรรมชาติและวัฒนธรรม”  
ประกอบดวย  ประเด็นยุทธศาสตร  4 ประเด็น  ดังนี้ 
 
 ยุทธศาสตรท่ี  1  พัฒนาระบบโลจิสติกสเพ่ือเปนศูนยกลางการคาการลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีน
และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 เปาประสงค 
  เปนศูนยกลางการคา  การลงทุน  และการขนสงภาคตะวันออกของอินโดจีนท่ีพรอมดวยระบบ
โครงสรางพ้ืนฐาน  การคมนาคมขนสงและสิ่งอำนวยความสะดวก  พรอมท้ังบุคลากรศักยภาพสูงและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
 กลยุทธ 
 1.พัฒนาระบบโลจิสติกสท่ีมีคุณภาพ  สะดวก  รวดเร็ว  เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและเชื่อมตอกัน
ภายในกลุมจังหวัดและไปสูอินโดจีน 
 2. พัฒนาศูนยกลางและชองทางการกระจายสินคาเพ่ือรองรับการเปนฐานการผลิต  ขนสงและจัด
จำหนายของอินโดจีน 
 3. วางแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ  เพ่ือรองรับการเปนศูนยกลาง
การคาการลงทุนของอินโดจีน 
 4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการคา  การลงทุนและการขนสงท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียวสินคา  และบริการใหไดมาตรฐาน  โดยคำนึงถึงชุมชน
และสิ่งแวดลอม 
 เปาประสงค 

1.  ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม  มาตรฐานสินคาและบริการการทองเท่ียว  และมีระบบขนสงท่ี
สะดวกรวดเร็วเพ่ือรองรับการเติบโตของการทองเท่ียว 

2. เปนแหลงทองเท่ียวท่ีทีเรื่องราว  (Story  และมีการเชื่อมโยงเสนทางทองเท่ียวทางธรรมชาติ  
และวัฒนธรรมภายในกลุมจังหวัด  มีศักยภาพทางการตลาดและการประชาสัมพันธอยางประสิทธิภาพ 

กลยุทธ 
1. อนุรักษและฟนฟูแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเพ่ือเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวภายใน

กลุมจังหวัดและภูมิภาค 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ  (OTOP   ตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค 
3.  จัดทำเรื่องราว  (Story  และขอมูลแหลงทองเท่ียว  พรอมท้ังพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดและ

การประชาสัมพันธและบุคลากรรองรับการทองเท่ียวของภูมิภาค 
4. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของกลุมจังหวัด 
ยุทธศาสตรท่ี  3  พัฒนาปจจัยการผลิตและระบบโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือใหสินคา

เกษตรไดมาตรฐานสากล  เชื่อมโยงตลาดรองรับการคาเสรี 
 เปาประสงค 

1. ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย  ไดมามาตรฐานมีคุณภาพ  และมูลคาเพ่ิมข้ึน  สอดคลองกับ
ความตองการของตลาดและศักยภาพการแขงขัน 

2.  เกษตรกรมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี  และเครือขายท่ีเขมแข็งเพ่ืออำนาจทางการตลาด 
กลยุทธ 
1. พัฒนาการเขาถึงปจจัยการผลิตและโครงการพ้ืนฐานทางเกษตรอยางครบถวน 
2. เพ่ิมผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร 
3.  เชื่อมโยงวัตถุดิบภาคเกษตรกรรมสูการแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมในกลุมจังหวัดเพ่ือสราง

มูลคาเพ่ิม 
4. มุงพัฒนาสูเกษตรปลอดภัยท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีมูลคาสูง 
5. ยกระดับสถาบันเกษตรกรสูเครือขายตลาดสินคาเกษตรรองรับการคาเสรี 
ยุทธศาสตรท่ี  4  พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงานสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ

ลงทุนเพ่ือรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 เปาประสงค 

1.   เปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมท่ีมีมาตรฐานและศักยภาพท่ีพรอมสรรพดวยโครงสรางพ้ืนฐาน  
แรงงานฝมือ  ระบบขนสง  และการใชนวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมอยางตอเนื่อง 

2. เปนแหลงอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
กลยุทธ 
1. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่ งอำนวยความสะดวกท่ี เอ้ือตอการขยายตัวของ

ภาคอุตสาหกรรม 
2. พัฒนาทักษะฝมือแรงงานท่ีตอบสนองตอความตองการของภาคอุตสาหกรรม 
3. การกำหนดเขตพ้ืนท่ี อุตสาหกรรมในกลุมจังหวัดท่ี เหมาะสมและวางแผนการลงทุนใน

อุตสาหกรรม 
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4. เสริมสรางองคความรู  นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
5. สงเสริมระบบการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและพัฒนาเครือขาย

ระบบเฝาระวังคุณภาสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ  (พ.ศ.  2556 – 25560  
วิสัยทัศน  
“ คน  ชุมชน  มีภูมิคุมกัน  และพ้ืนท่ีมีความพรอมเผอิญปญหาและภัยคุกคามความม่ันคง  รวมท้ัง

สามารถพัฒนารวมกับประเทศรอบบานอยางยั่งยืน ” 
การดำเนินงานการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ  เปนการดำเนินงานในเชิงพ้ืนท่ี ( Area  Base   

ท่ีประสานเชื่อมโยงกับการดำเนินงานระดับกระทรวง /กรม  (Function  Base ท่ีมุงปองกันและแกไขปญหาท่ี
สงผลกระทบตอความม่ันคงใหเหมาะสมกับสถานการณปญหาและภัยคุกคามและสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี
และ/หรืแบริบทความม่ันคงเฉพาะพ้ืนท่ีจึงใหความสำคัญกับ “การเสริมสรางความม่ันคงแบบองครวมท่ี
ครอบคลุมมิติดานเศรษฐกิจ  สังคม  การปองกันประเทศ  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ”และ “การบริหาร
จัดการท่ีเปนเอกภาพ”  โดยมุงเนนการมีภูมิคุมกัน  การปองกัน  การลดเง่ือนไขของปญหาท่ีสงผลกระทบตอ
ความม่ันคงและการพัฒนาพ้ืนท่ีเปาหมาย  ดวยการใชกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการ
ปองกันประเทศ   เขามาดำเนินงานรวมกันท้ังในระบบกระทรวง/กรม  ระดับจังหวัด  และระดับทองถ่ินโดยได
กำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ ประกอบดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตรรองรับ  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรผนึกกำลังเพ่ือเสริมสรางศักยภาพและภูมิคุมกันของคน  ชุมชน  และพ้ืนท่ีเปาหมาย
อยางยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตรการจัดระบบปองกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนท่ีชายแดน 
3. ยุทธศาสตรเสริมสราง  ความม่ันคงในมิติวัฒนธรรม  ภูมิปญญา  และการจัดการโดยสันติวิธ ี
4. ยุทธศาสตรพัฒนาฐานขอมูลและองคความรูดานความม่ันคง 
5. ยุทธศาสตรเสริมสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับประเทศเพ่ือนบาน 
6. ยุทธศาสตรบริหารจัดการอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 

 
 2 ยุทธศาสตร การพัฒนาจังหวัดสระแกว 

วิสัยทัศนจังหวัดสระแกว 
เมืองชายแดนแหงความสุข และม่ันคง ถ่ินเกษตรปลอดภัย  

แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกวม่ันค่ัง ยั่งยืน 
พันธกิจ 

          1. ปฏิบัติภารกิจตามท่ีกฎหมายกำหนดใหบรรลุผลตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน 

2. พัฒนาการเกษตรใหมีประสิทธิภาพ เปนแหลงผลิตสินคาการเกษตร โดยการเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และสงเสริมเกษตรปลอดภัย 

3. พัฒนาการทองเท่ียวใหมีคุณภาพ ปลอดภัย อำนวยความสะดวก และสรางรายไดใหแกประชาชน
ในพ้ืนท่ี  

4. พัฒนาดานเศรษฐกิจ การคา สังคมและสิ่งแวดลอม ในการรองรับการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแกว 
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5. รักษาความม่ันคงและแกไขปญหาภัยคุกคามในพ้ืนท่ีชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ังสราง
ความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน 

6. ปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
เสริมสรางกระบวนการ เรียนรูและสภาพแวดลอม ของประชาชนใหสามารถปรับตัว 

ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอม และคุณภาพชีวิตที่ดี 

กลยุทธ 

1. สงเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันครอบครัวและชุมชน การประพฤติตนตามหลักศาสนา 
3. ยกระดับอนามัยสิ่งแวดลอมและเสริมสรางสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
4. สงเสริมอาชีพ รายได การมีงานทำและมีสวัสดิการ 
5. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสมบูรณ เพ่ือใหประชาชนมีรายไดและคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
6. สงเสริมการอนุรักษและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
7. ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ท้ังในและนอกระบบ 
8. สงเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ 
9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการบริหารและใหบริการประชาชน 

 
 

ป ร ับ ป ร ุง ป จ จ ัย แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร  ผ ล ิต ส ิน ค า เ ก ษ ต ร ป ล อ ด ภ ัย ให ไ ด  ค ุณ ภ า พ 
มาตรฐานสากล 

กลยุทธ 

1. พัฒนาแหลงน้ำ และระบบชลประทาน ตลอดจนฟนฟู และปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณเพ่ิมข้ึน 
2. สงเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
3. พัฒนาคุณภาพผลผลิตใหปลอดภัยไดมาตรฐานสากล 
4. สรางมูลคาเพ่ิมของสินคาเกษตร โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ในการปรับปรุง

คุณภาพ ชนิด และราคาของสินคาเกษตรใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 
5. ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรสูมาตรฐานสากล ดวยการถายทอดความรูแกเกษตรกรเพ่ือ

ปรับปรุงปจจัยการผลิตใหมีประสิทธิภาพ เชน การผลิตปุยอินทรีย การจัดหาพันธุพืชและสัตวท่ีดี เพ่ือ
ลดการใชสารเคมี 

6. สงเสริมระบบการปลูกพืชปศุสัตว และประมงท่ีปลอดภัย เชน เกษตรทฤษฎีใหม และเกษตรผสมผสาน 
7. สงเสริมการประชาสัมพันธและการตลาดเกษตรปลอดภัย ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 
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ฟ น ฟ ูแหล งท อ ง เ ที ่ย ว  ให ม ีค ว ามปลอดภ ัย  และป รับป รุง สิ ่งอ ำน วยค วามสะด วก

เสริมสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเปนแหลงทองเที่ยว เชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรม
โบราณ 

กลยุทธ 

1. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการดานการทองเท่ียวใหเพียงพอและไดมาตรฐานปลอดภัย  
ถูกสุขลักษณะ ในราคาท่ีเหมาะสมยุติธรรมใหกับนักทองเท่ียว 

2. สงเสริมเครือขายภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมดานการทองเท่ียวและสรางเครือขายเชื่อมโยงการ
ทองเท่ียว ท้ังในและตางประเทศ 

3. พัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียวดวยการฟนฟูและจัดระเบียบใหคงสภาพการเปนแหลงทองเท่ียวท่ี
สวยงามและหลากหลายโดยเฉพาะดานวัฒนธรรมและประวัติศาสตร 

4. พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการทองเท่ียว 
5. ประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 
6. สงเสริมพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวและผูประกอบการธุรกิจดานการทองเท่ียว 
7. พัฒนากิจกรรมและรูปแบบการทองเท่ียวใหหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการทองเท่ียวโดยเฉพาะ

การแพทยแผนไทยและการเชื่อมโยงกับอารยธรรมโบราณ 

 
 
เ พิ ่มประสิทธิภาพระบบโครงสราง พื ้นฐาน  การสง เสริมการคา  การลงทุน  พัฒนา

เศรษฐกิจ การบริหารจัดการดานสังคมและ สิ่งแวดลอม เพื่อรองรับ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแกว 

กลยุทธ 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน การจราจร และการขนสงสินคาในการเปนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแกว ท้ังการกอสรางและขยายชองทางถนนและระบบรางเชื่อมโยงกับจังหวัดใกลเคียง และ
ประเทศเพ่ือนบาน 

2. สงเสริมและสรางบรรยากาศในการคา การลงทุน และชักจูงใหผูประกอบการ นักลงทุน  มาดำเนิน
กิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว 

3. ยกระดับการอำนวยความสะดวกดานการคาชายแดน พิธีการศุลกากร การตรวจคนเขาเมือง การสราง
คลังสินคา และการอนุญาตใหใชแรงงานตางดาว โดยดำเนินการใหไดมาตรฐานเปนสากล มี
ประสิทธิภาพ ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพ ลดข้ันตอน และทันเวลา 

4. พัฒนาระบบการใหบริการสุขภาพและการศึกษา ผลิตและพัฒนาฝมือแรงงานของบุคลากรใหตรงตาม
ตลาดแรงงาน 

5. เตรียมการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพการอยูอาศัย การพัฒนา
คุณภาพชีวิต ท่ีจะเกิดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว 
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6. พัฒนาระบบฐานขอมูลดานโครงสรางพ้ืนฐาน ผังเมือง การคา การลงทุน แรงงาน สาธารณสุข และ
สิ่งแวดลอม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว รวมท้ังการจัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service - OSS) 

7. สงเสริมนิคมอุตสาหกรรมสระแกวใหเติบโตอยางยั่งยืน 

 
 
เสริมสรางความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน 

กลยุทธ 

1. เสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน 
2. เสริมสรางความสัมพันธท่ีดีในระดับทองถ่ินกับประเทศเพ่ือนบาน 
3. เสริมสรางคนและชุมชนใหมีจิตสำนึก รูตระหนักในดานความม่ันคง 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานความม่ันคง ใหมีความครบถวนสมบูรณสามารถใช

งานไดทันที และเชื่อมโยงกับฐานขอมูลของหนวยงานตาง ๆ 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสระแกว  
จากการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัด และจากสภาพปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีของ

จังหวัด ทำใหทราบถึงสิ่งท่ีจะตองดำเนินการ ท้ังการพัฒนาจากสิ่งท่ีเปนจุดแข็งรวมกับโอกาส สิ่งท่ีเปนจุดแข็ง
รวมกับอุปสรรค สิ่งท่ีเปนจุดออนรวมกับโอกาส สิ่งท่ีเปนจุดออนรวมกับอุปสรรค และกาหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดสระแกวท่ีมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง ยุทธศาสตรรายสาขาและความตองการของประชาชน ในทองถ่ินจังหวัด 
สามารถกาหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในระยะ 4 ป (พ.ศ.2566-2570) ไดดังนี้  
 

วิสัยทัศน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสระแกว  

เปนศูนยกลางการพัฒนาทองถิ่นอยางมีสวนรวมเพ่ือบริการสาธารณะท่ีดี 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสูความเปนเมืองแหงอนาคต 
ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองครวม 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาการทองเท่ียว กีฬา ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการพัฒนาความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนา อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการท่ีมีประสสิทธิภาพ 
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             ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสูความเปนเมืองแหงอนาคต 
 
เปาประสงคท่ี 1   พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหเอ้ือตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมทันตอ

สภาวการณ 
เปาประสงคท่ี ๒ พัฒนาความเปนเมืองแหงอนาคตเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
๑.๑ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส ดิจิทัล และสิ่งอำนวยความสะดวก ใหมีคุณภาพ 

มาตรฐานท่ัวถึงและเชื่อมโยงอยางเปนระบบ 
๑.๒ พัฒนาเมือง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหมีมาตรฐานเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๑.๓ พัฒนาแหลงน้ำและบริหารจัดการน้ำอยางเปนระบบใหตอบสนองกับความตองการของ 
๑.๔ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการสูความเปนเมือง ๔.. 
๑.๕ การพัฒนาดานผังเมือง วิศวกรรมจราจร และควบคุมอาคาร เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง 
 
                       ดานการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน 

 
เปาประสงคท่ี 1 ยกระดับการศึกษาใหมีมาตรฐานและทันตอการเปลี่ยนแปลง สูสังคมแหงคุณภาพ 
เปาประสงคท่ี 2 พัฒนาระบบการแพทยและสาธารณสุข เพ่ือเสริมสรางสุขภาวะสูสังคมแหงความสุข 

ท่ียั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
๒.๑ พัฒนาระบบการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใหมี

คุณภาพ เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ สรางโอกาส เรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือสรางเมืองแหงการเรียนรูและ  
มีมาตรฐานสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ฝมือแรงงานและการเรียนการสอนเพ่ือสรางการเรียนรูวิถีใหม 

๒.๒ เสริมสรางสุขภาวะในทุกมิติและทุกชวงวัย 
๒.๓ เสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันครอบครัวมีความเขมแข็ง อบอุน ปลอดภัย มีภูมิคุมกัน 
๒.๔ การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควร 
๒.๕ เสริมสรางสวัสดิการสังคม การพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและลดชองวางทางสังคมใหเกิดความท่ัวถึงและยั่งยืน 
 
                        ดานการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองครวม 
 
เปาประสงคท่ี ๑ พัฒนานวัตกรรม การแปรรูป และสรางคุณภาพการผลิต สงเสริมการลงทุน 
เพ่ือยกระดับสินคาสูการพาณิชย 
เปาประสงคท่ี 2 ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ใหมีความเขมแข็ง ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ สงเสริมความเปนเมืองสมุนไพรครบวงจรเพ่ือการคาและพาณิชย 
๓.๒ ยกระดับคุณภาพสินคาและบริการใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
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๓.๓ สงเสริม สนับสนุนใหมีการรวมกลุม การสรางเครือขายทุกภาคสวนในประเภทตาง ๆ เพ่ือ
กอใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสรางนวัตกรรม สรางโอกาสทางธุรกิจให SMEs Startup วิสาหกิจ
ชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม สามารถเขาถึงเทคโนโลยีดิจทัลและตลาดสมัยใหม เพ่ือกอใหเกิดรายได สูการพัฒนา
และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  

๓.๔ สราง พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลดานเศรษฐกิจ การคาการลงทุน ท่ีทันสมัยเพ่ือเปน
เครื่องมือประกอบการกำหนดทิศทางและการบริหารดานเศรษฐกิจ อำนวยความสะดวก รวดเร็ว ใหแกทุกภาค
สวน 

๓.๕ สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถดานการคาและการลงทุนท่ีสอดรับกับระเบียงเศรษฐกิจและ 
เชื่อมโยงระหวางภูมิภาคอยางไรรอยตอ  

๓.๖ พัฒนาระบบการเกษตรตามแนวทางหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล 
เขามาบริหารจัดการ 

 
                               ดานการพัฒนาการทองเท่ียว กีฬา ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม 
 
เปาประสงคท่ี ๑ ยกระดับการทองเท่ียวและบริการท่ีหลากหลายเชื่อมตอภาคและภูมิภาค และ 

สรางอัตลักษณวัฒนธรรม ประเพณี ใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน 
เปาประสงคท่ี 2  สงเสริมกีฬา นันทนาการ เพ่ือความเปนเลิศในระดับชาติและสรางอัตลักษณ

วัฒนธรรม ประเพณี ใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
๔.๑ เพ่ิมมูลคาการทองเท่ียวและบริการเพ่ือกอใหเกิดอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
๔.6 สราง พัฒนา สงเสริมการทองเท่ียวและบริการในทุกประเภท การทองเท่ียวชีววิถี อยางบูรณา 
การมีสวนรวมรวมกันและเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ือกอใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ 
๔.๓ สงเสริม พัฒนาศักยภาพประชาชนและบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานดานการทองเท่ียว

และบริการทุกภาคสวนใหมีความพรอมกับการทองเท่ียววิถีใหม และเสริมสรางเครือขายความรวมมือดานการ
ทองเท่ียวและบริการอยางมีสวนรวมเปนรูปธรรมยั่งยืน 

๔.๔ สงเสริม พัฒนา สนับสนุนการประชาสัมพันธท่ีหลากหลายภาษา กิจกรรมทองเท่ียวท่ีหลากหลาย
การตลาดการทองเท่ียวเชิงรุกผานสื่อทุกรูปแบบท่ีทันสมัย นำเทคโนโลดิจิทัลเขามาบริหารจัดการจัดทำ
ฐานขอมูลดานการทองเท่ียวและบริการ เพ่ือสรางการรับรูแกนักทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๔.๕ สงเสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ กาวสูความเปนเลิศใหเปนท่ีประจักษในเวที
ระดับชาติ และนานาชาติ และพ่ีฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานกีฬาใหมีความพรอมตามมาตรฐานสากล 

๔.๖ พัฒนา ฟนฟู อนุรักษ โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปตยกรรม และสงเสริมคุณคาทางศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญา ประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียมประเพณี มรดกทางวัฒนธรรม กอใหเกิด
พิพิธภัณฑ ศูนยการเรียนรู แหลงเรียนรู และความเปนอัตลักษณของทองถ่ิน 

๔.๗ สงเสริมบทบาทสถาบัน "บวร" บาน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาสูชุมชนคุณธรรม 
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                          ดานการพัฒนาความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   

เปาประสงคท่ี 1  เสริมสรางความเขมแข็งของทองถ่ิน ใหมีความปลอดภัย ในชีวิตและอยางมีคุณภาพ 
เปาประสงคท่ี ๒ เสริมสรางความม่ันคงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทองถ่ิน และชายแดน 
แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ ธำรง รักษา สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
๕.๒ ปองกันภัยคุกคามในทุกรูปแบบ และแกไขปญหายาเสพติด การตั้งครรภในวัยรุน อบายมุขสื่อ

อิเล็กทรอนิกส สื่อสังคมออนไลน 
๕.๓ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
5.๔ ปองกันและฟนฟูระบบบรรเทาสาธารณภัย ระบบเตอืนภัย ระบบบริการทางการแพทยฉุกเฉิน 

และมีการเตรียมความพรอมรับมือกับภาวะฉุกเฉินทุกรูปแบบ 
๕. ๕ จัดทำระบบฐานขอมูลทองถ่ินท่ีเชื่อมโยงทุกมิติ และนำไปสูการแกปญหาและพัฒนา อยางเปน

รูปธรรม 
 

ดานการพัฒนา อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

เปาประสงคท่ี ๑ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีคุณคาใหเกิดความ
สมดุลและยั่งยืน 

เปาประสงคท่ี ๒ เสริมสรางการอนุรักษ ฟนฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
ระบบนิเวศท่ีมีความสมบูรณและม่ังค่ัง 

แนวทางการพัฒนา 
๖.๑ สงเสริม ฟนฟู รักษาอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๖.๒ สงเสริมและพัฒนาควบคุมปองกันแกไขปญหาขยะ น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล และมลพิษ 
๖.๓ สงเสริม พัฒนา อนุรักษ และการใชพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และพลังงานหมุนเวียน 

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๖.๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวมใหดำรงความสมบูรณของระบบ 

นิเวศอยางยั่งยืน 
๖.๕ สงเสริมการจัดการขยะตั้งแตระดับจุลภาคไปจนถึงระดับมหภาค กอใหเกิดระบบสวัสดิการและ 

รายได  
 

ดานการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

เปาประสงคท่ี ๑ สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินทุกภาคสวน 
เปาประสงคท่ี ๒ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับรองการพัฒนาเมือง และสังคมคุณภาพสูง 
แนวทางการพัฒนา 
๗.๑ เสริมสรางกระบวนการการเมืองการปกครองอยางมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความเขมแข็งและม่ันคง 
7.2 สงเสริมศักยภาพของทองถ่ินในทุกมิติตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีตีและบูรณาการ  

ทุกภาคสวน 
๗.๓ จัดโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพและมีสมรรถนะ ทำใหเกิดตามหลักธรรมาภิบาล บรรลุตาม 

นโยบาย และบริหารงาน หันสมัย ลดข้ันตอน รวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได เพ่ือใหเกิดการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
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๗.๔ พัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรของทองถ่ินใหมีสมรรถนะกาวทันการเปลี่ยนแปลงวิถีใหม 
๗.๕ สงเสริมการจัดเก็บขอมูล ตลอดจนเขาถึงการเชื่อมโยงและการใชงานขอมูล โดยมีเปาหมาย 

เพ่ือเผยแพรขอมูล สรางการเรียนรู และสรางการรับรูการบริหารงานทองถ่ินเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม ในการ 
เขาถึงบริการภาครัฐ 

 
4  ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
๑  วิสัยทัศน 

“บริหารตามหลักธรรมาภิบาล  มุงใหบริการประชาชน นำคนสูคุณภาพชีวิตท่ีดี  
  ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

๒  ยุทธศาสตร 
 1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
 3. การพัฒนาดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม 
 4. การพัฒนาดานการทองเท่ียว 
 5. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 

๓  เปาประสงค 
 1. เพ่ือกอสรางและบูรณะซอมแซมการคมนาคมใหมีความสะดวกรวดเร็ว 
 2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐานและเพียงพอกับความ

ตองการของประชาชนตามศักยภาพของ  อบต. ควบคูกับการวางผังเมืองท่ีดี 
 3. เพ่ือพัฒนาทักษะเด็กเล็กภายในชุมชนท้ังดานรางกาย และจิตใจ ดวยการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 4. สงเสริมการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ การอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 
 5. การรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน งานปองกันระดับอัคคีภัย งานปองกันสาธารณภัยของ

ทองถ่ิน 
 6. สงเสริมประชาชนใหมีสุขภาพท่ีดี 
 7. สงเสริมการบริการดานการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคมใหตอบสนองตอความตองการของ

ประชาชน พัฒนาประสิทธิภาพ เพ่ิมบทบาทขององคการบริหารสวนตำบล ในงานดานสังคมสงเคราะห 
 8. สงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือนแกไขปญหาความยากจน 
  9. สงเสริมกิจกรรมดานดานการเกษตร และเทคโนโลยีการเกษตร    

10. สรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรัพยากรปาไมพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว 

11. การพัฒนาการทองเท่ียวท่ีคำนึงถึงความยั่งยืนของสิงแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม กำหนด
ทิศทางโดยชุมชน จัดการชุมชน 

 12. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการใหบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพ
แกประชาชน  

 13. พัฒนาและสงเสริมความรูความเขาใจในดานการเมือง การบริหาร และการปกครอง  ใหกับ
ประชาชน  สนับสนุนการมีสวนรวม  ในการดำเนินการระหวาง  ภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบตาง ๆ   
 14. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล เนนการบริการท่ีรวดเร็ว  
ลดข้ันตอนการทำงาน   สรางความประทับใจแกผูมาติดตอ  และสามารถตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลหรือ
งานของหนวยเหนือไดอยางมีประสิทธิภาพ     
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4  กลยุทธ 
 1. กลยุทธดานการพัฒนาระบบคมนานคมและขนสง ทางระบายน้ำสะพาน ฯลฯ 
 2. กลยุทธดานการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปกร โครงสรางพ้ืนฐานท่ีจำเปน 
 3. กลยุทธดานการพัฒนาแหลงน้ำ และการบริหารจัดการน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคลัการเกษตรใน

ทองถ่ิน 
 4. กลยุทธการพฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ใหมีคุณภพและตามเกณฑมาตรฐาน สนับสนุนการเรียนรูคูคุณคา 
 5. กลยุทธการพัฒนาการสงเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ การสรางสวนสาธารณะ 

สวนสุขภาพ และสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
 6. กลยุทธการสงเสริมสนับสนุนการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 
 7. กลยุทธดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดระเบียบชุมชน การปองกันแกไขปญหายาเสพติด การ

รักษาความสงบเรียบรอย การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 8. กลยุทธการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของทองถ่ิน 
 9. กลยุทธการพัฒนาการสงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห การพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผูยากไร ผูดอยโอกาส  
 10. กลยุทธการพัฒนาและสงเสริมการสรางงาน การสรางอาชีพใหแกประชาชนท้ังในภาค

เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุมวิสาหกิจชุมชน 
 11. กลยุทธการพัฒนาการสงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ความปรองดองสมานฉันท และ

สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
 12. กลยุทธดานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของทองถ่ิน 
 13. กลยุทธการพัฒนาดานดารสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และจัดการสิ่งแวดลอมขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 14. กลยุทธการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม สังคม วิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมทองถ่ิน กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน 
 
5  ตัวชี้วัด 

 - กรณีโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการท่ี คณะกรรมการตรวจรับงานจางตรวจรับ
งานโดยจะตองไดคุณภาพงานท่ีดี ไมมีปญหาและขอทวงติง 

- กรณีโครงการดานอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวในโครงการทุกประการ 
 

6  คาเปาหมาย 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานการพาณิชย 
- แผนงานการเกษตร 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
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- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงานงบกลาง 

3. ยุทธศาสตรกาการพัฒนาดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม 
- แผนงานการเกษตร 

4. ยุทธศาสตรกการพัฒนาดานการทองเท่ียว 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
- แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานงบกลาง   

๗  จุดยืนทางยุทศาสตร 
 - จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ การกำหนดจุดยืน 
ทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ กำหนดการพัฒนาท่ีครอบคลุมกิจกรรม
ตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบลสร  ะขวัญ ท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา จำนวน 5 ยุทธศาสตร 
และ 18 แผนงาน 

๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 - ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ มุงพัฒนา 5 ดาน 
ไดแก ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงน้ำ และการคมนาคม ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และสงเสริม
คุณภาพชีวิต ดานการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีทองถ่ิน ดานการพัฒนาดาน
การเกษตร และสิ่งแวดลอม ดานการพัฒนาดานสังคมและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 
3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
    1  การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตำบลไดใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis/ Global Demand และ Trend ป จจั ยและสถานการณ การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
ดานทรัพยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
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1.1 การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสพัฒนา 
ในอนาคตขององคการ บริหารสวนตำบล 

 
จุดแข็ง จุดออน 

1.  ระบบการบริหาร 
     –  มีการจัดโครงสรางภายในท่ีเหมาะสม
สอดคลองกับภารกิจ 
    –  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล 
    –มีการแบงงาน/มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ 
 
 
 
 
2.  ระบบขอมูล 
    –  มีการจัดเก็บขอมูลในการดำเนินการ 
3.  อัตรากำลัง(พนักงานสวนตำบล/ลูกจาง) 
    – บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
  –  ไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 

– มีการกำหนดแผนอัตรากำลังตามโครงสราง 
 
 

1.  ระบบการบริหาร 
    –  กฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ มีการปรับปรุงแกไข
ตลอดเวลา ทำใหศึกษาไมทัน  ขาดความชัดเจนในการ
ดำเนินงาน 
    –พ้ืนท่ีรับผิดชอบมาก ไมสามารถบริการการพัฒนา
ไดท่ัวถึง 
- ปริมาณงานมีมาก บุคลากรมีนอย  มีผลทำใหผลงาน
ไมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาท่ีควร 
    -  ประชากรบางสวนยังขาดการมีสวนรวม 
2.  ระบบขอมูล 
    –การนำขอมูลสารสนเทศไปใช 
3.  อัตรากำลัง  (พนักงาน/ลูกจาง) 
    –  มีบุคลากรไมเพียงพอ 
    –  บุคลากรไดรับมอบหมายงานมากเกินไป 

 

4.  การเงิน/งบประมาณ 
    –การบริหารงบประมาณเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ     
5.  ศักยภาพของชุมชน 
    –  มีกลุมตาง ๆ ในหมูบาน  เชนกลุมออม
ทรัพย  กลุมอาชีพ 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    – มีแหลงน้ำธรรมชาติสามารถใชประโยชนใน
การเกษตร 
  -  มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอ้ือตอการพัฒนาเปน
แหลงทองเท่ียวทำใหมีรายไดจาการทองเท่ียวมาก 

4.  การเงิน/งบประมาณ 
     –  งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนา   
ในการขยายตัวจากชนบทเปนเมือง 
5.  ศักยภาพของชุมชน 
 –สถานท่ีและอาคารท่ีทำการคับแคบไมเพียงพอ 
-  มีกลุม ไมทุกหมูบาน สมาชิกมีนอย 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    – ขาดจิตสำนึกในการรับผิดชอบรวมกัน ในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 

โอกาสการพัฒนาในอนาคต 

–  นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ท่ีสนับสนุนสงเสริมดานการเกษตร การทองเท่ียว สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรตำบล 

–  การสรางความเขมแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
–  การแกไขปญหาความยากจน  ปญหายาเสพติด  ตามนโยบายของรัฐบาล 
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–  มีนโยบายและแผนแมบทเพ่ือการทองเท่ียวท่ียั่งยืนในจังหวัดสระแกว ซ่ึงทำใหมีเครือขายการ
ทองเท่ียว 

ปญหาอุปสรรคหรือขอจำกัด 
–  กฎหมายระเบียบ  ขอบังคับ  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
–  การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจายไมเหมาะสมกับเวลาดำเนินการ 
–  ภาระหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน  ตามภารกิจท่ีไดรับถายโอน 

2  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
   การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 
- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลท่ัวประเทศ 
- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีในตำบลเดียวกันใหมีองคกรเดียว 
- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท. 
 

ดาน 
สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกที่เกี่ยวของ 

ขอบขายและ
ปริมาณของปญหา/ 

ความตองการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ  
แนวโนมอนาคต 

1. โครงการสราง
พ้ืนฐาน ฯ 

1 ขาดแคลนแหลงน้ำใน
การเกษตรและน้ำประปา
สำหรับอุปโภค-บริโภคยังไม
พอเพียงและยังไมได
มาตรฐาน 
 

- แหลงน้ำและ
น้ำประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองคการ
บริหารสวนตำบล 

- ประชาชนมีแหลงนำ้และมี
น้ำประปาใชอยางพอเพียง 
มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
มากข้ึน 

2 ไฟฟาสองสวางทางและที่
สาธารณะยังไมสามารถ
ดำเนินการครอบคลุมพืน้ที่
ไดทั้งหมด 

- ไฟฟา - ทางและที่
สาธารณะในเขต
องคการบริหารสวน
ตำบล 

- ทางและที่สาธารณะมีแสง
สวางเพียงพอประชาชน
ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและปองกันการ
เกิดอาชญากรรมได 

3 ชุมชนขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ำยงัไม
เพียงพอ เกิดการอุดตัน สง
กลิ่นเหม็นกอความรำคาญ 

- ราง/ทอระบายนำ้ - พื้นที่ในเขต
องคการบริหารสวน
ตำบล 

- มีรางระบายนำ้สามารถ
ระบายน้ำไดสะดวก ไมอุด
ตัน ไมสงกลิ่นเหม็นกอความ
รำคาญ 

4 ประชาชนตองการ
เสนทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและองคการ
บริหารสวนตำบลไมสามารถ
ดำเนินการไดเนื่องจากพืน้ที่
ยังไมเปนที่สาธารณะ จะ
ดำเนินการไดก็ตอเมื่อตอง
เปนที่สาธารณะ   
 
 

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคมที่
เปนสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ตองการให
ดำเนินการ 

- มีเสนทางในการคมนาคม
เพียงพอและ ประชาชน
ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
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ดาน 
สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกที่เกี่ยวของ 

ขอบขายและ
ปริมาณของปญหา/ 

ความตองการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ  
แนวโนมอนาคต 

2. ดานงาน
เศรษฐกิจและ
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

1 มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม โรคระบาด โรคติดตอ 
2 ประชาชนในพืน้ที่ปวย
เปนโรคเร้ือรังแนวโนมที่
เพิ่มข้ึน เชน เบาหวาน  
ความดัน 
3 ปริมาณขยะและนำ้เสีย
เพิ่มมากข้ึน 

- ดานสาธารณสุข - ในเขตองคการ
บริหารสวนตำบล 
- ประชาชนกลุม
เสี่ยงและผูปวย 
 
 
- ในเขตองคการ
บริหารสวนตำบล 

ในพื้นทีไ่มมีการระบาดของ
โรคอุบัติใหม   
โรคระบาด  โรคติดตอ 
 
 
 
- ปริมาณขยะและนำ้เสียถูก
กำจัดใหหมดดวยวิธีการที่
ถูกตอง 

4 ประชาชนบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตำบล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัยไดถูกตอง 

5 ประชาชนในพืน้ที่บาง
รายมีที่อยูอาศัยไมมั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยูอาศัย - ประชาชนในพื้นที่
ที่ไดรับความเดือน
รอนเร่ืองที่อยูอาศัย 

- ประชาชนในพื้นที่ไดรับ
ความชอยเหลือซอมแซมที่
อยูอาศัยใหมั่งคงแข็งแรง  

6 มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิ่มมากข้ึนทำให
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บานเรือนทำใหเกิดเปน
ชุมชนแออัด   
 
 

- ประชากร - พื้นที่ในเขต
องคการบริหารสวน
ตำบล 

- ควบคุมการกอสรางอาคาร
บานเรือนการพิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไมเกิดปญหา
จากการกอสรางอาคาร 

7 ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคนำ้ที่ยังไม
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เชน 
จากน้ำฝน น้ำทีไ่มได
คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตำบล 

- ประชาชนบริโภคนำ้ที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 8 เด็กและผูสูงอายบุาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยูตาม
ลำพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

-สังคมชุมชน - ผูสูงอายุและเด็กใน
เขตองคการบริหาร
สวนตำบล   

- ผูสูงอายุและเด็กไดรับการ
ดูแลที่ด ี

 9 ผูพิการไมไดรับความ
ชวยเหลือในดำรงชีวติ 

 - ผูพิการในเขต
องคการบริหารสวน
ตำบล 

- ผูพิการไดรับความ
ชวยเหลือในการดำรงชีวติ
และทั่วถึง 
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ดาน 
สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกที่เกี่ยวของ 

ขอบขายและ
ปริมาณของปญหา/ 

ความตองการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ  
แนวโนมอนาคต 

3 การพัฒนาดาน
ศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ฯ 

1 การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไมพอเพียง เด็ก
นักเรียนไมไดรับการศึกษา
ตอในระดับที่สงูกวาข้ัน
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

 - เด็กนักเรียนในเขต
องคการบริหารสวน
ตำบล 

- มีสื่อการเรียนการสอนที่
พอเพียง  เด็กนักเรียน
ไดรับารศึกษาที่สูงข้ึน  
มีงบประมาณในการศึกษา 
เลาเรียน 

 2 ในเขตองคการบริหาร
สวนตำบลไมมีแหลง
ทองเที่ยวและกิจกรรมการ
ทองเที่ยว 

- การทองเที่ยว - ในเขตองคการ
บริหารสวนตำบล 

- มีแหลงทองเที่ยวในเขต
องคการบริหารสวนตำบล
และสงเสริมกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 

4. ดานการ 
การเกษตร และ
สิ่งแวดลอม 

1 ประชาชนไมมีการ
วางแผนในการดำเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตำบล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการดำเนนิงานไดเอง 

2 ขาดแหลงเงินลงทุนใน
การทำกิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตำบล 

- มีแหลงเงินทุนในการทำ
กิจการและประกอบอาชีพ 

3 ประชาชนขาดสถานที่
จำหนายสินคา 

- การพาณชิย   - รานคาแผลงลอย - รานคาแผงลอยมีสถานที่
ในการขายจำหนายสนิคา 

4 ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ำ  

- เกษตรกรในพื้นที่ - ผลผลติมีราคาสูงข้ึน 

5 คาแรงต่ำคาครองชีพสูง
ขาดแคลนการจางงาน 

- ผูประกอบอาชพี
รับจาง 

- คาแรงสูงข้ึนเหมาะสมกับ
คาครองชีพ มีการจางงาน
มากข้ึน 
 
 
 

5. ดานการพัฒนา
สังคมและการ
บริหารจัดการ
บานเมืองที่ด ี
 

1 มีปญหาเร่ืองขยะและนำ้
เสียเพิ่มมากข้ึนสงกลิน่เหม็น
รำคาญ 

- สิ่งแวดลอม - ผูประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวน
ตำบล 

- ปญหาขยะและนำ้เสีย
ลดลง ผูประกอบการ
สามารถกำจัดขยะและน้ำ
เสียเองไดโดยไมสงผล
กระทบตอชุมชน 
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         3.2 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

3  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ความมั่นคง 
การสราง

ความสามารถในการ

แขงขนั 

การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคน 

การสรางโอกาศความ

เสนอภาคและความ

เทาเทยีมกันในสังคม 

การสรางการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เปน

มิตรตอิส่ิงแวดลอม 

การปรับสมดุลพัฒนา

ระบบการบริหาร

จัดการภาครฐั 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจ ฯ 

ฉบับที่ 12  

10 

ยุทธศาสตร 

5.  

การสงเสริมสราง

ความม่ังคง

แหงชาติเพ่ือการ

พัฒนาประเทศสู

ความม่ันคง

ย่ังยืน 

 

 

10.  

ความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

3.  

การสรางความ

เข็มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ

แขงขนัไดอยาง

ยั่งยนื 

 

 

7.  

การพัฒนา

โครงสราง

พ้ืนฐานและ
ระบบโลจัสติกส 

 

 

8. 

การพัฒนา

วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี 

วิจัย และ

นวัตกรรม 

 

9. 

การพัฒนาภาค

เมือง และพ้ืนที่

เศรษฐกิจ 

 

 

 

1. 

การเสริมสราง

และพัฒนา

ศักยภาพความ

เปนมนุษย 

 

 

2. 

การสรางความ

เปนธรรมลด

ความเล่ือมล้ำ

ในสังคม 

 

 

4. 

การเติบโตที่

เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม

เพ่ือการพัฒนา

อยางยั่งยืน 

 

5. 

การบริหาร

จัดการในภาครัฐ 

การปองกันการ

ทุจริต ประพฤติ   

มิชอบและ      

ธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

 

ยุทธศาสตร

กลุมจังหวัด

ภาค

ตะวันออก 

1.  

พัฒนาโลจสิติกส เพ่ือเปน

ศูนยกลางคาการลงทุน 

 

4. 

พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับ

มาตราฐานและศักยภาพท่ีพรอม

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. 

พัฒนาปจจัยการผลติ และระบบ

โครงสรางพ้ืนฐานการเกษตร 

 

2. 

พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียว

สินคา และบริการใหไดมาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร

กลุมจังหวัด

ภาค

ตะวันออก 

ยุทธศาสตร

จังหวัด 

สระแกว 

4. 

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสราง 

พ้ืนฐาน การสงเสริมการคา การ

ลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การ

บริหารจัดการดานสังคมและ 

สิ่งแวดลอม เพ่ือรองรับ การ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สระแกว 

5. 

เสริมสรางความม่ันคงเพ่ือการ

พัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดน 

 

 

1. 

เสริมสรางกระบวนการ เรียนรู

และสภาพแวดลอม ของ

ประชาชนใหสามารถปรับตัว 

ประกอบอาชีพและมี

สภาพแวดลอม และคุณภาพชีวิต

ที่ดี 

2. 

ปรับปรุงปจจัยและ

กระบวนการ ผลิตสินคาเกษตร

ปลอดภัยใหได คุณภาพ

มาตรฐานสากล 

3. 

ฟนฟูแหลงทองเที่ยว ใหมีความ

ปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอำนวย

ความสะดวกเสริมสราง

สภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเปน

แหลงทองเที่ยว เชิงนิเวศและ

เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ของ อปท.

ในเขต 

จังหวัด

สระแกว 

1. 

ดานการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานสู

ความเปนเมืองแหง

อนาคต 

 

 

2. 

ดานการพัฒนา

การศึกษา 

สาธารณสุข และ

สังคมที่มีคุณภาพชีวิต

ที่ย่ังยืน 

 

3. 

ดานการพัฒนา

เศรษฐกิจ 

แบบองครวม 

 

 

4. 

ดานการพัฒนาการ

ทองเที่ยว กีฬา 

ศาสนา และมรกด

ทางวัฒนธรรม 

 

 

5. 

ดานการพัฒนา

ความม่ันคง

ปลอดภัยในชีวจิต

และทรัพยสิน 

 

 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา 

อบต.    

สระขวัญ 

1. 

การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

3. 

การพัฒนาดานเกษตร 

และสิ่งแวดลอม 

4. 

การพัฒนาดานการ

ทองเท่ียว 

 

5. 

การพัฒนาดานการ

บริหารจดัการ 

2. 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชน 

6.  

ดานการพัฒนา 

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

 

 

7. 

ดานการพัฒนา 

การเมือง การ

ปกครอง การ

บริหารราชการที่มี

ประสิทธิภาพ 

 

4. 

พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับ

มาตราฐานและศักยภาพท่ีพรอม

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.  

พัฒนาโลจสิติกส เพ่ือเปน

ศูนยกลางคาการลงทุน 

 

3. 

พัฒนาปจจัยการผลติ และระบบ

โครงสรางพ้ืนฐานการเกษตร 

 

2. 

พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียว

สินคา และบริการใหไดมาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร

การพัฒนา 

อบต.    

สระขวัญ 

1. 

การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

3. 

การพัฒนาดานเกษตร 

และสิ่งแวดลอม 

4. 

การพัฒนาดานการ

ทองเท่ียว 

5. 

การพัฒนาดานการ

บริหารจดัการ 

2. 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชน 

1. เพ่ือกอสรางและบูรณะซอมแซม

การคมนาคมใหมีความสะดวก

รวดเร็ว 

2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหได

มาตรฐานและเพียงพอกับความ

ตองการของประชาชนตาม

ศักยภาพของ อบต. ควบคูกับวางผัง

เมืองที่ดี 
 

 

 

 

 

 

 

3. เพื่อพัฒนาทักษะเด็กเล็กภายในชุมชนทั้ง

ดานรางกาย และจิตใจ ดวยการศึกษาที่มี

คุณภาพ 

4. สงเสรมิการจัดกจิกรรมดานการกีฬา

และนนัทนาการ การอนุรักษวัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  

5. การรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน 

การปองกันการระงับอัคคีภัยงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณะภัยของทองถ่ิน 

6. สงเสรมิใหประชาชนมสีุขภาพที่ดี 

7. สงเสรมิการบริการดานพฒันาสงัคม และ

งานสวัสดิการสงัคมใหตอบสนองตอปญหา

ความตองการของประชาชน พัฒนนา

ประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทของ อบต. ในงาน

ดานสังคมสงเคราะห 

8. สงเสรมิและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได

ใหกับครัวเรือน แกไขปญหาความยากจน  

9. สงเสริมกิจกรรมดานการเกษตร 

และเทคโนโลยีการเกษตร 

10. สรางระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรปาไมพัฒนาแหลง

ทองเที่ยว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. การพัฒนาการทองเที่ยวที่

คำนึงถึงความย่ังยืนของสิ่งแวดลอม 

สังคม และวัฒนธรรม กำหนดทิศทาง

โดยชุมชน จัดการชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. เพื่อพฒันาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน และการใหบริการสาธารณะที่

มีคุณภาพแกประชาชน 

13.พัฒนาและสงเสรมิความรูความเขาใจใน

ดานการเมอืง การบรหิาร และการปกครอง 

ใหกับประชาชน สนับสนุนการมสีวนรวม ใน

การดำเนินการระหวาง ภาครัฐกับภาค

ประชาชนในรูปแบบตาง ๆ 

14. เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารงานของ

องคการบรหิารสวนตำบล เนนการบริการที่

รวดเร็วลดข้ันตอนการทำงาน สรางความ

ประทับใจแกผูมาติดตอ และสามารถ

ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลหรืองานของ

หนวยเหนือไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 เปาประสงค 

1.1 กลยุทธการพัฒนาระบบคมนาคม

และขนสง ทางระบายนำ้สะพาน 

1.2 กลยุทธการพัฒนาระบบ    

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงสรางพื้นฐานท่ีจำเปน 

1.3 กลยุทธการพัฒนาระบบ

ชลประทาน หรือการพัฒนาแหลงน้ำ

และระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการ

อุปโภค บริโภค และการเกษตรใน

ทองถ่ิน 

 

 

 

 

3.1 กลยุทธการพัฒนาดานการสงเสริม

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและจัก

การสิ่งแวดลอมขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

3.2 กลยุทธการพัฒนาการทองเท่ียวท่ี

คำนึงถึงความย่ังยืนของสิ่งแวดลอม 

สังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดย

ชุมชน 

 

 

 

 

4.1 กลยุทธการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน 

การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีคุณภาพและตาม

เกณฑมาตราฐาน สนับสนุนความรูคูคุณธรรม 

4.2 กลยุทธการพัฒนาการสงเสริมและ

สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การสราง

สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่

พักผอนยอนใจ 

4.3 สงเสริมการสนับสนุนการอนุรักษ สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูจมิ

ปญญาทองถ่ิน 

 

 

 กลยุทธ 

 แผนงาน 
อุตสาหกรรม

และการโยธา 
การศึกษา 

การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

การเกษตร 
รักษาความ    

สงบภายใน 
การ

สาธารณสุข 

สังคม

สงเคราะห 
งบกลาง 

บริหาร

ทั่วไป 

สรางความ

เขมแข็ง

ของชมชน 

2.1 กลยุทธการเพิม่ประสทิธิภาพการจัด

ระเบียบชุมชน งานปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด การรักษาความสะงบเรียบรอย การ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.2 กลยุทธการพัฒนาระบบการใหบริการ

สาธารณสุขชุมของทองถ่ิน 

2.3 กลยุทธการพัฒนาการสงเสริมและ

สนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม และสงัคม

สงเคราะห การพฒันาคุณภาพชีวิตของผูยากไร 

ผุดอยโอกาส 

2.4 กลยุทธการพัฒนาการสงเสริมการสราง

งานและสรางอาชีพใหแกประชาชนทั้งในภาค

เกษตรกรรม ภาคอุสาหกรรมและหัตถกรรม

กลุมวิสาหกจิชุมชน 

 

5.1 กลยุทธการพัฒนาการสงเสริมการ

ปกครองระบบประชาธิปไตรความ

ปรองดองสมานฉันท และสงเสริมการมี

สวนรวมของทุกภาคสวน 

5.2 กลยุทธการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร การพัฒนานวัฒกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดหา

เคร่ืองมือ อุปกรณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของทองถ่ิน 
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 แผนงาน อุตสาหกรรม

และการโยธา การศึกษา 

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

การเกษตร รักษาความ    

สงบภายใน 

การ
สาธารณสุข 

สังคม

สงเคราะห 
งบกลาง 

บริหาร

ทั่วไป 

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน 

1. โครงการกอสราง ปรับปรุง 

บำรุงถนน และสะพาน 

2. โครงการขยายเขตไฟฟา และ

ติดตั้งไฟสองสวางสาธารณะ 

3. โครงการปรับปรุงและพัฒนา

ระบบประปา 

4. โครงการกอสรางและปรับปรุง

ศาลาประชาคม 

5. โครงการพัฒนาแหลงน้ำ  

ฯลฯ 

1. โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา 

2. โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวนั 

3. โครงการสนับสนุนอาหาร   

เสริม (นม  

4. โครงการกอสรางปรับปรุงศูนย

พัฒนาเดก็เล็ก 

5. โครงการสงเสริมดานศาสนา 

6. โครงการสืบสานวัฒนธรรม 

ประเพณทีองถิ่น 

7. โครงการจดัการแขงขันกีฬา

เยาวชนและประชาชน 

 ฯลฯ 

1. โครงการอบรมการปองกนั    

และระงับสาธารณภัย 

2. โครงการสงเสริมคุณภาพ

ประชาชน 

3. โครงการสงเสริม/อบรมให

ความรูดานอาชีพ 

4. โครงการสงเสริม/ใหความรู

การเกษตรอนิทร ี

5. โครงการพัฒนาตำบลนาอยู 

6. สนับสนนุเบ้ียยังชีพแกผูชลา   

ผูพิการ ผูปวยเอดส 

7. สนับสนนุกองทนุหลักประกัน

สุขภาพในระดับตำบล 

ฯลฯ 

1. โครงการพัฒนาองคและ

ศักยภาพบุคลากรสวนทองถิ่น 

2. โครงการสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชน 

3. โครงการสงเสริมการปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรมและปองกันการ

ทุจรติคอรัปชั่นในองคกร 

4. การประเมินความพึงพอใจของ

ประชาชนผูรับบรกิารขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

ฯลฯ 

1. โครงการพัฒนาดานการสราง

จิตสำนกึและตระนกัในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

2. โครงการพัฒนาดานการบำบัด

และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดลอม 

3. โครงการธนาคารขยะชุมชน 

ตำบลสระขวญั 

ฯลฯ 
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3.3 แผงผังยุทธศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

วิสัยทัศน 
บรหิารตามหลกัธรรมาภิบาล มุง่ใหบ้รกิารประชาชน นาํคนสู่คณุภาพชีวิตท่ีดี  ยึด

วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 

เปาประสงค 

1. เพ่ือกอสรางและบูรณะซอมแซมการคมนาคม

ใหมีความสะดวกรวดเร็ว 

2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐานและเพียงพอกับ

ความตองการของประชาชนตามศักยภาพของ 

อบต. ควบคูกับวางผังเมืองที่ดี 

 

 

 

เปาประสงค 

3. เพื่อพัฒนาทักษะเด็กเล็กภายในชุมชนทั้งดานรางกาย และ

จิตใจ ดวยการศึกษาที่มีคุณภาพ 

4. สงเสรมิการจัดกจิกรรมดานการกีฬาและนนัทนาการ การ

อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  

5. การรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน การปองกันการ

ระงบัอัคคีภัยงานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยของทองถ่ิน 

6. สงเสรมิใหประชาชนมสีุขภาพที่ดี 

7. สงเสรมิการบริการดานพฒันาสงัคม และงานสวัสดิการ

สังคมใหตอบสนองตอปญหาความตองการของประชาชน 

พัฒนนาประสทิธิภาพ เพิ่มบทบาทของ อบต. ในงานดาน

สังคมสงเคราะห 

8. สงเสรมิและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน 

แกไขปญหาความยากจน  

 

คาเปาหมาย 

1. รอยละการเพิ่มข้ึนของโครงสรางพืน้ฐานท่ีมี

มาตรฐาน 

2. รอยละของสาธารณูปโภคท่ีไดรับการพัฒนา 

 

 

 

คาเปาหมาย 

1. ประชาชนท่ีไดรับการชวยเหลือบรรเทาปญหา

ความเดือดรอนจากสาธารณะภัย 

2. ประชาชนมีสุขภาพพลาอนามัยแข็งแรง 

3.ประชาชนไดรับการสงเสริมดานสังคมสงเคราะห

และสวัสดิการสังคมอยางท่ัวถึง 

4. กลุมอาชพี กลุมสตรี กลุมเกษตรกร ท่ีมีความ

เขมแข็ง มีอาชีพ รายได สามารถพึ่งพาตัวเองได  

 

 แผนงาน 

อุตสาหกรรม

และการโยธา การศึกษา 
การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

การเกษตร รักษาความ    

สงบภายใน 

การ

สาธารณ

สุข 

สังคม

สงเคราะ

ห 

งบกลาง 
บรหิาร

ทั่วไป 

กลยทุธ 

1. กลยุทธการพัฒนาระบบคมนาคม และขนสง ทางระบายน้ำ สะพาน 

2. กลยุทธการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพ้ืนฐานที่

จำเปน 

3. กลยุทธการพัฒนาระบบชลประทานหรือการพัฒนาแหลงน้ำและระบบบริหาร

จัดการน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในทองถ่ิน 

 

 

กลยทุธ 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดระเบียบชุมชนงานดานการรักษาความสงบเรียบรอย

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยการสงเสริมและสนับสนุนงานปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ 

2. กลยุทธการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะสุขของทองถ่ิน 

3. การพัฒนาการสงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาการสนับสนุนที่พักอาศัย แกผูยากไร ผูดอยโอกาส 

4. การพัฒนาการสงเสริมการสรางงานและสรางอาชีพใหแกประชาชนกลุมผูสูงอายุ

แล ผพิการสตรี ผดอยโอกาสทั้งในภาคเกษตรกรรมภาคอตสาหกรรม แล หัตถกรรม 

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน 
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วิสัยทัศน 
บรหิารตามหลกัธรรมาภิบาล มุง่ใหบ้รกิารประชาชน นาํคนสู่คณุภาพชีวิตท่ีดี  ยึด

วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร 3. การพัฒนาดานเกษตร และส่ิงแวดลอม 

 

4. การพัฒนาดานการทองเทีย่ว 

 

เปาประสงค 

9. สงเสริมกิจกรรมดานการเกษตร และ

เทคโนโลยีการเกษตร 

10. สรางระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรัพยากรปา

ไมพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

 

เปาประสงค 

11. การพัฒนาการทองเที่ยวที่คำนึงถึงความย่ังยืน

ของสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม กำหนด

ทิศทางโดยชุมชน จัดการชุมชน 

 

 

คาเปาหมาย 

1. ปริมาณขยะตกคางครัวเรือนลดลง 

ประชาชนเห็นความสำคัญและใหความ 

รวมมือในการอนุรักษ ฟนฟ ู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. ทองถ่ินมีแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวช 

สังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถ่ิน 

โดยจัดการของชุมชน 

 

คาเปาหมาย 

3. เพ่ือพัฒนาทักษะของเด็กเล็กภายในชุมชน

ทั้งดานรางกาย และจิตใจ ดวยการศึกษาที่มี

คุณภาพ 

4. สงเสริมการจัดงานกิจกรรมดานการกีฬา

และนันทนาการ การอนุรักษณวัฒนธรรม 

ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

 แผนงาน 

อุตสาหกรรม

และการโยธา 
การศึกษา 

การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

การเกษตร 
รักษาความ    

สงบภายใน 
การ

สาธารณสุข 

สังคม

สงเคราะห 
งบกลาง 

บรหิาร

ทั่วไป 

กลยทุธ 

๕.๑ การพัฒนาดานการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและจัดการ

สิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๕.๒ การพัฒนาการทองเที่ยวที่คำนึงถึงความย่ังยืนของสิ่งแวดลอม สังคม วิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของทองถ่ิน กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน 

 

 

 

กลยทุธ 

๒.๑ กลยุทธการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพและตามเกณฑมาตรฐาน สนับสนุนการเรียนรูคู

คุณธรรม 

๒.๒ กลยุทธการพัฒนาการสงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การสราง

สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผอนหยอนใจ 

๒.๓ สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

 

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน 
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วิสัยทัศน 
บรหิารตามหลกัธรรมาภิบาล มุง่ใหบ้รกิารประชาชน นาํคนสู่คณุภาพชีวิตท่ีดี  ยึด

วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร 5. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 

 

เปาประสงค 

12. เพื่อพฒันาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

และการใหบริการสาธารณะที่มีคุณภาพแกประชาชน 

13.พัฒนาและสงเสรมิความรูความเขาใจในดานการเมอืง 

การบริหาร และการปกครอง ใหกับประชาชน สนับสนุนการ

มีสวนรวม ในการดำเนินการระหวาง ภาครัฐกับภาค

ประชาชนในรูปแบบตาง ๆ 

14. เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารงานขององคการบรหิาร

สวนตำบล เนนการบริการทีร่วดเร็วลดข้ันตอนการทำงาน 

สรางความประทับใจแกผูมาติดตอ และสามารถตอบสนอง

นโยบายของรัฐบาลหรืองานของหนวยเหนือไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

คาเปาหมาย 

๑. องคกรมีระบบการบริหารจัดการท่ีดีและมี

ศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 

๒. รอยละของสาธารณูปโภคท่ีไดรับการพัฒนา 

 

 แผนงาน 

อุตสาหกรรม

และการโยธา 
การศึกษา 

การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

การเกษตร รักษาความ    

สงบภายใน 

การ

สาธารณสุข 

สังคม

สงเคราะห 
งบกลาง 

บรหิาร

ทั่วไป 

กลยทุธ 

๑. การพัฒนาการสงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ความปรองดองสมานฉันท และ

สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

๒. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

จัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ เพื่อเพิ่ม 

 

 

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน 
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4) รายละเอียดยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร ความกาว

อปท. 66 67 68 69 70
หนาของ

เปาหมาย

ยุทธศาสตร ที่ 1 ยุทธศาสตร ที่ 4 ยุทธศาสตร ที่ 1

ยุทธศาสตร ที่ 1 

การพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน

ประชาชนมี

สาธารณูปโภคที่ดี

และทั่วถึง

โครงสรางพื้นฐานมี

จํานวนเพิ่มมากขึ้น
151 181 180 195 141 848

สงเสริมใหทุกหมูบาน

ใหมีความเขมแข็ง

พัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค กอสราง

ถนน สะพานทางเทา 

ใหดีขึ้น

การกอสราง

โครงสราง

พื้นฐานตางๆ

กองชาง ทุกหนวยงาน

ยุทธศาสตร ที่ 3 ยุทธศาสตร ที่ 1 ยุทธศาสตร ที่ 2

ยุทธศาสตร ที่ 2 

การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต

ประชาชน

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีในทุก ๆ ดาน

ระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนใน

ตําบลสระขวัญ

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

105 112 120 115 113 565

สงเสริมประชาชนใหมี

การศึกษา มีสุขภาพ

แข็งแรงมีอาชีพที่ยั่งยืน

 พัฒนาสนับสนุนเด็ก 

สตรี คนชรา สงเสริม

ดานการกีฬา

นันทนาการปองกันโรค

โครงการพัฒนา

ดานคุณภาพ

ชีวิตประชาชน

ตาง ๆ

สํานักงานปลัด/

กองการศึกษา/

กองสาธารณสุข

ทุกหนวยงาน

ยุทธศาสตร ที่ 5 ยุทธศาสตร ที่ 2 ยุทธศาสตร ที่ 6

ยุทธศาสตร ที่ 3 

การพัฒนาดาน

การเกษตรและ

สิ่งแวดลอม

สงเสริมสนับสนุน

กระบวนการผลิต

สินคาเกษตรใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

ระดับคุณภาพ

การเกษตรของ

ประชาชนภายใน

ตําบลสระขวัญ

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

6 6 6 6 6 30

พัฒนาตามหลัก

เศรษฐกิจ พอเพียง 

สงเสริมทุกหมูบานใหมี

ความเขมแข็ง พึ่งตนเอง

ได

โครงการดาน

การเกษตรและ

สิ่งแวดลอมดี

ยิ่งขึ้น

สํานักงานปลัด ทุกหนวยงาน

ยุทธศาสตร ที่ 2 ยุทธศาสตร ที่ 3 ยุทธศาสตร ที่ 4

ยุทธศาสตร ที่ 4 

การพัฒนาดานการ

ทองเที่ยว

พัฒนาการ

ทองเที่ยวของตําบล

เปนแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศน

มีสถานที่ทองเที่ยว

และนักทองเที่ยว

เพิ่มขึ้น

9 9 9 9 9 45

สงเสริมการทองเที่ยว 

ประชาสัมพันธปรับปรุง

แหลงทองเที่ยว ฟนฟู

ทรัพยากร ธรรมชาติ

โครงการดาน

การพัฒนาดาน

การทองเที่ยวดี

ยิ่งขึ้น

กองการศึกษา ทุกหนวยงาน

ผลผลิต/โครงการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

หนวย

สนับสนุน

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.

ในเขตจังหวัด
เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ

คาเปาหมาย
กลยุทธ
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ยุทธศาสตร ความกาว

อปท. 66 67 68 69 70
หนาของ

เปาหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

หนวย

สนับสนุน

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.

ในเขตจังหวัด
เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ

คาเปาหมาย
กลยุทธ

ยุทธศาสตร ที่ 6 ยุทธศาสตร ที่ 1 ยุทธศาสตร ที่ 7

ยุทธศาสตร ที่ 5 

การพัฒนาดานการ

บริหารการจัดการ

การบริหารจัดการ

ทั่วไป อยางมี

ประสิทธิภาพ

ระดับคุณภาพการ

บริหารการจัดการดี

ยิ่งขึ้น

35 35 35 35 35 175

พัฒนาบุคลากร บริหาร

จัดการดานงบประมาณ

ใหมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงซอมแซม

อาคาร สํานักงาน

โครงการดาน

การบริหารการ

จัดการดียิ่งขึ้น

    สํานักปลัด/    

      กองคลัง/     

   กองการศึกษา/

กองสาธารณสุข/

กองชาง

ทุกหนวยงาน
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570  ๕๗ 

 

สวนท่ี 3 การนำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติ 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 

บริการชุมชนและ 
สังคม 
การเศรษฐกิจ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการพาณิชย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
แผนงานเกษตร 

กองชาง 
กองชาง 
กองชาง 
 
กองชาง 

ทุกหนวยงาน 

2 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
การดำเนินการอ่ืน 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสงัคมสงเคราะห 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานงบกลาง 

สำนักงานปลัด 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 
สำนักงานปลัด 
กองสาธารณสุข 
สำนักงานปลัด, 
กองการศึกษา 
กองการศึกษา 
 
สำนักงานปลัด 

 
ทุกหนวยงาน 

3 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานเกษตรและ
สิ่งแวดลอม 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักงานปลัด ทุกหนวยงาน 

4 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานการทองเที่ยว 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา ทุกหนวยงาน 

5 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานการบริหารจัดการ  

บริหารทั่วไป 
 
บริการชุมชนและ
สังคม 
 
 
การดำเนินการอ่ืน 

แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

สำนักปลัด,กอง
คลัง 
สำนักงานปลัด 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 
กองชาง 
กองคลัง,
สำนักงานปลัด
กองการศึกษา 

ทุกหนวยงาน 

รวม 5     

 
 
 



แบบ ผ. ๐1

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

   ๑.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0

   ๑.2 แผนงานการพาณิชย 0 0

   ๑.3 แผนงานอุตสาหกรรม 151 183,115,900 181 208,690,000 180 194,710,000    195 222,480,000 141 173,400,000 848 982,395,900

   ๑.4 แผนงานการเกษตร 0 0 0

รวม 151 183,115,900    181 208,690,000    180 194,710,000    195 222,480,000    141 173,400,000    848 982,395,900      

๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

   ๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 608,000 7 588,000 7 598,000 7 598,000 7 598,000 35 2,990,000

   ๑.๒ แผนงานการศึกษา 23 10,544,550 23 10,544,550 28 10,100,550 23 10,349,550 23 10,149,550 120 51,688,750

   ๑.๓ แผนงานสาธารณสุข 11 2,235,000 18 2,945,000 21 3,455,000 21 3,155,000 19 2,855,000 90 14,645,000

   ๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห 3 2,350,000 3 2,350,000 3 2,350,000 3 2,350,000 3 2,350,000 15 11,750,000

   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 10 4,920,000 10 5,420,000 10 5,690,000 10 5,690,000 10 5,690,000 50 27,410,000

   ๑.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 21 2,490,000 21 2,490,000 21 2,270,000 21 2,270,000 21 2,270,000 105 11,790,000

   ๑.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 20 2,223,000 20 2,223,000 20 1,823,000 20 1,823,000 20 1,823,000 100 9,915,000

   ๑.๘ แผนงานงบกลาง 10 30,365,000 10 30,365,000 10 30,465,000 10 30,465,000 10 30,465,000 50 152,125,000

รวม 105 55,735,550      112 56,925,550      120 56,751,550      115 56,700,550      113 56,200,550      565 282,313,750      

๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม

   ๑.๑ แผนงานการเกษตร 6 430,000 6 430,000 6 430,000 6 430,000 6 430,000 6 2,150,000

รวม 6 430,000           6 430,000           6 430,000           6 430,000           6 430,000           6 2,150,000          

๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว

   ๑.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9 450,000 9 550,000 9 550,000 9 550,000 9 550,000 45 2,650,000

รวม 9 450,000           9 550,000           9 550,000           9 550,000           9 550,000           45 2,650,000          

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

ป ๒๕๖6 ป ๒๕๖7 ป ๒๕๖8 ป ๒๕๖9 รวม 5 ป

ยุทธศาสตร

ป ๒๕70

หนาที่ 58



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ป ๒๕๖6 ป ๒๕๖7 ป ๒๕๖8 ป ๒๕๖9 รวม 5 ป

ยุทธศาสตร

ป ๒๕70

๕) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ

   ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 19 6,628,300 19 4,328,300 19 6,956,000 19 6,936,000 19 6,936,000 95 31,784,600

   ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 415,000 4 415,000 4 415,000 4 415,000 4 415,000 20 2,075,000

   ๑.๓ แผนงานการศึกษา 3 700,000 3 700,000 3 700,000 3 700,000 3 700,000 15 3,500,000

   ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข 3 2,350,000 3 2,350,000 3 2,350,000 3 2,350,000 3 2,350,000 15 11,750,000

   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 3 2,050,000 3 2,050,000 3 2,050,000 3 2,050,000 3 2,050,000 15 10,250,000

   ๑.๖ แผนงานงบกลาง 3 1,000,000 3 1,000,000 3 1,000,000 3 1,000,000 3 1,000,000 15 5,000,000

รวม 35 13,143,300      35 10,843,300      35 13,471,000      35 13,451,000      35 13,451,000      175 64,359,600

รวมทั้งสิ้น 306   252,874,750   343   277,438,850   350   265,912,550   360   293,611,550   304   244,031,550   1,639 1,333,869,250

หนาที่ 59



หนาที่ 60

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการดานสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสูความเปนเมืองแหงอนาคต

    ๑. ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

        1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการกอถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 1 บานน้ําซับ (คุม

ทุงดาน)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 1 บานน้ําซับ (คุม

ทุงดาน) กวาง 4 เมตร ยาว 

220 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 

บานน้ําซับ (คุมทุงดาน) กวาง 4 

เมตร ยาว 220 เมตร

500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

2 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 

บานน้ําซับ (คุมหินหนอ)

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนน

คอนกรีต หมูที่ 1 บานน้ําซับ 

(คุมหินหนอ)

ถนนคอนกรีตไดรับการปรับปรุง

ซอมแซม หมูที่ 1 บานน้ําซับ (คุม

หินหนอ)

500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่  1 บานน้ําซับ 

(คุมเนินกลาง เสนไปทางหมู 20)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมูที่  1 บานน้ําซับ (คุมเนิน

กลาง เสนไปทางหมู 20)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่  1

 บานน้ําซับ (คุมเนินกลาง เสนไป

ทางหมู 20)

500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

4 โครงการตอเติมศาลากลางบาน

 หมูที่ 1 บานน้ําซับ (คุมน้ําซับ 

และคุมเนินกลาง)

เพื่อตอเติมศาลากลางบาน หมูที่

 1 บานน้ําซับ (คุมน้ําซับ และ

คุมเนินกลาง)

ศาลากลางบาน หมูที่ 1 บานน้ํา

ซับ (คุมน้ําซับ และคุมเนินกลาง) 

ไดรับการปรับปรุงตอเติม

500,000              500,000              รอยละศาลา

กลางบานไดรับการ

ตอเติทแลวเสร็จ

ประชาชนในพื้นที่มี

สถานที่ในการจัด

กิจกรรมตางๆ 

ภายในหมูบาน

กองชาง

5 โครงการกอสรางลาน

เอนกประสงค หมูที่ 1 บานน้ํา

ซับ

กอสรางลานเอนกประสงค หมูที่

 1 บานน้ําซับ เพื่อประกอบ

กิจกรรมเปนลานกีฬา ลานตาก

พืชผล ทางการเกษตร ฯลฯ

งลานเอนกประสงค หมูที่ 1 บาน

น้ําซับ เพื่อประกอบกิจกรรมเปน

ลานกีฬา ลานตากพืชผล ทาง

การเกษตร ฯลฯ

500,000              500,000              รอยละความสําเร็จ

ในการกอสรางลาน

เอนกประสงค

ประชาชนในพื้นที่มี

สถานที่ในการจัด

กิจกรรมตางๆ 

ภายในหมูบาน

กองชาง

6 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังในหมูบาน หมูที่ 1 บาน

น้ําซับ

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง

ในหมูบาน หมูที่ 1 บานน้ําซับ

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังใน

หมูบาน หมูที่ 1 บานน้ําซับ

500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

โครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

หนาที่ 60



หนาที่ 61

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 1 (คุมหินหนอ)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 1 (คุมหินหนอ) 

กวาง 5 เมตร ยาว 500 เมตร

หมูที่ 1 บานน้ําซับ (คุมหินหนอ) 

กวาง 5 เมตร ยาว 500 เมตร

500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

8 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางทุ

กคุมดวยโซลาเซลล หมู 1 บาน

น้ําซับ

เพื่อติดตั้งไฟฟาสองสวางโซลา

เซลล หมูที่ 1 บานน้ําซับ

ไฟฟาสองสวางโซลาเซลล หมูที่ 1

 บานน้ําซับ

500,000              500,000              500,000              500,000              จํานวนรอยละของ

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวาง

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวาง

กองชาง

9 โครงการขุดลอกคลองฟาผาติด

ถนน 359 (ขางสหกรณ น้ําซับ)

  หมู 1 บานน้ําซับ

เพื่อขุดลอกคลองฟาผาติดถนน

 359 (ขางสหกรณ น้ําซับ) 

กวาง 14 เมตร ยาว 900 เมตร

ขุดลอกคลองฟาผาติดถนน 359 

(ขางสหกรณ น้ําซับ) กวาง 14 

เมตร ยาว 900 เมตร

500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําใน

การเกษตรเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

การเกษตร

กองชาง

10 โครงการขุดลอกคลอง น้ําซับ 

หมูที่ 1 บานน้ําซับ

เพื่อขุดลอกคลอง  (ติดกับตู

ตํารวจจราจร ถนน 359) หมูที่

 1 บานน้ําซับ

ขุดลอกคลอง  (ติดกับตูตํารวจ

จราจร ถนน 359) หมูที่ 1 บาน

น้ําซับ

 500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําไวใช

 อุปโภค -บริโภค 

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใช

ในการอุปโภค-

บริโภคและ

การเกษตร

กองชาง

11 โครงการขุดลอกคลองน้ําซับ 

หมูที่ ๑  บานน้ําซับ

เพื่อขุดลอกคลองน้ําซับ หมูที่ ๑

 บานน้ําซับ

ขุดลอกคลองน้ําซับ หมูที่ ๑ บาน

น้ําซับ

500,000 500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภคและ

การเกษตร

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

และการเกษตร

กองชาง

12 โครงการซอมแซมระบบประปา

หมูบาน หมูที่ 1 บานน้ําซับ

เพื่อซอมแซมระบบประปา

หมูบาน

ซอมแซมระบบประปาหมูบาน               350,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการอุ

โภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

13 โครงการกอสรางประปาขนาด

ใหญ  หมูที่ 1 บานน้ําซับ

เพื่อกอสรางประปาขนาดใหญ กอสรางประปาขนาดใหญ            6,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการอุ

โภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

14 โครงการปรับปรุง ซอมแซม

ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 1 

บานน้ําซับ

เพื่อปรับปรุง ซอมแซมระบบ

ประปาหมูบาน หมูที่ ๑ บานน้ํา

ซับ

ปรับปรุง ซอมแซมระบบประปา

หมูบาน หมูที่ ๑ บานน้ําซับ

500,000 500,000 500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

หนาที่ 61



หนาที่ 62

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

15 โครงการปรับปรุง ซอมแซม

ระบบประปา พรอมติดตั้งตัว

กรอง หมูบาน หมูที่ 1 บานน้ํา

ซับ (คุมหินหนอ)

เพื่อปรับปรุง ซอมแซมระบบ

ประปาหมูบาน พรอมติดตั้งตัว

กรอง หมูที่ 1 บานน้ําซับ (คุม

หินหนอ)

ระบบประปาหมูบาน พรอมตัว

กรอง    หมูที่ 1 บานน้ําซับ (คุม

หินหนอ)

500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

16 โครงการกอสราง ซอมแซม

ระบบทอประปาหมูบาน หมูที่ 1

เพื่อกอสรางและซอมแซมระบบ

ประปาหมูบาน

ระบบประปาหมูบานไดรับการ

ปรับปรุงซอมแซม

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ

ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

17 โครงการปรับปรุงตอเติมศาลา

กลางหมูบาน หมู 2 บานใหม

ถาวร

เพื่อโครงการปรับปรุงตอเติม

ศาลากลางหมูบาน หมู 2 บาน

ใหมถาวร

ปรับปรุงตอเติมศาลากลางหมูบาน

 หมู 2 บานใหมถาวร

              500,000

18 โครงการกอสราง ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 2 บานใหม

ถาวร (บานนายถนอม จิตจําลอง)

เพื่อกอสราง ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก กวาง 4 เมตร ยาว 67 

เมตร (บานนายถนอม จิตจําลอง)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 

เมตร ยาว 67 เมตร (บานนาย

ถนอม จิตจําลอง)

160,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

19 โครงการวางทอระบายน้ําใน

หมูบาน หมูที่ 2 บานใหมถาวร

ปองกันปญหาน้ําทวม ทอระบายน้ําภายในหมูบาน หมูที่

 2 บานใหมถาวร

500,000              รอยละปญหาน้ํา

ทวงขังลดลง

ปญหาน้ําทวงขัง

ลดลง

กองชาง

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กหลังโรงเรียน หมูที่ 2

 บานใหมถาวร (ตอจากจุดเดิม)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กหลังโรงเรียน (ตอจากจุด

เดิม) กวาง 4 เมตร ยาว 150 

เมตร

เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร 

ของประชนชนในพื้นที่ หมูที่ 2 

บานใหมถาวร

350,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

21 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 2 บานใหม

ถาวร (บานนายทอง นามมหา

วงษ)  (ตอจากจุดเดิม)

กอสรางถนนคอนกรีตสายบาน  

  นายทอง นามมหาวงษ กวาง 

4 เมตร ยาว 200 เมตร (ตอ

จากจุดเดิม)

เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร 

ของประชนชนในพื้นที่ หมูที่ 2 

บานใหมถาวร

460,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

22 โครงการกอสรางถนนแอสฟสติก

 หมูที่ 2 บานใหมถาวร (เสน

หลังโรงเรียน)

กอสรางถนนแอสฟสติก เสน

หลังโรงเรียน กวาง 4 เมตร ยาว

 200 เมตร

เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร 

ของประชนชนในพื้นที่ หมูที่ 2 

บานใหมถาวร

460,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

23 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 

หมูที่ 2 บานใหมถาวร (บาน

นายสนธยา ทาทะนง)

กอสรางถนนคอนกรีต สายบาน

นายสนธยา ทาทะนง

เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร 

ของประชนชนในพื้นที่ หมูที่ 2 

บานใหมถาวร

500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

หนาที่ 62



หนาที่ 63

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

24 โครงการกอสรางถนนแอสฟส

ติกแอสฟสติก หมูที่ 2 บานใหม

ถาวร(ซอยจินตรา )

แอสฟสติก ซอยจินตรา กวาง 4

 เมตร ยาว 300 เมตร

 หมูที่ 2 บานใหมถาวร ซอยจิ

นตรา กวาง 4 เมตร ยาว 300 

เมตร

500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

25 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังใน หมู 2 บานใหมถาวร

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง

ใน หมู 2 บานใหมถาวร

ซอมแซมถนนลูกรังใน หมู 2 บาน

ใหมถาวร

500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

26 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 

หมูที่ 2 บานใหมถาวร (สาย

บานใหมหนองปรือ)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต หมูที่

 2 บานใหมถาวร (สายบาน

ใหมหนองปรือ) กวาง 4 เมตร 

ยาว 400 เมตร

หมูที่ 2 บานใหมถาวร (สายบาน

ใหมหนองปรือ)

1,200,000           รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

27 โครงการกอสรางถนนแอสฟสติก

 สายบานนายจํานง ปตตานัง 

กลาง 4 เมตร ยาว 400 เมตร

ถนนแอสฟสติก สายบานนาย

จํานง ปตตานัง กลาง 4 เมตร 

ยาว 400 เมตร

ถนนแอสฟสติก สายบานนาย

จํานง ปตตานัง กลาง 4 เมตร 

ยาว 400 เมตร

950,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

28 โครงการกอสรางถนนลาดยาง 

สายบานใหมหนองปรือ หมูที่ 2

 บานใหมถาวร

ถนนลาดยาง สายบานใหม

หนองปรือ หมูที่ 2 บานใหม

ถาวร

ถนนลาดยาง สายบานใหมหนอง

ปรือ หมูที่ 2 บานใหมถาวร

500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

29 โครงารกอสรางถนนลาดยาง

เสนนอกเชื่อมบานใหมหนอง

ปรือ หมูที่ 2 บานใหมถาวร

ถนนลาดยางเสนนอกเชื่อมบาน

ใหมหนองปรือ  กวาง 5 เมตร 

ยาว 800 เมตร

แกปญหาฝุนละอองภายในหมูบาน

 หมูที่ 2 บานใหมถาวร

3,000,000           รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

30 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนที่สา

ธรณะประโยชน หนองหาง 17 

ไร หมูที่ 2 บานใหมถาวร

ปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อเปนแหลง

ทองเที่ยวในชุมชน

ปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อเปนแหลง

ทองเที่ยวในชุมชน

500,000              จํานวนรอยละของ

การปรับปรุงภูมิ

ทัศนแลวเสร็จ

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลสระขวัญ มี

แหลงทองเที่ยว

ภายในชุมชน

กองชาง

31 โครงการซอมแซมคลองสงน้ํา 

หมูที่ 2 บานใหมถาวร

เพื่อซอมแซมคลองสงน้ําใชน้ํา

ในการเกษตร

คลองสงน้ําใชน้ําในการเกษตร 

ไดรับการปรับปรุงซอมแซม

500,000              จํานวนรอยละการ

ซอมแซมคลองสง

น้ําแลวเสร็จ

ประชาชนมีน้ําใช

เพื่อการเกษตรทั่วถึง

กองชาง

หนาที่ 63



หนาที่ 64

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

32 โครงการเปดจุดไฟรายทาง 

กลุมหลังวัด หมูที่ 2 บานใหม

ถาวร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน ของประชาชน หมูที่ 

2 บานใหมถาวร

เปดจุดไฟรายทาง กลุมหลังวัด 

หมูที่ 2 บานใหมถาวร

200,000              จํานวนรอยละของ

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวาง

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวาง

กองชาง

33 โครงการขุดสระน้ําที่สาธารณะ

ประโยชน หมูที่ ๒ บานใหม

ถาวร (หนองหาง)

เพื่อขุดสระน้ําที่สาธารณะ

ประโยชน

หมูที่ ๒ บานใหมถาวร (หนองหาง)            2,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา 

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําใชใน

การ อุปโภค-บริโภค

กองชาง

34 โครงการขยายเขตประปา

หมูบาน หมูที่ ๒ บานใหมถาวร

เพื่อขยายเขตประปา เสนบาน

นายชาลี เจียมกระโทก

ขยายเขตประปา เสนบานนายชาลี

 เจียมกระโทก

              250,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชทั่วถึง

ประชาชนมีน้ําใช

อยางทั่วถึงและ

สะอาด

กองชาง

35 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร หมูที่ 2 บานใหม

ถาวร

ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร หมูที่ 2 บานใหม

ถาวร

ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร

 หมูที่ 2 บานใหมถาวร

500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําใน

การเกษตรเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

การเกษตร

กองชาง

36 โครงการปรับปรุงซอมแซม

คลองสงน้ําชลประทาน หมูที่ 2

 บานใหมถาวร

เพื่อปรับปรุง ซอมแซม คลอง

สงน้ําชลประทาน หมูที่ 2

หมูที่ 2 บานใหมถาวร 200,000 200,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชประโยชน

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชประโยชน

กองชาง

37 โครงการปรับปรุง ซอมแซม

ระบบประปา หมูบาน หมูที่ 2

เพื่อปรับปรุง ซอมแซมระบบ

ประปาหมูบาน   หมูที่ ๒ บาน

ใหมถาวร

ระบบประปาหมูบาน หมูที่ ๒ 

บานใหมถาวร

350,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

38 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ประปา หมูที่ 2 บานใหมถาวร

เพื่อปรับปรุงซอมแซมประปา 

หมูที่ 2 บานใหมถาวร

ปรับปรุงซอมแซมประปา หมูที่ 2

 บานใหมถาวร

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ

ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

39 โครงการกอสรางถนนลาดยาง 

สายแกงสีเสียด ถึงโคก

นกขุนทอง หมูที่ 3 บานแกง

สีเสียด

เพื่อกอสรางถนนลาดยาง สาย

แกงสีเสียด ถึงโคกนกขุนทอง 

หมูที่ 3 บานแกงสีเสียด

ถนนลาดยาง สายแกงสีเสียด ถึง

โคกนกขุนทอง หมูที่ 3 บานแกง

สีเสียด

10,000,000         10,000,000         10,000,000         10,000,000         10,000,000         รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

40 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายหนองปรือถึงบาน

ใหมถาวร หมูที่ 3 บานแกง

สีเสียด

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายหนองปรือถึงบานใหม

ถาวร ระยะทาง 1,200 เมตร 

กวาง 5 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

หนองปรือถึงบานใหมถาวร 

ระยะทาง 1,200 เมตร กวาง 5 

เมตร

3,500,000           3,500,000           3,500,000           3,500,000           3,500,000           รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

หนาที่ 64



หนาที่ 65

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

41 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 3 บานแกง

สีเสียด (สายหนาบานนายสมศรี

 แกวเนียขาว)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายหนาบานนายสมศรี 

แกวเนียขาว ระยะทาง 150 

เมตร กวาง 4 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนา

บานนายสมศรี แกวเนียขาว 

ระยะทาง 150 เมตร กวาง 4 

เมตร

350,000              350,000              350,000              350,000              350,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

42 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

คอนกรีตดวยแอสฟสติก หมูที่ 3

 บานแกงสีเสียด

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนน

คอนกรีตดวยแอสฟสติก หมูที่ 3

 บานแกงสีเสียด

ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต

ดวยแอสฟสติก หมูที่ 3 บานแกง

สีเสียด

3,000,000           3,000,000           3,000,000           3,000,000           3,000,000           รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

43 โครงการปรับปรุงซอมแซม

คลองสงน้ําพลังงานไฟฟา หมูที่

 3 บานแกงสีเสียด

เพื่อปรับปรุงซอมแซมคลองสง

น้ําพลังงานไฟฟา หมูที่ 3 บาน

แกงสีเสียด

ปรับปรุงซอมแซมคลองสงน้ํา

พลังงานไฟฟา หมูที่ 3 บานแกง

สีเสียด

1,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           จํานวนรอยละการ

ซอมแซมคลองสง

น้ําแลวเสร็จ

การซอมแซมคลอง

สงน้ําแลวเสร็จ

กองชาง

44 โครงการวางทอระบายน้ําในหมู

ที่ 3 บานแกงสีเสียด

เพื่อวางทอระบายน้ําในหมูที่ 3

 บานแกงสีเสียด

วางทอระบายน้ําในหมูที่ 3 บาน

แกงสีเสียด

1,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           จํานวนรอยละการ

วางทอระบายน้ํา

แลวเสร็จ

การวางทอระบาย

น้ําแลวเสร็จ

กองชาง

45 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เขาวัด - โรงเรียน หมูที่ 3 บาน

แกงสีเสียด

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเขาวัด

 - โรงเรียน หมูที่ 3 บานแกง

สีเสียด

ประชาชนในพื้นที่สัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

1,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

46 โครงการกอสรางฝายน้ําลน หมู

ที่ 3 บานแกงสีเสียด

เพื่อกอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 3 

บานแกงสีเสียด

ฝายน้ําลน หมูที่ 3 บานแกงสีเสียด 2,000,000           2,000,000           2,000,000           2,000,000           2,000,000           จํานวนรอยละการ

กอสรางฝายน้ําลน

แลวเสร็จ

การกอสรางฝายน้ํา

ลนแลวเสร็จ

กองชาง

47 โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมู

ที่ 3 บานแกงสีเสียด

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 3 

บานแกงสีเสียด

ประชาชนในพื้นที่มีน้ําไวใช

อุปโภคบริโภคอยางทั่วถึง

500,000              500,000              500,000              500,000              500,000              จํานวนรอยละการ

ขุดเจาะบอบาดาล

แลวเสร็จ

ประชาชนมีน้ําไว

อุปโภค-บริโภค

อยางทั่วถึง

กองชาง

48 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง ในหมูที่ 3 บานแกงสีเสียด

เพื่อซอมแซมถนนลูกรัง ในหมูที่

 3 บานแกงสีเสียด

ซอมแซมถนนลูกรัง ในหมูที่ 3 

บานแกงสีเสียด

500,000              500,000              500,000              500,000              500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

49 โครงการติดตั้งไฟรายทาง 

ตลอดสายแกงสีเสียดถึงโคก

นกขุนทอง หมูที่ 3 บานแกง

สีเสียด

เพื่อติดตั้งไฟรายทาง ตลอดสาย

แกงสีเสียดถึงโคกนกขุนทอง 

หมูที่ 3 บานแกงสีเสียด 20 ตน

ไฟรายทาง ตลอดสายแกงสีเสียด

ถึงโคกนกขุนทอง หมูที่ 3 บาน

แกงสีเสียด

1,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           จํานวนรอยละของ

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวาง

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวาง

กองชาง

หนาที่ 65



หนาที่ 66

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

50 โครงการซอมแซมไฟรายทางใน

หมูที่ 3 บานแกงสีเสียด

เพื่อซอมแซมไฟรายทางในหมูที่

 3 บานแกงสีเสียด

ไฟฟารายทางหมูที่ 3 บานแก

สีเสียดไดรับการซอมแซม

500,000              500,000              500,000              500,000              500,000              จํานวนรอยละไฟฟา

รายทางไดรับการ

ซอมแซม

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวาง

กองชาง

51 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

หมูที่ 3 บานแกงสีเสียด

เพื่อขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่

 3 บานแกงสีเสียด

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา  หมูที่ 3 

บานแกงสีเสียด

500,000              500,000              500,000              500,000              500,000              จํานวนรอยละการ

ขยายไฟฟาแรงต่ํา

แลวเสร็จ

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

กองชาง

52 โครงการไฟฟาสองสวาง

พลังงานแสงอาทิตยหมูที่ 3 

บานแกงสีเสียด

ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟาสอง

สวางรายทาง

ไฟฟาสองสวางพลังงาน

แสงอาทิตยติดทางเขาหมูบาน 3 

จุด หมูที่5 บานหนองไผ

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาสองสวางราย

ทางอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

กองชาง

53 โครงการกอสรางฝายน้ําลน หมู

ที่ 3 บานแกงสีเสียด

เพื่อกอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 3 

บานแกงสีเสียด

ฝายน้ําลน หมูที่ 3 บานแกงสีเสียด               500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา 

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําใชใน

การอุปโภคบริโภค

และการเกษตร

กองชาง

54 โครงการกอสรางซอมแซม

พรอมขยายเขตประปา หมูที่ ๓

 บานแกงสีเสียด

เพื่อกอสรางซอมแซม พรอม

ขยายเขตประปา

เขตประปาหมูบานครอบคลุมการ

ใชงาน

              350,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชทั่วถึง

ประชาชนมีน้ําใช

อยางทั่วถึงและ

สะอาด

กองชาง

55 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ระบบทอประปา หมู 3 บาน

แกงสีเสียด

เพื่อปรับปรุงซอมแซมระบบทอ

ประปา หมู 3 บานแกงสีเสียด

ปรับปรุงซอมแซมระบบทอประปา

 หมู 3 บานแกงสีเสียด

              500,000               500,000               500,000               500,000               500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ

ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

56 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ถนนลาดยางแอสฟลติก หมูที่ 4

 บานทุงพลวง

ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง

แอสฟลติก กวาง 10 เมตร ยาว

 3000 เมตร สายบานทุงพลวง

เนินไทร ม.5

ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง

แอสฟลติก กวาง 10 เมตร ยาว 

3000 เมตร สายบานทุงพลวง

เนินไทร ม.6

15,000,000         15,000,000         15,000,000         15,000,000         รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

57 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 

หมูที่ 4 บานทุงพลวง

กอสรางถนนคอนกรีตสายบาน

นาย บุญบัน โวหารกลา 

ระยะทาง 500 เมตร กวาง 4 

เมตร พรอมไหลทาง

แกปญหาฝุนละอองภายใน หมูที่ 

4 บานทุงพลวง

3,500,000-           3,500,000-           3,500,000-           3,500,000-           รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

58 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

ดินลูกรัง หมูที่ 4 บานทุงพลวง

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนนดิน

ลูกรัง หมูที่ 4 บานทุงพลวง

แกไขปญหาเปนหลุมเปนบอ 500,000              500,000              500,000              500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

หนาที่ 66



หนาที่ 67

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

59 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 

หมูที่ 4 บานทุงพลวง (เสนทุง

พลวง-กษิณฟารม)

กอสรางถนนคอนกรีตเสน ทุง

พลวง-กษิณฟารม ระยะทาง 

3,000 เมตร กวาง 5 เมตร 

พรอมไหลทาง

เพิ่มความสะดวกในการสัญจร 

หมูที่ 4 บานทุงพลวง

8,700,000           8,700,000           8,700,000           8,700,000           รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

60 โครงการวางทอระบายน้ําใน

หมูบาน หมูที่ 4 บานทุงพลวง

เพื่อวางทอระบายน้ําในหมูบาน

 หมูที่ 4 บานทุงพลวง

วางทอระบายน้ําในหมูบาน หมูที่

 4 บานทุงพลวง

500,000              500,000              จํานวนรอยละ

ปญหาน้ําทวงขัง

ลดลง

ปญหาน้ําทวงขัง

ลดลง

กองชาง

61 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

คอนกรีตดวยแอสฟสติกหมูที่ 4

 บานทุงพลวง (สายบานคลอง

ชางหนองปรือ

ซอมแซมถนนถนนคอนกรีตดวย

แอสฟสติก สายบานคลองชาง

หนองปรือ กวาง 5 เมตร ยาว 

3000 เมตร

แกปญหาฝุนละอองภายใน หมูที่ 

4 บานทุงพลวง

500,000              500,000              500,000              500,000              500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

62 โครงการซอมแซมถนนคอนกรีต

เปนแอสพัสติก หมุที่ 4 บานทุง

พลวง (เสนนายชาญณรงค)

ซอมแซมถนนคอนกรีตเปน

แอสพัสติก เสนนายชาญณรงค 

ระยะทาง 350 เมตร กวาง 4 

เมตร

ถนนคอนกรีตเปนแอสพัสติ

กไดรับการซอมแซม เสนนาย

ชาญณรงค ระยะทาง 350 เมตร

 กวาง 4 เมตร

500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

63 โครงการติดตั้ง ไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย ถนนสายบานทุง

พลวง บานหนองแสง หมูที่ 4 

บานทุงพลวง

ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟาสอง

สวางรายทาง

ติดตั้ง ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

ถนนสายบานทุงพลวง บานหนอง

แสง จํานวน 25 ตน

500,000              500,000              500,000              500,000              500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาสองสวางราย

ทางอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางอยางทั่วถึง

กองชาง

64 โครงการไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย ถนนเสน กษิณ

ฟารม หมูที่ 4 บานทุงพลวง

ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟาสอง

สวางรายทาง

ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ถนน

เสน กษิณฟารม จํานวน 30 ตน

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาสองสวางราย

ทางอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

กองชาง

65 โครงการขุดขยายสระประปา

หมูบานทุงพลวง หมูที่ 4 บาน

ทุงพลวง

เพื่อขุดขยายสระน้ําใหกวาง

และลึกเพิ่มขึ้น และประชาชนมี

น้ําไวอุปโภค บริโภค เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ํา

ขุดขยายสระน้ําใหกวางและลึก

เพิ่มขึ้น และประชาชนมีน้ําไว

อุปโภค บริโภค เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการกักเก็บน้ํา

500,000 500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่ 

มีน้ําไวอุปโภค 

บริโภค เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในพื้นที่ 

มีน้ําไวอุปโภค 

บริโภค เพิ่มมากขึ้น

กองชาง

66 โครงการขยายเขตประปา หมูที่

 4 บานทุงพลวง

เพื่อขยายเขตประปา หมูที่ 4 

บานทุงพลวง

 บานทุงพลวง (เสนทุงพลวงคลอง

ชาง)

              400,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

ประชาชนมีน้ําใช

อยางทั่วถึง

กองชาง

หนาที่ 67



หนาที่ 68

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

67 โครงการกอสรางธนาคารน้ําใต

ดิน หมูที่ 4 บานทุงพลวง

เพื่อกอสรางธนาคารน้ําใตดิน  

หมูที่ 4 บานทุงพลวง

เพื่อกอสรางธนาคารน้ําใตดิน  

หมูที่ 4 บานทุงพลวง

              100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชทั่วถึง

ประชาชนมีน้ําใช

อยางทั่วถึงและ

สะอาด

กองชาง

68 โครงการขุดลอกสระน้ํา หมูที่ 4

 บานทุงพลวง

เพื่อขุดลอกสระน้ํา บานทุง

พลวงบอขางโรงเรียน 

60x120x10 ม.

ขุดลอกสระน้ํา บานทุงพลวงบอ

ขางโรงเรียน 60x120x10 ม.

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภค 

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใช

ในการอุปโภค-

บริโภคและ

การเกษตร

กองชาง

69 โครงการกอสรางระบบประปา

ขนาดใหญ หมูที่ ๔ บานทุงพลวง

เพื่อกอสรางระบบประปาขนาด

ใหญ หมูที่ ๔ บานทุงพลวง

กอสรางระบบประปาขนาดใหญ 

หมูที่ ๔ บานทุงพลวง

           6,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการอุ

โภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

70 โครงการกอสราง ซอมแซม

ระบบทอประปาหมูบาน หมูที่ 

4 บานทุงพลวง

เพื่อกอสรางและซอมแซมระบบ

ประปาหมูบาน หมูที่ 4 บาน

ทุงพลวง

กอสรางและซอมแซมระบบ

ประปาหมูบาน หมูที่ 4 บานทุง

พลวง

              400,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ

ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

71 โครงการกอสรางและปรับปรุง

ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 5 บานหนองไผ

เพื่อกอสรางซอมแซมถนน

คอนกรีต หมูที่ 5 บานหนองไผ

กอสรางซอมแซมถนนคอนกรีต 

หมูที่ 5 บานหนองไผ

500,000              500,000              500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

72 โครงการขุดลอกคลองหวยใคร 

หมูที่ 5 บานหนองไผ

เพื่อขุดลอกคลองหวยใคร หมูที่

5 บานหนองไผ

ขุดลอกคลองหวยใคร หมูที่5 

บานหนองไผ

500,000              จํานวนรอยละการ

ขุดลอคลองแลวเสร็จ

การขุดลอคลองแลว

เสร็จ

กองชาง

73 โครงการขยายเขตไฟฟาทรงต่ํา

ภายในหมูบาน หมูที่ 5 บาน

หนองไผ

ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาทรงต่ําภายใน

หมูบาน หมูที่ 5 บานหนองไผ

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

กองชาง

74 โครงการกอสรางไฟฟาเกษตร 

หมูที่ 5 บานหนองไผ

กอสรางไฟฟาเกษตร หมูที่ 5 

บานหนองไผ

ไฟฟาเกษตร หมูที่ 5 บานหนองไผ 500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา

เกษตรใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

กองชาง

75 โครงการขุดเจาะบอบาลเพื่อ

การเกษตร หมูที่ 5 บานหนองไผ

ขุดเจาะบอบาลเพื่อการเกษตร 

จํานวน 16 ครัวเรือน หมูที่5 

บานหนองไผ

ขุดเจาะบอบาลเพื่อการเกษตร 

จํานวน 16 ครัวเรือน หมูที่5 

บานหนองไผ

500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําใน

การเกษตรเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

การเกษตร

กองชาง

หนาที่ 68



หนาที่ 69

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

76 โครงการขุดเจาะบอบาดาล

พรอมยายถังและซับเมอรส หมู

ที่ ๕ บานหนองไผ

เพื่อขุดเจาะบอบาดาลพรอม

ยายถังและซับเมอรส หมูที่ ๕ 

บานหนองไผ

บอบาดาลพรอมยายถังและซับ

เมอรส หมูที่ ๕ บานหนองไผ

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

77 โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมู

ที่ 5 บานหนองไผ

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 5 

บานหนองไผ (บานนายชิน 

ทองหาด)

บอบาดาล หมูที่ 5 บานหนองไผ 

(บานนายชิน ทองหาด)

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

78 โครงการขุดเจาะบอบาดาล

พรอมติดตั้ง      ถังประปาแบบ

ถวยแชมเปญ หมูที่ 5

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล พรอม

ติดตั้งถังประปาแบบถวยแชม

เปญ หมูที่ 5 บานหนองไผ (ปา

ปาลม)

บอบาดาล พรอมติดตั้งถังประปา

แบบถวย  แชมเปญ หมูที่ 5 บาน

หนองไผ (ปาปาลม)

500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

79 โครงการกอสรางติดตั้งแผงโซลา

เซลลประปาหมูบาน จํานวน 3

 จุด หมูที่ 5 บานหนองไผ

กอสรางติดตั้งแผงโซลาเซลล

ประปาหมูบาน จํานวน 3 จุด 

หมูที่ 5 บานหนองไผ

แผงโซลาเซลลประปาหมูบาน 

จํานวน 3 จุด หมูที่ 5 บานหนอง

ไผ

              500,000               500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ

ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

80 โครงการกอสรางปรับปรุง

ระบบประปา หมูที่ 5 บาน

หนองไผ

เพื่อกอสรางปรับปรุงระบบ

ประปา หมูที่ 5 บานหนองไผ

ระบบประปาภายในหมูบานไดรับ

การกอสรางและปรับปรุง หมูที่ 5

 บานหนองไผ

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ

ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

81 โครงการกอสรางอาคาร

อเนกประสงคที่ลานฉประจํา

หมูบาน หมู 6 บานเนินผาสุก

เพื่อกอสรางอาคาร

อเนกประสงคที่ลานกีฬาประจํา

หมูบาน หมู 6 บานเนินผาสุก

อาคารอเนกประสงคที่ลานกีฬา

ประจําหมูบาน หมู 6 บานเนิน

ผาสุก

3,000,000           3,000,000           3,000,000           3,000,000           3,000,000           จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

สถานที่จัดกิจกรรม

มากขึ้น

ประชาชนในพื้นที่มี

สถานที่จัดกิจกรรม

มากขึ้น

กองชาง

82 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานเนิน

ผาสุก (ซอยบานนางกัณนิกา 

เฮงม)ี

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยบานนางกัณนิกา เฮง

มี กวาง 3 เมตร ยาว 150 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

บานนางกัณนิกา เฮงมี กวาง 3 

เมตร ยาว 150 เมตร

350,000              350,000              350,000              350,000              350,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

สถานที่จัดกิจกรรม

มากขึ้น

ประชาชนในพื้นที่มี

สถานที่จัดกิจกรรม

มากขึ้น

กองชาง

83 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานเนิน

ผาสุก (ซอยบานนายบุญโสม 

มาลาพุด)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยบานนายบุญโสม 

มาลาพุด กวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

บานนายบุญโสม มาลาพุด กวาง 

4 เมตร ยาว 200 เมตร

470,000              470,000              470,000              470,000              470,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

สถานที่จัดกิจกรรม

มากขึ้น

ประชาชนในพื้นที่มี

สถานที่จัดกิจกรรม

มากขึ้น

กองชาง

หนาที่ 69



หนาที่ 70

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

84 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานเนิน

ผาสุก (ซอยบานนายประมวล 

เล็งด)ี

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยบานนายประมวล 

เล็งดี กวาง 4 เมตร ยาว 150 

เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

บานนายประมวล เล็งดี กวาง 4 

เมตร ยาว 150 เมตร

350,000              350,000              350,000              350,000              350,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

สถานที่จัดกิจกรรม

มากขึ้น

ประชาชนในพื้นที่มี

สถานที่จัดกิจกรรม

มากขึ้น

กองชาง

85 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานเนิน

ผาสุก (ซอยนางออนจันทร คํา

เลิส)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยนางออนจันทร คํา

เลิส กวาง 4 เมตร ยาว 300 

เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาง

ออนจันทร คําเลิส กวาง 4 เมตร 

ยาว 300 เมตร

700,000              700,000              700,000              700,000              700,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

สถานที่จัดกิจกรรม

มากขึ้น

ประชาชนในพื้นที่มี

สถานที่จัดกิจกรรม

มากขึ้น

กองชาง

86 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานเนิน

ผาสุก (ซอยบางนางสาว

ขวัญชญา น้ําทรัพย)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยบางนางสาวขวัญชญา

 น้ําทรัพย กวาง   4 เมตร ยาว

 500 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบาง

นางสาวขวัญชญา น้ําทรัพย กวาง 

  4 เมตร ยาว 500 เมตร

1,160,000           1,160,000           1,160,000           1,160,000           1,160,000           จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

สถานที่จัดกิจกรรม

มากขึ้น

ประชาชนในพื้นที่มี

สถานที่จัดกิจกรรม

มากขึ้น

กองชาง

87 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

คอนกรีตพรอมลาดยางแอส

ฟลทติก หมูที่ 6 บานเนิผาสุก

ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต

พรอมลาดยางแอสฟลทติก 

กวาง 4 เมตร ยาว 3,000 

เมตร หมูที่ 6 บานเนิผาสุก

ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต

พรอมลาดยางแอสฟลทติก กวาง 

4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หมูที่

 6 บานเนิผาสุก

5,000,000           5,000,000           5,000,000           5,000,000           5,000,000           จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

สถานที่จัดกิจกรรม

มากขึ้น

ประชาชนในพื้นที่มี

สถานที่จัดกิจกรรม

มากขึ้น

กองชาง

88 โครงการซอมแซมถนนดินลูกรัง

ในหมูบานเนินผาสุก หมูที่ 6

ซอมแซมถนนดินลูกรังใน

หมูบานเนินผาสุก หมูที่ 6

ซอมแซมถนนดินลูกรังในหมูบาน

เนินผาสุก หมูที่ 7

500,000              500,000              500,000              500,000              500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

สถานที่จัดกิจกรรม

มากขึ้น

ประชาชนในพื้นที่มี

สถานที่จัดกิจกรรม

มากขึ้น

กองชาง

89 โครงการทํารางระบายน้ําใน

หมูบาน หมูที่ 6 บานเนินผาสุก

เพื่อทํารางระบายน้ําในหมูบาน 

หมูที่ 6 บานเนินผาสุก

รางระบายน้ําในหมูบาน หมูที่ 6 

บานเนินผาสุก

2,000,000           2,000,000           2,000,000           2,000,000           2,000,000           จํานวนรอยละ

ปญหาน้ําทวงขัง

ลดลง

จํานวนรอยละ

ปญหาน้ําทวงขัง

ลดลง

กองชาง

90 โครงการกอสรางลานกีฬา

อเนกประสงค หมูที่ 6 บานเนิน

ผาสุก

เพื่อกอสรางลานกีฬา

อเนกประสงค หมูที่ 6 บานเนิน

ผาสุก

ลานกีฬาอเนกประสงค หมูที่ 6 

บานเนินผาสุก

2,000,000           2,000,000           2,000,000           2,000,000           2,000,000           จํานวนรอยละ

ประชาชนมีสถานที่

จัดกิจกรรมเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีสถานที่

จัดกิจกรรมเพิ่ม

มากขึ้น

กองชาง

91 โครงการกอสรางสะพานกุดตาจู

 หมู 6 บานเนินผาสุก

เพื่อกอสรางสะพานกุดตาจู หมู

 6 บานเนินผาสุก

สะพานกุดตาจู หมู 6 บานเนิน

ผาสุก

2,000,000           2,000,000           2,000,000           2,000,000           2,000,000           จํานวนรอยละการ

กอสรางสะพานแลว

เสร็จ

การกอสรางสะพาน

แลวเสร็จ

กองชาง

หนาที่ 70



หนาที่ 71

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

92 โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 6 

บานเนินผาสุก

เพื่อขุดลอกคลอง หมูที่ 6 บาน

เนินผาสุก

ขุดลอกคลอง หมูที่ 6 บานเนิน

ผาสุก

1,500,000           1,500,000           1,500,000           1,500,000           1,500,000           จํานวนรอยละการ

แลวเสร็จของการ

ขุดลอกคลอง

การแลวเสร็จของ

การขุดลอกคลอง

กองชาง

93 โครงการกอสรางฝายน้ําลนหมูที่

 6 บานเนินผาสุก

เพื่อกอสรางฝายน้ําลนหมูที่ 6 

บานเนินผาสุก

ฝายน้ําลนหมูที่ 6 บานเนินผาสุก 1,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           จํานวนรอยละการ

แลวเสร็จของฝาย

น้ําลน

การแลวเสร็จของ

ฝายน้ําลน

กองชาง

94 โครงการถมสระที่สาธรณะ หมูที่

 6 บานเนินผาสุก

เพื่อถมสระที่สาธรณะ หมูที่ 6 

บานเนินผาสุก

สระที่สาธรณะไดรับการถม หมูที่

 6 บานเนินผาสุก

500,000              500,000              500,000              500,000              500,000              จํานวนรอยละการ

แลวเสร็จของการ

ถมสระ

การแลวเสร็จของ

การถมสระ

กองชาง

95 โครงการวางทอระบายน้ํา หมูที่

 6 บานเนินผาสุก) (ซอยบาน 

กุดตาจู)

เพื่อวางทอระบายน้ํา หมูที่ 6 

บานเนินผาสุก) (ซอยบาน กุด

ตาจู)

ทอระบายน้ํา หมูที่ 6 บานเนิน

ผาสุก

500,000              500,000              500,000              500,000              500,000              จํานวนรอยละ

ปญหาน้ําทวงขัง

ลดลง

จํานวนรอยละ

ปญหาน้ําทวงขัง

ลดลง

กองชาง

96 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานเนิน

ผาสุก (ซอยบานนายบุญชู บุญ

เติม)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยบานนายบุญชู บุญ

เติม กวาง 4 เมตร ยาว 200 

เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

บานนายบุญชู บุญเติม

470,000              470,000              470,000              470,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

97 โครงการเปดจุดไฟฟารายทาง 

ในหมู 6 บานเนินผาสุก ทุกซอย

ขอเปดจุดไฟฟารายทาง ในหมู 

6 บานเนินผาสุก ทุกซอย

เปดจุดไฟฟารายทาง ในหมู 6 

บานเนินผาสุก ทุกซอย

500,000              500,000              500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

กองชาง

98 โครงการกอสรางพรอมติดตั้ง

ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หมูที่

 6 บานเนินผาสุก

เพื่อกอสรางพรอมติดตั้งไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย หมูที่ 6 

บานเนินผาสุก

ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หมูที่ 6

 บานเนินผาสุก

1,000,000           1,000,000           1,000,000           จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาสองสวางราย

ทางอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางอยางทั่วถึง

กองชาง

99 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

ในหมูที่ 6 บานเนินผาสุก

เพื่อขยายเขตไฟฟาแรงต่ําในหมู

ที่ 6 บานเนินผาสุก

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําในหมูที่ 6 

บานเนินผาสุก

500,000              500,000              500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

กองชาง

100 โครงการขยายเขตประปา

หมูบาน หมูที่ ๖ บานเนินผาสุก

เพื่อขยายเขตประปา ในหมูบาน

 หมูที่ ๖ บานเนินผาสุก

ขยายเขตประปา ในหมูบาน หมูที่

 ๖ บานเนินผาสุก

              500,000               500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชทั่วถึง

ประชาชนมีน้ําใช

อยางทั่วถึงและ

สะอาด

กองชาง

หนาที่ 71



หนาที่ 72

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

101 โครงการขุดลอกฝายบานเนิน

ผาสุก หมูที่ ๖ บานเนินผาสุก

เพื่อขุดลอกฝายบานเนินผาสุก 

หมูที่ ๖ บานเนินผาสุก

ขุดลอกฝายบานเนินผาสุก หมูที่ ๖

 บานเนินผาสุก

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา 

อุปโภค-บริโภคใน

การเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใช

ในการอุปโค-บริโค 

และการเกษตร

กองชาง

102 โครงการขุดลอกฝายน้ําลน หมูที่

 6 บานเนินผาสุก

เพื่อขุดลอกฝายน้ําลน หมูที่ 6 

บานเนินผสุก

ขุดลอกฝายน้ําลน หมูที่ 6 บาน

เนินผสุก

           1,500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา 

อุปโภค-บริโภคใน

การเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใช

ในการอุปโค-บริโค 

และการเกษตร

กองชาง

103 โครงการขยายเขตประปากุดตา

จู หมูที่ ๖ บานเนินผาสุก

เพื่อขยายเขตประปากุดตาจู 

หมูที่ ๖ บานเนินผาสุก

ขยายเขตประปากุดตาจู หมูที่ ๖ 

บานเนินผาสุก

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการอุ

โภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

104 โครงการขยายเขตประปา หมูที่

 ๖ บานเนินผาสุก

เพื่อขยายเขตประปา หมูที่ ๖ 

บานเนินผาสุก

ขยายเขตประปา หมูที่ ๖ บาน

เนินผาสุก

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการอุ

โภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

105 โครงการขยายเขตประปากุดตา

จู หมูที่ 6 บานเนินผาสุก

เพื่อขยายเขตประปา กุดตาจู 

หมูที่ 6 บาน เนินผาสุก

ขยายเขตประปา กุดตาจู หมูที่ 6

 บาน เนินผาสุก

500,000 500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

106 โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมู

ที่ 6 บานเนินผาสุก

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 6 

บานเนินผาสุก (กลุมกุดตาจู)

ขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 6 บาน

เนินผาสุก (กลุมกุดตาจู)

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

107 โครงการกอสรางสถานีสูบน้ํา 

พลังงานแสงอาทิตย หมูที่ 6 

บานเนินผาสุก

เพื่อกอสรางสถานีสูบน้ํา 

พลังงานแสงอาทิตย  หมูที่ 6 

บานเนินผาสุก

สถานีสูบน้ํา พลังงานแสงอาทิตย 

 หมูที่ 6 บานเนินผาสุก

1,500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

108 โครงการกอสรางพรอมติดตั้งถัง

ประปาแบบแชมเปญ และขยาย

เขตประปา หมูที่ ๖ บานเนิน

ผาสุก

เพื่อกอสรางพรอมติดตั้งถัง

ประปาแบบแชมเปญ และขยาย

เขตประปา หมูที่ ๖ บานเนิน

ผาสุก

ถังประปาแบบแชมเปญ และขยาย

เขตประปา หมูที่ ๖ บานเนินผาสุก

จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ

ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

หนาที่ 72



หนาที่ 73

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

109 โครงการขยายเขตประปาสวน

ภูมิภาค หมูที่ 6 บานเนินผาสุก

เพื่อขยายเขตประปาสวน

ภูมิภาค หมูที่ 6 บานเนินผาสุก

ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค หมู

ที่ 6 บานเนินผาสุก

           1,000,000            1,000,000            1,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ

ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

110 โครงการวางทอระบายน้ํา หมูที่

 7 บานใหมไพรวัลย

เพื่อวางทอระบายน้ํา หมูที่ 7 

บานใหมไพรวัลย

ทอระบายน้ํา หมูที่ 7 บานใหม

ไพรวัลย

              500,000               500,000               500,000 ลดปญหาน้ําทวมขัง

ไดมากขึ้น

น้ําไมทวมขังบริเวร

หมูบาน

กองชาง

111 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 7 

บานใหมไพรวัลย

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังตลอดทั้งหมูบาน ยาว 

8,000 เมตร

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง

ตลอดทั้งหมูบาน ยาว 8,000 

เมตร

500,000              500,000              500,000              500,000              500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

112 โครงการกอสรางสนามกีฬา

หมูบาน หมูที่ 7 บานใหมไพร

วัลย

เพื่อกอสรางสนามกีฬาหมูบาน 

หมูที่ 7 บานใหมไพรวัลย

สนามกีฬาหมูบาน หมูที่ 7 บาน

ใหมไพรวัลย

500,000              จํานวนรอยละการ

แลวเสร็จของการอ

สรางลานกีฬา

ประชาชนภายใน

หมูบานมีสถานที่

ออกกําลังกาย

กองชาง

113 โครงการกอสรางถนนลาดยาง 

หมู 7 บานใหมไพรวัลย (ซอย

บานนางประมวล คําแดง - ทา

ไมแดง)

กอสรางถนนลาดยาง ซอยบาน

นางประมวล คําแดง - ทา

ไมแดง ยาว 200 เมตร

ถนนลาดยาง ซอยบานนาง

ประมวล คําแดง - ทาไมแดง ยาว

 200 เมตร

10,000,000         500,000              500,000              500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

114 โครงการขุดลอกคลองคันฉอ หมู

 7 บานใหมไพรวัลย

ขุดลอกคลองคันฉอ 2,000 

เมตร ของหมูบาน หมู 7 บาน

ใหมไพรวัลย

ขุดลอกคลองคันฉอ 2,000 เมตร

 ของหมูบาน หมู 7 บานใหมไพร

วัลย

1,500,000           1,500,000           จํานวนรอยละการ

ขุดลอกคลองแลว

เสร็จ

ะการขุดลอกคลอง

แลวเสร็จ

กองชาง

115 โครงการขยายเขตไฟฟาราย

ทางทั้งหมูบาน หมูที่ 7 บาน

ใหมไพรวัลย - ทาไมแดง - 

หนองตีกบ - เนินวัด

เพื่อขยายเขตไฟฟารายทางทั้ง

หมูบาน หมูที่ 7 บานใหมไพร

วัลย - ทาไมแดง - หนองตีกบ - 

เนินวัด

ขยายเขตไฟฟารายทางทั้งหมูบาน

 หมูที่ 7 บานใหมไพรวัลย - ทา

ไมแดง - หนองตีกบ - เนินวัด

1,000,000           500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

กองชาง

116 โครงการขยายเขตประปาสวน

ภูมิภาค  หมูที่ 7 บานใหมไพร

วัลย

เพื่อขยายเขขตประปาสวนภูฒิ

ภาค หมูที่ 7 บานใหมไพรวัลย

ขยายเขขตประปาสวนภูฒิภาค 

หมูที่ 7 บานใหมไพรวัลย

500,000              500,000                            500,000               500,000 500,000              ประชาชนมี

น้ําประปาอุปโภค-

บริโภค มากขึ้น

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภค ที่

สะอาด

กองชาง

117 โครงการซอมแซมไฟฟาและ

เพิ่มจุดไฟฟารายทางทั้งหมูบาน

 30 จุด หมู 7 บานใหมไพรวัลย

เพื่อซอมแซมไฟฟาและเพิ่มจุด

ไฟฟารายทางทั้งหมูบาน 30 จุด

 หมู 7 บานใหมไพรวัลย

ซอมแซมไฟฟาและเพิ่มจุดไฟฟา

รายทางทั้งหมูบาน 30 จุด หมู 7

 บานใหมไพรวัลย

500,000              500,000              500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาสองสวางราย

ทางอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางอยางทั่วถึง

กองชาง

หนาที่ 73



หนาที่ 74

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

118 โครงการขยายเขตไฟฟาซอยหมู

 7 บานใหมไพรวัลย (บานนาง

วาสนา บุญมา )

ขยายเขตไฟฟาซอยหมู 7 บาน

ใหมไพรวัลย (บานนางวาสนา 

บุญมา )

ขยายเขตไฟฟาซอยหมู 7 บาน

ใหมไพรวัลย (บานนางวาสนา 

บุญมา )

500,000              500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

กองชาง

119 โครงการขุดขยายสระน้ําหนอง

ตีกบ หมูที่ 7 บานใหมไพรวัลย

เพื่อขุดขยายสระน้ําใหกวาง

และลึกเพิ่มขึ้น และประชาชนมี

น้ําไวอุปโภค บริโภค เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ํา

ขุดขยายสระน้ําใหกวางและลึก

เพิ่มขึ้น และประชาชนมีน้ําไว

อุปโภค บริโภค เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการกักเก็บน้ํา

500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่ 

มีน้ําไวอุปโภค 

บริโภค เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในพื้นที่ 

มีน้ําไวอุปโภค 

บริโภค เพิ่มมากขึ้น

กองชาง

120 โครงการกอสรางฝายน้ําลน หมู

ที่ 7 บานใหมไพรวัลย (คุม

หนองตีกบ)

เพื่อกอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 7 

บานใหมไพรวัลย (คุมหนองตีกบ)

ฝายน้ําลน หมูที่ 7 บานใหมไพร

วัลย (คุมหนองตีกบ)

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา 

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําใชใน

การอุปโภคบริโภค

และการเกษตร

กองชาง

121 โครงการขยายเขตประปา

หมูบาน หมูที่ 7 บานใหมไพร

วัลย

เพื่อขยายเขตประปา  หมูที่ 7 

บานใหมไพรวัลย กลุมหนอง

จอก และถนนสาย 359

ขยายเขตประปา  หมูที่ 7 บาน

ใหมไพรวัลย กลุมหนองจอก และ

ถนนสาย 359

              300,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชทั่วถึง

ประชาชนมีน้ําใช

อยางทั่วถึงและ

สะอาด

กองชาง

122 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตรในชุมชน หมู 7 บาน

ใหมไพรวัลย

ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตรในชุมชน หมู 7 บาน

ใหมไพรวัลย

บอบาดาลเพื่อการเกษตรในชุมชน

 หมู 7 บานใหมไพรวัลย

500,000 500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําใน

การเกษตรเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

การเกษตร

กองชาง

123 โครงการกอสรางฝายน้ําลน หมู

ที่ 7 บานใหมไพรวัลย (คุมไทร

ยอย)

เพื่อกอสรางฝายน้ําลน แบบรถ

สามารถวิ่งผานได หมูที่ 7 บาน

ไมไพรวัลย (คุมไทรยอย)

ฝายน้ําลน แบบรถสามารถวิ่งผาน

ได หมูที่ 7 บานไมไพรวัลย (คุม

ไทรยอย)

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําไวใช

ทําการเกษตรอยาง

พอเพียง

ประชาชนมีน้ําไวใช

ทําการเกษตรอยาง

พอเพียง

กองชาง

124 โครงการกอสรางฝายน้ําลน หมู

ที่ 7 บานใหมไพรวัลย (เสนทา

อีจอม)

เพื่อกอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 7 

บานใหมไพรวัลย (เสนทาอีจอม)

ฝายน้ําลน หมูที่ 7 บานใหมไพร

วัลย (เสนทาอีจอม)

500,000 500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําไวใช

ทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

ประชาชนมีน้ําไวใช

ทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

125 โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ ๗ 

บานใหมไพรวัลย

เพื่อขุดลอกคลอง หมูที่ ๗ บาน

ใหมไพรวัลย

ขุดลอกคลอง หมูที่ ๗ บานใหม

ไพรวัลย

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา 

อุปโภค-บริโภคใน

การเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใช

ในการอุปโค-บริโค 

และการเกษตร

กองชาง

หนาที่ 74



หนาที่ 75

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

126 โครงการขุดสระน้ํา หมูที่ 7 

บานใหมไพรวัลย (หนองตีกบ)

เพื่อขุดสระน้ํา หมูที่ 7 บานใหม

ไพรวัลย (หนองตีกบ)

สระน้ํา หมูที่ 7 บานใหมไพรวัลย 

(หนองตีกบ)

           1,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา 

อุปโภค-บริโภคใน

การเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใช

ในการอุปโค-บริโค 

และการเกษตร

กองชาง

127 โครงการกอสรางประปาขนาด

ใหญ หมูที่ ๗ บานใหมไพรวัลย

เพื่อกอสรางประปาขนาดใหญ 

หมูที่ ๗ บานใหมไพรวัลย

ประปาขนาดใหญ หมูที่ ๗ บาน

ใหมไพรวัลย

           6,600,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการอุ

โภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

128 โครงการขุดเจาะบอบาดาล 

พรอมยายถังประปาหมูบาน 

หมูที่ 7 บานใหมไพรวัลย

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล พรอม

ยายถังประปาหมูบาน กลุมบาน

ใหมไพรวัลย

บอบาดาล พรอมยายถังประปา

หมูบาน กลุมบานใหมไพรวัลย

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

129 โครงการกอสรางระบบประปา

หมูบานแบบบาดาลขนาดกลาง

 หมูที่ 7 บานใหมไพรวัลย

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 7  มีน้ํา

อุปโภค – บริโภคเพียงพอตอ

ความตองการ

ประชาชน หมูที่ 7 ตําบลสระขวัญ            2,650,000 ประชาชนหมูที่ 7 

มีน้ําประปา อุปโภค

 – บริโภค เพิ่มมาก

ขึ้น

ประชาชนหมูที่ 7 

มีน้ําประปา อุปโภค

 – บริโภค ที่พอเพียง

กองชาง

130 โครงการกอสราง ประปา

หมูบาน พรอมติดตั้งเครื่อง

กรองน้ํา หมูที่ ๗ บานใหมไพร

วัลย

เพื่อกอสราง ประปาหมูบาน 

พรอมติดตั้งเครื่องกรองน้ํา  หมู

ที่ ๗ บานใหมไพรวัลย

ประปาหมูบาน พรอมติดตั้งเครื่อง

กรองน้ํา  หมูที่ ๗ บานใหมไพรวัลย

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ

ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

131 โครงการซอมแซมประปาและ

ขยายเขตประปาทั้งหมูบาน  

หมูที่ 7 บานใหมไพรวัลย - ทา

ไมแดง - หนองตีกบ - เนินวัด

เพื่อซอมแซมประปาและขยาย

เขตประปาทั้งหมูบาน  หมูที่ 7

 บานใหมไพรวัลย - ทาไมแดง -

 หนองตีกบ - เนินวัด

ซอมแซมประปาและขยายเขต

ประปาทั้งหมูบาน  หมูที่ 7 บาน

ใหมไพรวัลย - ทาไมแดง - หนอง

ตีกบ - เนินวัด

              500,000               500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ

ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

132 โครงการซอมแซมพรอมขุด

เจาะบอบาดาลประปาหมูบาน 

หมูที่ 7 บานใหมไพรวัลย

เพื่อซอมแซมพรอมขุดเจาะบอ

บาดาลประปาหมูบาน หมูที่ 7 

บานใหมไพรวัลย

ซอมแซมพรอมขุดเจาะบอบาดาล

ประปาหมูบาน หมูที่ 7 บานใหม

ไพรวัลย

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ

ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

133 โครงการขยายเขตประปาสวน

ภูมิภาค  หมูที่ 7 บานใหมไพร

วัลย

เพื่อขยายเขขตประปาสวนภูฒิ

ภาคหมูที่ 7 บานใหมไพรวัลย

ขยายเขขตประปา หมูที่ 7 บาน

ใหมไพรวัลย

500,000              500,000              500,000 500,000 500,000              ประชาชนมี

น้ําประปาอุปโภค-

บริโภค มากขึ้น

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภค ที่

สะอาด

กองชาง

หนาที่ 75



หนาที่ 76

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

134 โครงการวางทอระบายน้ํา หมูที่

 7 บานใหมไพรวัลย

เพื่อวางทอระบายน้ํา หมูที่ 7 

บานใหมไพรวัลย

วางทอระบายน้ํา หมูที่ 7 บาน

ใหมไพรวัลย

              500,000               500,000               500,000 ลดปญหาน้ําทวมขัง

ไดมากขึ้น

น้ําไมทวมขังบริเวร

หมูบาน

กองชาง

135 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานคลองปูน

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก เสนเนินสงา ถึง หมู 20 

หมูที่ 8 บานคลองปูน กวาง 5 

เมตร ยาว 1,000 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 

บานคลองปูน กวาง 5 เมตร ยาว

 1,000 เมตร

500,000              500,000              500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

136 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานคลองปูน

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่8 บานคลองปูน 

กวาง 4 เมตร ยาว 500 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนเขา

ซอย หมูที8่ บานคลองปูน

500,000              300,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

137 โครงการกอสรางรั้วสนามกีฬา 

กลุมเนินสงา กับกลุมคลองปูน 

หมูที่ 8 บานคลองปูน

เพื่อกอสรางรั้วสนามกีฬา กลุม

เนินสงา กับกลุมคลองปูน หมูที่

 8 บานคลองปูน

รั้วสนามกีฬา กลุมเนินสงา กับ

กลุมคลองปูน หมูที่ 8 บานคลอง

ปูน

200,000              200,000              จํานวนการกอสราง

รั้วแลวเสร็จ

การกอสรางรั้วแลว

เสร็จ

กองชาง

138 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

ดินลูกรัง หมูที่ 8 บานคลองปูน

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนนดิน

ลูกรัง หมูที่ 8 บานคลองปูน

ถนนดินลูกรังไดรับการปรับปรุง

ซอมแซม หมูที่ 8 บานคลองปูน

300,000              300,000              200,000              300,000              500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

139 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานคลอง

ปูน (ซอยประชาชื่น)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยประชาชื่น หมูที่ 8 

บานคลองปูน กวาง 4 เมตร 

ยาว 400 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย

ประชาชนชื่น หมูที่ 8 บานคลอง

ปูน  กวาง 4 เมตร ยาว 400 

เมตร

300,000              300,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

140 โครงการกอสรางลานกีฬา

เอนกประสงค หมูที่ 8 บาน

คลองปูน

เพื่อกอสรางลานกีฬา

เอนกประสงค หมูที่ 8 บาน

คลองปูน

ลานกีฬาเอนกประสงค หมูที่ 8 

บานคลองปูน

              500,000 จํานวนรอยละของ

ประชาชนมีพื้นที่

ประกอบกิจกรรมที่

เปนประโยชนมาก

ขึ้น

ประชาชนมีพื้นที่

ประกอบกิจกรรมที่

เปนประโยชน

กองชาง/กอง

การศึกษาฯ

141 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บาน

คลองปูน (ชื่อฤดี)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เสริมเหล็กชื่อฤดี หมูที่ 8 บาน

คลองปูน

ถนนคอนกรีตเสริมเสริมเหล็กชื่อ

ฤดี หมูที่ 8 บานคลองปูน

300,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

หนาที่ 76



หนาที่ 77

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

142 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเสริม  หมูที่ 8 บานคลอง

ปูน (ซอยผูชวยสี)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เสริม ซอยผูชวยสี หมูที่ 8 บาน

คลองปูน กวาง 4 เมตร ยาว 

100 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเสริม ซอย

ผูชวยสี หมูที่ 8 บานคลองปูน

กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร

400,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

143 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานคลอง

ปูน (แยกซอย3 เนินสงาบาน

นายทองสานโยคประโส)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กแยกซอย3เนินสงาบาน

นายทองสานโยคประโส หมูที่ 8

 บานคลองปูน กวาง 4 เมตร 

ยาว 100 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกซอย

3เนินสงาบานนายทองสาน โยค

ประโส หมูที่ 8 บานคลองปูน 

กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร

300,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

144 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานคลองปูน

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 8 บานคลองปูน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 

บานคลองปูน

300,000              500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

145 โครงการกอสรางถนนแอสพัลติก

  หมูที่ 8 บานคลองปูน (-ซอย

คลองปูน-)

เพื่อกอสรางถนนแอสพัลติก -

ซอยคลองปูน- หมูที่ 8 บาน

คลองปูน

ถนนแอสพัลติก -ซอยคลองปูน- 

หมูที่ 8 บานคลองปูน

  500,000              500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

146 โครงการกอสรางถนนแอสพัลติก

  หมูที่ 8 บานคลองปูน (-ซอย1

 กลุมเนินสงา)

เพื่อกอสรางถนนแอสพัลติก -

ซอย1 กลุมเนินสงา หมูที่ 8 

บานคลองปูน

ถนนแอสพัลติก -ซอย1 กลุมเนิน

สงา หมูที่ 8 บานคลองปูน

500,000              500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

147 โครงการขุดลอกคลองเนินสงา 

ถึงคลองคันฉอ หมูที่ 8 บาน

คลองปูน

เพื่อขุดคลองเพื่อกักเก็บน้ําไว

อุปโภค-บริโภค หมูที่ 8 บาน

คลองปูน

ขุดคลองเพื่อกักเก็บน้ําไวอุปโภค-

บริโภค หมูที่ 8 บานคลองปูน

1,000,000           1,000,000           จํานวนรอยละการ

ขุดคลองแลวเสร็จ

การขุดคลองแลว

เสร็จ

กองชาง

148 โครงการขุดลอกคลอง คลอง

ปูนถึง เนินกลาง หมูที่ 8 บาน

คลองปูน

เพื่อขุดคลองเพื่อกักเก็บน้ําไว

อุปโภค-บริโภค

ขุดคลองเพื่อกักเก็บน้ําไวอุปโภค-

บริโภค หมูที่ 8 บานคลองปูน

1,000,000           1,000,000           จํานวนรอยละการ

ขุดคลองแลวเสร็จ

การขุดคลองแลว

เสร็จ

กองชาง

149 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 

หมูที่ 8 บานคลองปูน

เพื่อกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่

 8 บานคลองปูน

รางระบายน้ําหมูที่ 8 บานคลอง

ปูน

400,000              300,000              500,000              จํานวนรอยละ

ปญหาน้ําทวงขัง

ลดลง

ปญหาน้ําทวงขัง

ลดลง

กองชาง

150 โครงการกอสรางฝายน้ําลน

คลองเนินสงา หมูที่ 8 บาน

คลองปูน

เพื่อกอสรางฝายน้ําลนคลอง

เนินสงา หมูที่ 8 บานคลองปูน

ฝายน้ําลน หมูที่ 8 บานคลองปูน 

คลองเนินสงา

500,000              1,000,000           จํานวนรอยละ

ความสําเร็จของ

การกอสรางฝายน้ํา

ลน

เพื่อเปนการกักเก็บ

น้ําไวสําหรับ

อุปโภคบริโภค

กองชาง

หนาที่ 77



หนาที่ 78

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

151 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง

โซลาเซลล หมูที่ 8 บานคลองปูน

เพื่อติดตั้งไฟฟาสองสวางโซลา

เซลล หมูที่ 8 บานคลองปูน

ไฟฟาสองสวางโซลาเซลล หมูที่ 8

 บานคลองปูน

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาสองสวางราย

ทางอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

กองชาง

152 โครงการขยายเขตไฟฟาคลอง

ปูน หมูที่ 8 บานคลองปูน

เพื่อขยายเขตไฟฟาคลองปูน 

หมูที่ 8 บานคลองปูน 200 

เมตร

ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 8 บาน

คลองปูน  200 เมตร

200,000              200,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

กองชาง

153 ขุดลอกคลองและกอสรางฝาย เพื่อขุดลอกคลองและกอสราง

ฝาย

ขุดลอกคลองและกอสรางฝาย 

หมูที่ ๘ บานคลองปูน (คลอง

คันฉอและคลองน้ําซับ)

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา 

อุปโภค-บริโภคใน

การเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใช

ในการอุปโค-บริโค 

และการเกษตร

กองชาง

154 โครงการปรับปรุง ซอมแซม

ระบบประปา หมูที่ ๘

เพื่อปรับปรุงซอมแซมระบบ

ประปา

ปรับปรุงซอมแซมระบบประปา 

หมูที่ ๘ บานคลองปูน

              300,000               200,000               500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการอุ

โภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

155 โครงการกอสรางธนาคารน้ําใต

ดิน

เพื่อกอสรางธนาคารน้ําใตดิน 4

 จุด

ธนาคารน้ําใตดิน 4 จุด หมูที่ 9 

บานบะเจริญ

              400,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชทั่วถึง

ประชาชนมีน้ําใช

อยางทั่วถึงและ

สะอาด

กองชาง

156 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร

เพื่อขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร

ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร

 หมูที่ ๙ บานบะเจริญ

              500,000               500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําใน

การเกษตรเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

การเกษตร

กองชาง

157 โครงการขุดลอกคลองเพื่อ

การเกษตร หมูที่ 9

เพื่อขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร

 หมูที่ 9

ขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร หมูที่

 9 บานบะเจริญ

500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภคและ

การเกษตร

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

และการเกษตร

กองชาง

158 โครงการถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 9 บานบะเจริญ

เพื่อโครงการถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 9 บานบะเจริญ 

กวาง 4 เมตร ยาว 1,400 

เมตร สาย sml

รถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 

sml  กวาง 4 เมตร ยาว 1,400 

เมตรหมูที่ 9 บานบะเจริญ

500,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

หนาที่ 78



หนาที่ 79

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

159 โครงการถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 9 บานบะเจริญ

เพื่อโครงการถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 9 บานบะเจริญ 

กวาง 4 เมตร ยาว 1,400 

เมตร สาย หนาวัด

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนา

วัด  กวาง 4 เมตร ยาว 1,400 

เมตร หมูที่ 9 บานบะเจริญ

500,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

160 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง 

หมูที่ 9 บานบะเจริญ

เพื่อซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 9

 บานบะเจริญ

ซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 9 

บานบะเจริญ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

161 โครงการซอมแซมเสียงตามสาย

 ศาลากลางบาน 1 จุด มูที่ 9 

บานบะเจริญ

เพื่อซอมแซมเสียงตามสาย 

ศาลากลางบาน 1 จุด มูที่ 9 

บานบะเจริญ

ซอมแซมเสียงตามสาย ศาลา

กลางบาน หมูที่ 9 บานบะเจริญ

200,000 รอยละศาลา

กลางบานไดรับการ

ตอเติทแลวเสร็จ

162 โครงการซอมแซมประปา

หมูบาน 3 จุดหมูที่ 9 บานบะ

เจริญ

เพื่อซอมแซมประปาหมูบาน 3 

จุดหมูที่ 9 บานบะเจริญ

ซอมแซมประปาหมูบาน หมูที่ 9 

บานบะเจริญ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

163 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร หมูที่ 9 บานบะเจริญ

เพื่อขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร หมูที่ 9 บานบะเจริญ

ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร

 หมูที่ 9 บานบะเจริญ

500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

164 โครงการขุดสระเพื่อการเกษตร

หมูที่ 9 บานบะเจริญ

เพื่อขุดสระเพื่อการเกษตรหมูที่

 9 บานบะเจริญ

ขุดสระเพื่อการเกษตร หมูที่ 9 

บานบะเจริญ

500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

165 โครงการไฟสองสวางรายทาง 

และขยายเขตไฟฟา รอบ

หมูบาน หมูที่ 9 บานบะเจริญ

เพื่อสรางไฟสองสวางรายทาง 

และขยายเขตไฟฟา รอบ

หมูบาน หมูที่ 9 บานบะเจริญ

ไฟสองสวางรายทาง และขยาย

เขตไฟฟา รอบหมูบาน หมูที่ 9 

บานบะเจริญ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาสองสวางราย

ทางอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

กองชาง

166 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

 ดวยแอฟสติก ซอยวัดไปถนน

รอบหมูบาน หมูที่ 9 บานบะ

เจริญ

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนน ดวย

แอฟสติก ซอยวัดไปถนนรอบ

หมูบาน หมูที่ 9 บานบะเจริญ 

กวาง 4 เมตร ยาว 1200 เมตร

ซอมแซมถนน ดวยแอฟสติก ซอย

วัดไปถนนรอบหมูบาน กวาง 4 

เมตร ยาว 1200 เมตร หมูที่ 9 

บานบะเจริญ

600,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

167 โครงการติดตั้งปายหมูบาน หมู

ที่ 9 บานบะเจริญ

เพื่อติดตั้งปายหมูบาน หมูที่ 9 

บานบะเจริญ

ปายหมูบาน หมูที่ 9 บานบะเจริญ 500,000

หนาที่ 79



หนาที่ 80

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

168 โครงการกอสรางรางน้ําใน

หมูบาน หมูที่ 9 บานบะเจริญ

เพื่อกอสรางรางน้ําในหมูบาน 

หมูที่ 9 บานบะเจริญ 1,500 

เมตร

รางน้ําในหมูบาน  1,500 เมตร 

หมูที่ 9 บานบะเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

169 โครงการติดตั้งไฟโซลาเซลล 

สายหนาวัด - sme จํานวน 5 

ตน หมูที่ 9 บานบะเจริญ

เพื่อติดตั้งไฟโซลาเซลล สาย

หนาวัด - sme จํานวน 5 ตน 

หมูที่ 9 บานบะเจริญ

ไฟโซลาเซลล สายหนาวัด - sme

 หมูที่ 9 บานบะเจริญ

800,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาสองสวางราย

ทางอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

กองชาง

170 โครงการกอสรางสถานีสูบน้ํา 

พลังงานแสงอาทิตย หมูที่ 9 

บานบะเจริญ

เพื่อกอสรางสถานีสูบน้ํา 

พลังงานแสงอาทิตย หมูที่ 9 

บานบะเจริญ

สถานีสูบน้ํา พลังงานแสงอาทิตย 

หมูที่ 9 บานบะเจริญ

1,500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

171 โครงการปรับปรุงถังน้ําประปา

เปนถังขนาดสูง หมูที่ 10 บาน

คลองคันฉอ

เพื่อปรับปรุงถังน้ําประปาเปน

ถังขนาดสูง กลุมคลองคันฉอ 

หมูที่ 10 บานคลองคันฉอ

ถังน้ําประปาเปนถังขนาดสูง กลุม

คลองคันฉอ หมูที่ 10 บานคลอง

คันฉอ

              200,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ

ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

172 โครงการกอสรางศาลา

ประชาคม หมูที่ 10 บานคลอง

คันฉอ (กลุมบานหนองอีดวง)

เพื่อกอสรางศาลาประชาคม 

หมูที่ 10 บานคลองคันฉอ 

กลุมบานหนองอีดวง

ศาลาประชาคม กลุมบานหนองอี

ดวง  หมูที่ 10 บานคลองคันฉอ

1,000,000           จํานวนรอยละ

ความสําเร็จของ

การกอสรางศาลา

ประชาคม

ประชาชนใน

หมูบานมีสถานที่

จัดกิจกรรมเพิ่ม

มากขึ้น

กองชาง

173 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ

 หมูที่ 10 บานคลองคันฉอ

เพื่อขุดลอกคลองสาธารณะ หมู

ที่ 10 บานคลองคันฉอ ยาว 

1,000 เมตร

ขุดลอกคลองสาธารณะ ยาว 

1,000 เมตร หมูที่ 10 บาน

คลองคันฉอ

700,000              จํานวนรอยละ

ความสําเร็จของ

การขุดลอกคลอง

ความสําเร็จของ

การขุดลอกคลอง

กองชาง

174 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง กลุมบานหนองอีดวง หมู

ที่ 10 บานคลองคันฉอ

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง

 กลุมบานหนองอีดวง หมูที่ 10

 บานคลองคันฉอ

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง กลุม

บานหนองอีดวง หมูที่ 10 บาน

คลองคันฉอ

500,000              500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

175 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กหนองอีดวง-นาลอม 

หมูที่ 10 บานคลองคันฉอ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กหนองอีดวง-นาลอม หมูที่

 10 บานคลองคันฉอ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองอี

ดวง-นาลอม หมูที่ 10 บานคลอง

คันฉอ

500,000              500,000              500,000              500,000              500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

หนาที่ 80



หนาที่ 81

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

176 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง

รายทาง หมูที่ 10 บานคลอง

คันฉอ

เพื่อติดตั้งไฟฟาสองสวางราย

ทาง หมูที่ 10 บานคลองคันฉอ

ไฟฟาสองสวางรายทาง หมูที่ 10

 บานคลองคันฉอ

200,000              200,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาสองสวางราย

ทางอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางอยางทั่วถึง

กองชาง

177 โครงการขยายเขตประปาจาก

วัดคลองคันฉอไปกลุมบาน

หนองอีดวง หมูที่ 10 บาน

คลองคันฉอ

ขยายเขตประปาจากวัดคลอง

คันฉอไปกลุมบานหนองอีดวง 

หมูที่ 10 บานคลองคันฉอ

ประปาจากวัดคลองคันฉอไปกลุม

บานหนองอีดวง หมูที่ 10 บาน

คลองคันฉอ

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ

ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

178 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 10 บานคลอง

คันฉอ (บานนายพรเทพ โทพล 

ไปบานนางทองบอ สมศร)ี

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 10 บานคลอง

คันฉอ กวาง 4 เมตร หนา 0.5

 ม. ยาว 800 เมตร (บานนาย

  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10

 บานคลองคันฉอ กวาง 4 เมตร 

หนา 0.5 ม. ยาว 80 เมตร 

(บานนายพรเทพ โทพล ไปบาน

 

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

179 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 10 บานคลอง

คันฉอ (ทางแยก ไปบานนาง

 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 10 บานคลอง

คันฉอ กวาง 4 เมตร หนา 0.5

      

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10

 บานคลองคันฉอ กวาง 4 เมตร 

หนา 0.5 ม. ยาว 500 เมตร 

  

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

180 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

ดินลูกรัง หมูที่ 10 บานคลอง

คันฉอ

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนนดิน

ลูกรัง ภายในพื้นที่หมูที่ 10 

บานคลองคันฉอ

ถนนดินลูกรังที่ชํารุดไดรับการ

ปรับปรุงซอมแซมใหมีสภาพใช

งานไดดี ภายในพื้นที่หมูที่ 10 

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

181 โครงการกอสรางถนนดินลูกรัง 

หมูที่ 10 บานคลองคันฉอ

เพื่อกอสรางถนนดินลูกรัง

ภายในหมูบาน หมูที่ 10 บาน

คลองคันฉอ

ถนนดินลูกรัง หมูที่ 10 บาน

คลองคันฉอ

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

182 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 10 บานคลอง

คันฉอ (บานนางจันทรดี เจริญ)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 10 บานคลอง

คันฉอ กวาง 4 เมตร หนา 0.5

 ม. ยาว 120 เมตร (บานนาง

 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10

 บานคลองคันฉอ กวาง 4 เมตร 

หนา 0.5 ม. ยาว 120 เมตร 

(บานนางจันทรดี จริญ)

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

183 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 10 บานคลอง

คันฉอ (กลุมเนินกระบก)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 10 บานคลอง

คันฉอ กวาง 4 เมตร หนา 0.5

 ม. ซม. ยาว 1,000 เมตร 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10

 บานคลองคันฉอ กวาง 4 เมตร 

หนา 0.5 ม. ซม. ยาว 1,000 

เมตร (กลุมเนินกระบก)

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

184 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 10 บานคลอง

คันฉอ (กลุมเนินสุพรรณ)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 10 บานคลอง

คันฉอ กวาง 4 เมตร หนา 0.5

 ม. ซม. ยาว 1,000 เมตร 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10

 บานคลองคันฉอ กวาง 4 เมตร 

หนา 0.5 ม. ซม. ยาว 1,000 

เมตร (กลุมเนินสุพรรณ)

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

หนาที่ 81



หนาที่ 82

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

185 โครงการกอสรางพรอมติดตั้ง

ไฟฟาสองสวางรายทาง หมูที่ 

10 บานคลองคันฉอ

กอสรางพรอมติดตั้งไฟฟาสอง

สวางรายทาง หมูที่ 10 บาน

คลองคันฉอ

ไฟฟาสองสวางรายทาง ติดตั้งใน

เขตพื้นที่ หมูที่ 10 บานคลอง

คันฉอ

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

กองชาง

186 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 11 บานโคก

สําราญ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 11 บานโคกสําราญ

งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 

11 บานโคกสําราญ

500,000              500,000              500,000              500,000              500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

187 โครงการกอสรางทําถนนดิน

พรอมลูกรัง หมูที่ 11 บานโคก

สําราญ

ทําถนนดินพรอมลูกรัง ยกขึ้น

สูงประมาณ 80 เซนติเมตร 

หมูที่ 11 บานโคกสําราญ

ถนนดินพรอมลูกรัง ยกขึ้นสูง 80 

เซนติเมตร หมูที่ 11 บานโคก

สําราญ

500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

188 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 

หมูที่ 11 บานโคกสําราญ

เพื่อกอสรางรางระบายน้ํารอบ

หมูบานทุกซอย หมูที่ 11 บาน

โคกสําราญ

รางระบายน้ํารอบหมูบาน หมูที่ 

11 บานโคกสําราญ

500,000              จํานวนรอยละ

ปญหาน้ําทวงขัง

ลดลง

ปญหาน้ําทวงขัง

ลดลง

กองชาง

189 โครงการขยายไฟฟาแรงต่ํา หมู

ที่ 11 บานโคกสําราญ

เพื่อขยายไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 11

 บานโคกสําราญ

ขยายไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 11 บาน

โคกสําราญ

200,000              200,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

กองชาง

190 โครงการขยายไฟฟาแสงสวาง

ภายใน หมูที่ 11 บานโคก

สําราญ

เพื่อขยายไฟฟาแสงสวางภายใน

 หมูที่ 11 บานโคกสําราญ

ขยายไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 11 

บานโคกสําราญ

200,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

กองชาง

191 โครงการกอสราง ประปา

หมูบาน หมูที่ ๑๑ บานโคก

สําราญ

เพื่อกอสรางประปาหมูบาน หมู

ที่ ๑๑ บานโคกสําราญ

ประปา หมูที่ ๑๑ บานโคกสําราญ               500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ

ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

192 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

ดินลูกรัง หมูที่ 12 บานทุงหิน

โคน

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนนดิน

ลูกรัง หมูที่ 12 บานทุงหินโคน

ปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง 

หมูที่ 12 บานทุงหินโคน

500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

193 โครงการวางทอระบายน้ํา หนา 

ร.ร ทุงหินโคน-และในหมูบาน  

หมูที่ 12 บานทุงหินโคน

เพื่อวางทอระบายน้ํา หนา ร.ร 

ทุงหินโคน-และในหมูบาน  หมูที่

 12 บานทุงหินโคน

ทอระบายน้ํา หนา ร.ร ทุงหิน

โคน-และในหมูบาน หมูที่ 12 

บานทุงหินโคน

1,000,000           จํานวนรอยละ

ปญหาน้ําทวงขัง

ลดลง

ปญหาน้ําทวงขัง

ลดลง

กองชาง

หนาที่ 82



หนาที่ 83

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

194 โครงการกอสรางคอนกรีตเสริม

เหล็ก ถนนหนา ร.ร เขาซอย 

100 เมตร หมูที่12 บานทุงหิน

โคน

เพื่อกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก

 ถนนหนา ร.ร เขาซอย 100 

เมตร หมูที่12 บานทุงหินโคน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนา

 ร.ร เขาซอย 100 เมตรหมูที่ 12

 บานทุงหินโคน

500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

195 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 12 บานทุงหิน

โคน (ซอยพรานบุญ)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตซอย

พรานบุญ  หมูที่ 12 บานทุงหิน

โคน ยาว1,500 เมตร

ถนนคอนกรีตซอยพรานบุญ ยาว

1,500 เมตร หมูที่ 12 บานทุง

หินโคน

3,500,000-           รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

196 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที1่2 บานทุงหิน

โคน (ซอยบานนานอุดร บรณา

มล)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตซอย

บานนานอุดร บรณามล หมูที่

12 บานทุงหินโคน

ถนนคอนกรีตซอยบานนานอุดร 

บรณามล หมูที่ 12 บานทุงหินโคน

2,500,000           รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

197 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 12 บานทุงหิน

โคน (ซอยบาน นายเจริญ ชูชีพ)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตซอย

บาน นายเจริญ ชูชีพ กวาง 4 

เมตร ยาว 500 เมตร หมูที่12

 บานทุงหินโคน

ถนนคอนกรีตซอยบาน นายเจริญ

 ชูชีพ กวาง 4 เมตร ยาว 500 

เมตรหมูที่ 12 บานทุงหินโคน

1,200,000           รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

198 โครงการกอสรางและปรับปรุง

ศาลาประชาคม หมูบาน หมูที่ 

12 บานทุงหินโคน (ปากลวย)

เพื่อกอสรางและปรับปรุงศาลา

ประชาคม หมูบาน หมูที่ 12 

บานทุงหินโคน (ปากลวย)

ศาลาประชาคมหมูบาน (ปากลวย)

 หมูที่12 บานทุงหินโคน

500,000              จํานวนรอยละ

ความสําเร็จของ

การกอสรางและ

ปรับปรุงศาลา

ประชาคม

ประชาชนในพื้นที่

ในสถานที่จัด

กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น

กองชาง

199 โครงการกอสรางถนนยางมะ

ตอย ซอยบานนายคําภา หมูที่

12 บานทุงหินโคน

เพื่อกอสรางถนนยางมะตอย 

500 เมตร ซอยบานนายคําภา

 หมูที่12 บานทุงหินโคน

ถนนยางมะตอย 500 เมตร ซอย

บานนายคําภา หมูที่ 12 บานทุง

หินโคน

2,000,000           รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

200 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง

พลังงานแสงอาทิตย  จุดที่ 1 

ซอยหลังวัดถึงโรงเรียน จุดที่ 2

ซอยบานบะเจริญ หมูที่12 

บานทุงหินโคน

เพื่อติดตั้งไฟฟาสองสวาง

พลังงานแสงอาทิตย ซอยหลัง

วัดถึงโรงเรียนซอยบานบะเจริญ

 หมูที่12 บานทุงหินโคน

ไฟฟาสองสวางพลังงาน

แสงอาทิตย ซอยหลังวัดถึง

โรงเรียนซอยบานบะเจริญ หมูที่

12 บานทุงหินโคน

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาสองสวางราย

ทางอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางอยางทั่วถึง

กองชาง

หนาที่ 83



หนาที่ 84

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

201 ขยายเขตไฟฟาในหมูบาน หมูที่

 12 บานทุงหินโคน

เพื่อขยายเขตไฟฟาในหมูบาน 

หมูที่ 12 บานทุงหินโคน

ขยายเขตไฟฟา หมูที1่2 บานทุง

หินโคน

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

กองชาง

202 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

เพื่อปองันรถออยชนขาด หมูที่

12 บานทุงหินโคน

เพื่อขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพื่อ

ปองันรถออยชนขาด หมูที่12 

บานทุงหินโคน

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพื่อปองัน

รถออยชนขาด หมูที่12 บานทุง

หินโคน

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

กองชาง

203 โครงการกอสรางประปาหมูบาน

  หมูที่ 12

เพื่อกอสรางประปาหมูบาน หมู

ที่ 12

ประปาหมูบาน หมูที่ 12 บานทุง

หินโคน

500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

204 โครงการปรับปรุง ซอมแซม

ระบบประปาหมูบาน  หมูที่ 12

เพื่อปรับปรุง ซอมแซมระบบ

ประปาหมูบาน หมูที่ 12  บาน

ทุงหินโคน (ปากลวย)

 ซอมแซมระบบประปาหมูบาน 

หมูที่ 12  บานทุงหินโคน (ปา

กลวย)

500,000 500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

205 โครงการกอสราง ซอมแซม

ระบบทอประปาหมูบาน หมูที่ 

๑๒

เพื่อกอสรางและซอมแซมระบบ

ประปาหมูบาน

ประปาหมูบาน หมูที่ ๑๒ บานทุง

หินโคน

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ

ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

206 โครงการซอมแซมบํารุงประปา 

3 จุดในหมูบานและขายเขต

ประปา หมูที่12 บานทุงหินโคน

เพื่อซอมแซมบํารุงประปา 3 จุด

ในหมูบานและขายเขตประปา 

หมูที1่2 บานทุงหินโคน

ประปาหมูบาน หมูที่12 บานทุง

หินโคน

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ

ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

207 โครงการขยายเขตหมอแปลง

ไฟฟาเพื่อใหไฟฟามีแรงกําลังใช

ประปาปากลวย หมูที่ 12 บาน

ทุงหินโคน

เพื่อขยายเขตหมอแปลงไฟฟา

เพื่อใหไฟฟามีแรงกําลังใช

ประปาปากลวย หมูที่ 12 บาน

ทุงหินโคน

ขยายเขตหมอแปลงไฟฟาเพื่อให

ไฟฟามีแรงกําลังใชประปาปา

กลวย หมูที่ 12 บานทุงหินโคน

           1,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ

ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

208 โครงการติดตั้งระบบกรองน้ํา 

(เครื่องกรองน้ําประปาหมูบาน)

 หมูที่ 12 บานทุงหินโคน

ติดตั้งระบบกรองน้ํา (เครื่อง

กรองน้ําประปาหมูบาน) หมูที่ 

12 บานทุงหินโคน

ระบบกรองน้ํา (เครื่องกรอง

น้ําประปาหมูบาน) หมูที่ 12 

บานทุงหินโคน

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ

ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

หนาที่ 84



หนาที่ 85

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

209 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 13 บานวังตีอก

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 13 บานวังตีอก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13

 บานวังตีอก

500,000              500,000              500,000              500,000              500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

210 โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําดวย

กระแสไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 13 บานวังตี

อก

เพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ําดวย

กระแสไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 13 บานวังตี

อก

เครื่องสูบน้ําดวยกระแสไฟฟาจาก

พลังงานแสงอาทิตย หมูที่ 13 

บานวังตีอก

500,000              รอยละการติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําแลว

เสร็จ

การติดตั้งเครื่องสูบ

น้ําแลวเสร็จ

กองชาง

211 โครงการปรับปรุงซอมแซมหอ

กระจายขาว หมูที่ 13 บานวัง

ตีอก

เพื่อปรับปรุงซอมแซมหอ

กระจายขาว หมูที่ 13 บานวัง

ตีอก

ปรับปรุงซอมแซมหอกระจายขาว

 หมูที่ 13 บานวังตีอก

500,000              รอยละหอกระจาย

ขาวไดรับการ

ปรับปรุงซอมแซม

หอกระจายขาว

สามารถใชงานไดดี

กองชาง

212 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

ดินลูกรัง หมูที่ 13 บานวังตีอก

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนนดิน

ลูกรัง หมูที่ 13 บานวังตีอก

ปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง 

หมูที่ 13 บานวังตีอก

500,000              500,000              500,000              500,000              500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

213 โครงการขุดลอกคลองชาง  

ลอกคลองทอกแห หมูที่ 13 

บานวังตีอก

เพื่อขุดลอกคลองชาง ลอก

คลองทอกแห หมูที่ 13 บานวัง

ตีอก

ขุดลอกคลองชาง ลอกคลองทอก

แห หมูที่ 13 บานวังตีอก

500,000              500,000              500,000              500,000              จํานวนรอยละ

ความสําเร็จของ

การขุดลอกคลอง

ความสําเร็จของ

การขุดลอกคลอง

กองชาง

214 โครงการปรับปรุงซอมแซมทอ

ระบบน้ําภายในหมูบาน หมูที่ 

13 บานวังตีอก

เพื่อปรับปรุงซอมแซมทอระบบ

น้ําภายในหมูบาน หมูที่ 13 

บานวังตีอก

ปรับปรุงซอมแซมทอระบบน้ํา 

หมูที่ 13 บานวังตีอก

500,000              จํานวนรอยละ

ความสําเร็จของ

การปรับปรุง

ซอมแซมแลวเสร็จ

ความสําเร็จของ

การปรับปรุง

ซอมแซมแลวเสร็จ

กองชาง

215 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

คอนกรีตดวยแอสฟสติก หมูที่ 

13 บานวังตีอก

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนน

คอนกรีตดวยแอสฟสติก หมูที่ 

13 บานวังตีอก

ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต

ดวยแอสฟสติก หมูที่ 13 บานวัง

ตีอก

500,000              500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

216 โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที่ 

13 บานวังตีอก

เพื่อขยายเขตไฟฟา หมูที่ 13 

บานวังตีอก

ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 13 บานวัง

ตีอก

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

กองชาง

217 โครงการติดตั้งไฟรายทางระบบ

พลังงานแสงอาทิตย หมูที่ 13 

บานวังตีอก

เพื่อติดตั้งไฟรายทางระบบ

พลังงานแสงอาทิตย หมูที่ 13 

บานวังตีอก

ไฟรายทางระบบพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 13 บานวังตีอก

1,000,000           จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาสองสวาง

อยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางอยางทั่วถึง

กองชาง

หนาที่ 85



หนาที่ 86

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

218 โครงการขุดสระน้ํา หมูที่ ๑๓ 

บานตีอก

เพื่อขุดสระน้ํา หมูที่ ๑๓ บานตี

อก

ขุดสระน้ํา หมูที่ ๑๓ บานตีอก               500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภค 

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใช

ในการอุปโภค-

บริโภคและ

การเกษตร

กองชาง

219 โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ ๑๓

 บานตีอก

เพื่อขุดลอกคลอง หมูที่ ๑๓ 

บานตีอก

ขุดลอกคลอง  หมูที่ ๑๓ บานตีอก               500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภค 

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใช

ในการอุปโภค-

บริโภคและ

การเกษตร

กองชาง

220 โครงการปรับปรุง ซอมแซม

ระบบประปาหมูบาน  มูที่ 13

เพื่อกอสรางประปาหมูบาน หมู

ที่ ๑๓ บานวังตีอก

ปรับปรุง ซอมแซมระบบประปา 

หมูที่ ๑๓ บานวังตีอก

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการอุ

โภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

221 โครงการซอมแซมระบบ

น้ําประปา หมูที่ 13 บานวังตีอก

เพื่อซอมแซมระบบน้ําประปา 

หมูที่ 13 บานวังตีอก

ซอมแซมระบบน้ําประปา หมูที่ 

13 บานวังตีอก

              500,000               500,000               500,000               500,000               500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ

ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

222 โครงการกอสรางพรอมติดตั้ง

ไฟฟาสองสวางพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 14 บาน

คลองมะละกอ

เพื่อกอสรางพรอมติดตั้งไฟฟา

สองสวางพลังงานแสงอาทิตย 

หมูที่ 14 บานคลองมะละกอ

ไฟฟาสองสวางพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 14 บานคลอง

มะละกอ

              500,000               500,000               500,000               500,000               500,000 จํานวนรอยละของ

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวาง

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาสองสวาง

อยางทั่วถึง

กองชาง

223 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 14 บานคอล

มะละกอ (กลุมเนินโคราช)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

แหล็ก หมูที่ 14 บานคอล

มะละกอ (กลุมเนินโคราช)

ถนนคอนกรีตเสริมแหล็ก  (กลุม

เนินโคราช) หมูที่ 14 บานคลอง

มะละกอ

800,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

224 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู 14 บานคลอง

มะละกอ (บานครูวรรณา สิริ)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู 14 บานครูวรรณา 

สิริ กวาง 4 เมตร ยาว 500 

เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14

 บานคลองมะละกอ

1,200,000           รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

225 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

ดินลูกรังในหมูบาน หมูที่ 14 

บานคลองมะละกอ

ปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง

ในหมูบานที่ชํารุด 5 เสนทาง 

ในหมู 15

ปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง 

หมูที่ 14 บานคลองมะละกอ

500,000              500,000              500,000              500,000              500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

226 โครงการกอสรางฝายเก็บกักน้ํา

 หมู 14 บานคลองมะละกอ 

(บานนายประยูร)

เพื่อกอสรางฝายเก็บกักน้ํา หมู 

14 บานคลองมะละกอ จุด

บานนายประยูร

ฝายเก็บกักน้ํา หมูที่ 14 บาน

คลองมะละกอ

500,000              จํานวนรอยละการ

กอสรางฝายแลว

เสร็จ

การกอสรางฝาย

แลวเสร็จ

กองชาง

หนาที่ 86



หนาที่ 87

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

227 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กดวยแอสฟส

ติก หมู 14 บานคลองมะละกอ

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กดวยแอสฟส

ติก หมู 14 บานคลองมะละกอ

 ถึง หมู 18 บานคลองมะละกอ

ใต ยาว 500 - 600 เมตร

ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กดวยแอสฟสติก หมู 14

 บานคลองมะละกอ ถึง หมู 18 

บานคลองมะละกอใต ยาว 500 -

 600 เมตร

1,000,000           รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

228 โครงการซอมแซมฝายน้ําลนตัว

ที่ชํารุด บานหลังเขา หมูที่ 14 

บานคลองมะละกอ

เพื่อซอมแซมฝายน้ําลนตัวที่

ชํารุด บานหลังเขา

ซอมแซมฝายน้ําลน  บานหลังเขา

 หมูที่ 14 บานคลองมะละกอ

500,000              จํานวนรอยละการ

ซอมแซมแลวเสร็จ

การซอมแซมแลว

เสร็จ

กองชาง

229 โครงการขยายเขตไฟฟาไปหมูที่

 14 บานคลองมะละกอ (บาน

นายประยุร ปญญามีสุข)

เพื่อขยายเขตไฟฟาไปหมูที่ 14

 บานคลองมะละกอ (บานนาย

ประยุร ปญญามีสุข)

ขยายเขตไฟฟาไปหมูที่ 14 บาน

คลองมะละกอ (บานนายประยุร 

ปญญามีสุข) หมู 14 บานคลอง

มะละกอ

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

กองชาง

230 โครงการขยายเขตไฟฟาไปหมูที่

 14 บานคลองมะละกอ (นาย

อุทัย  พั่วแพง, นายหนูเล็ก บุญ

เรือง, นางประทีป มานะหาวงษ)

เพื่อขยายเขตไฟฟาไปหมูที่ 14

 บานคลองมะละกอ (บานนาย

อุทัย  พั่วแพง, นายหนูเล็ก บุญ

เรือง, นางประทีป มานะหาวงษ)

ขยายเขตไฟฟาไปหมูที่ 14 บาน

คลองมะละกอ (บานนายอุทัย  

พั่วแพง, นายหนูเล็ก บุญเรือง, 

นางประทีป มานะหาวงษ)

150,000              150,000              150,000              150,000              150,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

กองชาง

231 โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ ๑๔

 บานคลองมะละกอ

เพื่อขุดลอกคลอง หมูที่ ๑๔ 

บานคลองมะละกอ

ขุดลอกคลอง หมูที่ ๑๔ บาน

คลองมะละกอ

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภค 

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใช

ในการอุปโภค-

บริโภคและ

การเกษตร

กองชาง

232 โครงการกอสรางฝายเก็บน้ํา 

หมูที่ ๑๔ บานคลองมะละกอ

เพื่อกอสรางฝายเก็บน้ํา หมูที่ 

๑๔ บานคลองมะละกอ

ฝายเก็บน้ํา หมูที่ ๑๔ บานคลอง

มะละกอ

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภค 

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใช

ในการอุปโภค-

บริโภคและ

การเกษตร

กองชาง

233 โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 14

  บานคลองมะละกอ

เพื่อขุดลอกคลอง หมูที่ 14  

บานคลองมะละกอ

ขุดลอกคลอง หมูที่ 14 บาน

คลองมะละกอ

500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําไวใช

 อุปโภค -บริโภค 

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใช

ในการอุปโภค-

บริโภคและ

การเกษตร

กองชาง

หนาที่ 87



หนาที่ 88

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

234 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร หมูที่ 14  บาน

คลองมะละกอ

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล เพื่อ

การเกษตร หมูที่ ๑๔ บาน

คลองมะละกอ

ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร

หมูที่ ๑๔ บานคลองมะละกอ

              200,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

235 โครงการซอมแซมวางทอเปลี่ยน

ถังกรองน้ําประปา เนินโคราช 

อนามัย หลังเขา คุมเหนือ 

จํานวน 4 จุด หมูที่ 14 บาน

คลองมะละกอ

เพื่อซอมแซมวางทอเปลี่ยนถัง

กรองน้ําประปา เนินโคราช 

อนามัย หลังเขา คุมเหนือ 

จํานวน 4 จุด หมูที่ 14 บาน

คลองมะละกอ

วางทอเปลี่ยนถังกรองน้ําประปา 

เนินโคราช อนามัย หลังเขา คุม

เหนือ หมูที่ 14 บานคลอง

มะละกอ

500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ

ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

236

โรงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 14 บานคอล

มะละกอ (กลุมเนินโคราช)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

แหล็ก หมูที่ 14 บานคอล

มะละกอ (กลุมเนินโคราช)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

แหล็ก  (กลุมเนินโคราช) หมูที่ 14

 บานคลองมะละกอ

800,000.00         800,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

236 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กดวยแอสฟส

ติก หมู 15 บานเนินไทร

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กดวยแอสฟส

ติก หมู 15 บานเนินไทร

ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กดวยแอสฟสติก หมูที่ 

15 บานเนินไทร

500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

237 โครงการกอสรางศาลา

อเนกประสงค หมูที่15 บาน

เนินไทร

เพื่อกอสรางศาลาอเนกประสงค

 กวาง 10 เมตร ยาว 20 เมตร

 หมูที่15 บานเนินไทร

ศาลาอเนกประสงค กวาง 10 

เมตร ยาว 20 เมตร  หมูที่ 15 

บานเนินไทร

2,000,000           จํานวนรอยละศาลา

เอนกประสงคแลว

เสร็จ

ประชาชนภายใน

หมูบานมีสถานที่

จัดกิจกรรมเพิ่ม

มากขึ้น

กองชาง

238 โครงการขุดลอกสระหนองแสง 

เนื้อที่ 4 ไร หมูที่15 บานเนิน

ไทร

เพื่อขุดลอกสระหนองแสง เนื้อที่

 4 ไร หมูที่15 บานเนินไทร

ขุดลอกสระหนองแสง เนื้อที่ 4 ไร

 หมูที่ 15 บานเนินไทร

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

กองชาง

239 โครงการตอเติมศาลากลางบาน

พรอมระบบไฟฟาระบบน้ําและ

อุปกรณ หมูที่ 15 บานเนินไทร

เพื่อตอเติมศาลากลางบาน

พรอมระบบไฟฟาระบบน้ําและ

อุปกรณ หมูที่ 15 บานเนินไทร

ตอเติมศาลากลางบาน หมูที่ 15 

บานเนินไทร

500,000              จํานวนรอยละการ

ตอเติมศาลา

กลางบานแลวเสร็จ

การตอเติมศาลา

กลางบานแลวเสร็จ

กองชาง

240 โครงการวางทอระบายน้ําใน

หมูบาน หมูที่15 บานเนินไทร

เพื่อวางทอระบายน้ําในหมูบาน

 หมูที่15 บานเนินไทร

วางทอระบายน้ํา หมูที1่5 บาน

เนินไทร

1,000,000           จํานวนรอยละ

ปญหาน้ําทวงขัง

ลดลง

ปญหาน้ําทวงขัง

ลดลง

กองชาง

หนาที่ 88



หนาที่ 89

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

241 โครงการกอสรางลานกีฬา

พรอมอุปกรณกีฬา หมูที่ 15 

บานเนินไทร

เพื่อกอสรางลานกีฬาพรอม

อุปกรณกีฬา หมูที่ 15 บานเนิน

ไทร

ลานกีฬาพรอมอุปกรณกีฬา หมูที่

 15 บานเนินไทร

2,000,000           จํานวนรอยละ

ประชาชนมีสถานที่

ออกกําลังกาย

ประชาชนมีสถานที่

ออกกําลังกายเพิ่มขึ้น

กองชาง

242 โครงการกอสรางถนนดินลูกรัง 

หมูที1่5 บานเนินไทร

เพื่อกอสรางถนนดินลูกรัง หมูที่

15 บานเนินไทร

ถนนดินลูกรัง หมูที่ 15 บานเนิน

ไทร

500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

243 โครงการปรับปรุงระบบประปา

ใหม ในหมูบาน หมูที่15 บาน

เนินไทร

เพื่อปรับปรุงระบบประปาใหม 

ในหมูบาน หมูที่15 บานเนินไทร

ปรับปรุงระบบประปา หมูที่ 15 

บานเนินไทร

1,000,000           จํานวนรอยละ

ความสําเร็จในการ

วางระบบประปา

ภายในหมูบาน

ระบบประปาไดรับ

การปรับปรุง

กองชาง

244 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 

หมูที่ 15 บานเนินไทร

เพื่อกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่

 15 บานเนินไทร

รางระบายน้ํา หมูที่ 15 บานเนิน

ไทร

2,000,000           จํานวนรอยละ

ปญหาน้ําทวงขัง

ลดลง

ปญหาน้ําทวงขัง

ลดลง

กองชาง

245 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง

พลังงานแสงอาทิตย หมูที1่5 

บานเนินไทร

เพื่อติดตั้งไฟฟาสองสวาง

พลังงานแสงอาทิตย หมูที1่5 

บานเนินไทร (จํานวน 15 ตน)

ไฟฟาสองสวางพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที1่5 บานเนินไทร

500,000              400,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาสองสวาง

อยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางอยางทั่วถึง

กองชาง

246 โครงการขุดลอกสระน้ํา พรอม

ลอมรั้วลวดหนาม หมูที่ 15 

บานเนินไทร

เพื่อขุดลอกสระน้ํา พรอมลอม

รั้วลวดหนามระหวางหมูที่ 4 

ขุดลอกสระเดิม 10 ไร หมูที่ 

15 บานเนินไทร

ขุดลอกสระน้ํา พรอมลอมรั้วลวด

หนามระหวางหมูที่ 4 ขุดลอกสระ

เดิม 10 ไร หมูที่ 15 บานเนินไทร

           1,500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา 

อุปโภค-บริโภคใน

การเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใช

ในการอุปโค-บริโค 

และการเกษตร

กองชาง

247 โครงการขุดลอกสระน้ํา พรอม

ลอมรั้วลวดหนาม หมูที่ 15 

บานเนินไทร

เพื่อขุดลอกสระน้ํา พรอมลอม

รั้วลวดหนามโรงเรียนธรรมยาน

ประยุต หมูที่ 15 บานเนินไทร

ขุดลอกสระน้ํา พรอมลอมรั้วลวด

หนามโรงเรียนธรรมยานประยุต 

หมูที่ 15 บานเนินไทร

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา 

อุปโภค-บริโภคใน

การเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใช

ในการอุปโค-บริโค 

และการเกษตร

กองชาง

248 โครงการขุดเจาะบอบาดาล

พรอมติดตั้ง ถังประปาแบบถวย

แชมเปญ หมูที่ 15  บานเนิน

ไทร

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล พรอม

ติดตั้งถังประปาแบบถวย  แชม

เปญ สูง 12 เมตร หมูที่15  

บานเนินไทร

ขุดเจาะบอบาดาลพรอมติดตั้ง ถัง

ประปาแบบถวยแชมเปญ หมูที่ 

๑๕ บานเนินไทร

500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

249 โครงการซอมแซมถนนดินลูกรัง

 หมูที่ 16 บานคลองจานนอย

เพื่อซอมแซมถนนดินลูกรัง หมูที่

 16 บานคลองจานนอย

ซอมแซมถนนดินลูกรัง หมูที่ 16 

บานคลองจานนอย

200,000              100,000              100,000              200,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

หนาที่ 89



หนาที่ 90

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

250 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กดวยแอสฟสติก หมูที่

 16 บานคลองจานนอย

เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กดวยแอสฟสติก (ซอยวัด) 

หมูที่ 16 บานคลองจานนอย 

กวาง  4 เมตร ยาว 1,200 

เมตร

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ดวยแอสฟสติก กวาง  4 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร หมูที่ 16 

บานคลองจานนอย (ซอยวัด)

500,000              500,000              500,000              500,000              500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

251 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กดวยแอสฟสติก หมูที่

 16 บานคลองจานนอย

เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กดวยแอสฟสติก (ซอยนา

เจริญ) หมูที่ 16 บานคลอง

จานนอย กวาง 4 เมตร ยาว 

300 เมตร

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ดวยแอสฟสติก กวาง 4 เมตร ยาว

 300 เมตร หมูที่ 16 บานคลอง

จานนอย (ซอยนาเจริญ)

450,000              450,000              500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

252 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 16 บานคลอง

จานนอย

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 16 บานคลองจาน

นอย กวาง 4 เมตร ยาว 400 

เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวาง 4

 เมตร ยาว 400 เมตร หมูที่ 16

 บานคลองจานนอย (ซอยเนินน้ํา

ใส )

350,000              450,000              450,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

253 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 16 บานคลอง

จานนอย

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหลก กวาง 4 เมตร ยาว 500 

เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหลก กวาง 4 

เมตร ยาว 500 เมตร หมูที่ 16 

บานคลองจานนอย (ซอยนาง

ประเทือง)

450,000              350,000              450,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

254 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร หมูที่ 16 บาน

คลองจานนอย

เพื่อขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร หมูที่ 16 บาน

คลองจานนอย ลึก 100 ขึ้นไป

 -3 จุด

ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร 

ลึก 100 ขึ้นไป หมูที่ 16 บาน

คลองจานนอย

260,000              260,000              260,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

กองชาง

255 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ศาลากลางบาน หมูที่ 16 บาน

คลองจานนอย

เพื่อปรับปรุงซอมแซมศาลา

กลางบาน หมูที่ 16 บานคลอง

จานนอย

ปรับปรุงซอมแซมศาลากลางบาน

 หมูที่ 16 บานคลองจานนอย

250,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนมีสถานที่

จัดกิจกรรมเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีสถานที่

จัดกิจกรรมเพิ่ม

มากขึ้น

กองชาง

256 โครงการวางทอระบายน้ํา หมูที่

 16 บานคลองจานนอย

เพื่อวางทอระบายน้ํา หมูที่ 16

 บานคลองจานนอย

วางทอระบายน้ํา หมูที่ 16 บาน

คลองจานนอย

30,000                20,000                จํานวนรอยละ

ปญหาน้ําทวงขัง

ลดลง

ปญหาน้ําทวงขัง

ลดลง

กองชาง

257 โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 16

 บานคลองจานนอย

เพื่อขุดลอกคลอง หมูที่ 16 

บานคลองจานนอย  ระยะ 

2,000 เมตร

ขุดลอกคลอง ระยะ 2,000 เมตร

 หมูที่ 16 บานคลองจานนอย

5,000,000           จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

กองชาง

หนาที่ 90



หนาที่ 91

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

258 โครงการกอสรางลานกีฬา หมูที่

 16 บานคลองจานนอย

เพื่อกอสรางลานกีฬา หมูที่ 16

 บานคลองจานนอย

ลานกีฬา หมูที่ 16 บานคลอง

จานนอย (ซอยวัด)

150,000              150,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนมีสถานที่

ออกกําลังกาย

ประชาชนมีสถานที่

ออกกําลังกาย

กองชาง

259 โครงการเปดจุดไฟฟารายทาง  

 หมู 16 บานคลองจาน (กลุม

กระเบื้อง)

เพื่อเปดจุดไฟฟารายทาง   หมู 

16 บานคลองจาน (กลุม

กระเบื้องทอง)

เปดจุดไฟฟารายทา กลุม

กระเบื้องทอง หมู 16 บานคลอง

จาน

200,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

กองชาง

260 โครงการขยายเขตไฟฟา หมู 16

 บานคลองจาน

เพื่อขยายเขตไฟฟา หมู 16 

บานคลองจาน

ขยายเขตไฟฟา หมู 16 บาน

คลองจาน

250,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

กองชาง

261 โครงการขยายเขตประปา

หมูบาน หมูที่ 16 บานคลอง

จานนอย

เพื่อขยายเขตประปา เสนคลอง

จานนอย 700 เมตร

ขยายเขตประปา เสนคลองจาน

นอย 700 เมตร หมูที่ 16 บาน

คลองจาน

              300,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชทั่วถึง

ประชาชนมีน้ําใช

อยางทั่วถึงและ

สะอาด

กองชาง

262 โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมู

ที่ 16 บานคลองจานนอย

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล  หมูที่ 

16 บานคลองจานนอยจุดบาน

นางประเทือง พรประศรี

ขุดเจาะบอบาดาล จุดบานนาง

ประเทือง พรประศรี  หมูที่ 16  

บานคลองจานนอย

200,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําไวใช

เพื่อการเกษตร

ประชาชนมีน้ําไวใช

เพื่อการเกษตร

กองชาง

263 โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมู

ที่ 16 บานคลองจานนอย

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล บานนาง

ทวี นคเรศ  หมูที่ 16  บาน

คลองจานนอย

ขุดเจาะบอบาดาล บานนางทวี 

นคเรศ หมูที่ 16  บานคลองจาน

นอย

200,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําไวใช

เพื่อการเกษตร

ประชาชนมีน้ําไวใช

เพื่อการเกษตร

กองชาง

264 โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมู

ที่ 16 บานคลองจานนอย

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 16

 บานคลองจานนอยจุดบานนาง

ทองหลอ อินซุยทอง

ขุดเจาะบอบาดาล  จุดบานนาง

ทองหลอ อินซุยทอง หมูที่ 16  

บานคลองจานนอย

200,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําไวใช

เพื่อการเกษตร

ประชาชนมีน้ําไวใช

เพื่อการเกษตร

กองชาง

265 โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมู

ที่ 16 บานคลองจานนอย

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 16

  บานคลองจานนอย จุดบาน 

นางลําดวน คํานอย

 ขุดเจาะบอบาดาล จุดบาน นาง

ลําดวน คํานอย บานคลองจาน

นอย หมูที่ 16  บานคลองจาน

นอย

200,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําไวใช

เพื่อการเกษตร

ประชาชนมีน้ําไวใช

เพื่อการเกษตร

กองชาง

266 โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมู

ที่ 16 บานคลองจานนอย

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 16

  บานคลองจานนอย จุดบาน

นางจิตตา เพ็ชรกลม

ขุดเจาะบอบาดาลจุดบานนางจิต

ตา เพ็ชรกลม  หมูที่ 16  บาน

คลองจานนอย

200,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําไวใช

เพื่อการเกษตร

ประชาชนมีน้ําไวใช

เพื่อการเกษตร

กองชาง

หนาที่ 91



หนาที่ 92

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

267 โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมู

ที่ 16 บานคลองจานนอย

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล จุดบาน

นางทองมา คัฒจรรย หมูที่ 16 

 บานคลองจานนอย

ขุดเจาะบอบาดาล จุดบานนาง

ทองมา คัฒจรรย หมูที่ 16  บาน

คลองจานนอย

200,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําไวใช

เพื่อการเกษตร

ประชาชนมีน้ําไวใช

เพื่อการเกษตร

กองชาง

268 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร หมูที่ 16  บาน

คลองจานนอย  พรอมซับเมิรส

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล พรอม

ซับเมิรส เพื่อการเกษตร หมูที่ 

๑๖ บานคลองจานนอย

ขุดเจาะบอบาดาล เพื่อการเกษตร

 พรอมซับเมิรส หมูที่ ๑๖ บาน

คลองจานนอย

              350,000               500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

269 โครงการขยายเขตประปา หมูที่

 16 บานคลองจานนอย

เพื่อขยายเขตประปา หมูที่ 16

 บานคลองจานนอย

ขยายเขตประปา หมูที่ 16 บาน

คลองจานนอย

350,000 350,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ

ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

270 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

ดินลูกรัง หมูที่ 17 บานเนิน

สะอาด

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนนดิน

ลูกรัง หมูที่ 17 บานเนินสะอาด

ปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง 

หมูที่ 17 บานเนินสะอาด

100,000              100,000              450,000              450,000              450,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

271 โครงการปรับปรุงซอมแซมตอ

เติมศาลากลางบาน (กลุมเนิน

ขาวเหนียวนอย)หมูที1่7 บาน

เนินสะอาด

เพื่อปรับปรุงซอมแซมตอเติม

ศาลากลางบาน(กลุมเนินขาว

เหนียวนอย) หมูที1่7 บานเนิน

สะอาด

ตอเติมศาลากลางบาน หมูที่ 17 

บานเนินสะอาด (กลุมเนินเขา

เหนียวนอย กลุมเขาดิน)

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนมีสถานที่

จัดกิจกรรมเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีสถานที่

จัดกิจกรรมเพิ่ม

มากขึ้น

กองชาง

272 โครงการกอสรางหอกระจาย

ขาว หมูที่ 17 บานเนินสะอาด

กอสรางหอกระจายขาว จํานวน

 2 จุด 1.บานเนินสระอาด 2.

บนเนินเขาดิน หมูที1่7 บาน

เนินสะอาด

งหอกระจายขาว จํานวน 2 จุด 

1.บานเนินสระอาด 2.บนเนินเขา

ดิน หมูที่ 17 บานเนินสะอาด

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับขอมูลขาวา

ทั่วถึง

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับขอมูลขาวา

ทั่วถึง

กองชาง

273 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 17 บานเนิน

สะอาด

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก จุดที่ 1 บานเนินเขาดิน  

(กวาง 4 ยาว 200 เมตร) หมูที่

 17 บานเนินสะอาด

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 

บานเนินเขาดิน  (กวาง 4 ยาว 

200 เมตร) หมูที่ 17 บานเนิน

สะอาด

500,000              500,000              500,000              500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

274 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 17 บานเนิน

สะอาด

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บานเนินขาวเหนียว 

(กวาง 4 ยาว 300 เมตร) หมูที่

 17 บานเนินสะอาด

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเนิน

ขาวเหนียว (กวาง 4 ยาว 300 

เมตร) หมูที่ 17 บานเนินสะอาด

500,000              500,000              500,000              500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

หนาที่ 92



หนาที่ 93

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

275 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 17 บานเนิน

สะอาด

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บาน บานทุง (กวาง 4 

ยาว 60 เมตร หมูที่ 17 บาน

เนินสะอาด

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน 

บานทุง (กวาง 4 ยาว 60 เมตร 

หมูที่ 17 บานเนินสะอาด

500,000              500,000              500,000              500,000              500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

276 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 17 บานเนิน

สะอาด

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานรังสรรค ถาใบ (กวาง

 4 ยาว 1,000 เมตร) หมูที่ 

17 บานเนินสะอาด

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

รังสรรค ถาใบ (กวาง 4 ยาว 

1,000 เมตร) หมูที่ 17 บาน

เนินสะอาด

500,000              500,000              500,000              500,000              500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

277 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

ดินลูกรัง หมูที่ 17 บานเนิน

สะอาด

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนนดิน

ลูกรัง หมูที่ 17 บานเนินสะอาด

ปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง 

หมูที่ 17 บานเนินสะอาด

100,000              100,000              100,000              100,000              100,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

278 โครงการขุดลอกสระน้ํา

สาธารณะ  หมูที่17 บานเนิน

สะอาด

เพื่อขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 

จุดที่ 1บานคลองกันฉอกลาง 

หมู 17 บานเนินสะอาด

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ จุดที่ 1

บานคลองกันฉอกลาง หมูที่ 17 

บานเนินสะอาด

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

กองชาง

279 โครงการขุดลอกสระน้ํา

สาธารณะ  หมูที่17 บานเนิน

สะอาด

เพื่อขุดลอกสระน้ําสาธารณะ   

หมูที1่7 บานเนินสะอาด

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ หมูที่ 

17 บานเนินสะอาด

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

กองชาง

280 โครงการขุดลอกคลอง(บาน

คลองคันฉอกลาง) พรอมทํา

ฝายน้ําลน หมูที่ 17 บานเนิน

สะอาด

เพื่อขุดลอกคลอง(บานคลองคัน

ฉอกลาง) พรอมทําฝายน้ําลน 

หมูที่ 17 บานเนินสะอาด

ขุดลอกคลอง พรอมทําฝายน้ําลน

 หมูที่ 17 บานเนินสะอาด(บาน

คลองคันฉอกลาง)

500,000              500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

กองชาง

281 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  (ทางเขาซอย 

ประปากลุมเนินสะอาด) หมูที่ 

17 บานเนินสะอาด

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  (ทางเขาซอย ประปากลุม

เนินสะอาด) หมูที่ 17 บานเนิน

สะอาด (กวาง 4 ยาว 300 

เมตร)

งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

(ทางเขาซอย ประปากลุมเนิน

สะอาด)  (กวาง 4 ยาว 300 

เมตร) หมูที่ 17 บานเนินสะอาด

500,000              500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

282 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที1่7 บานเนิน

สะอาด

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมูที่17 บานเนินสะอาด

 (ซอยบานนายสมร รุงบรรเทา 

(กวาง 4 ยาว 50 เมตร)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย

บานนายสมร รุงบรรเทา (กวาง 4

 ยาว 50 เมตร) หมูที่ 17 บาน

เนินสะอาด

200,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

หนาที่ 93



หนาที่ 94

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

283 โครงการขยายไฟรายทางเขา

หมูบานหมูที1่7 บานเนินสะอาด

เพื่อขยายไฟรายทางเขาหมูบาน

จํานวน 15 จุด หมูที่17 บาน

เนินสะอาด (กลุมบานเขาดิน)

ขยายไฟรายทางทางเขาหมูบาน 

(กลุมบานเขาดิน) หมูที1่7 บาน

เนินสะอาด

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

กองชาง

284 โครงการขุดลอกสระน้ํา หมูที่ 

๑7 บานเนินสะอาด

เพื่อขุดลอกสระน้ํา กลุมบาน

คลองคันฉอ 4x8x45 ม. หมูที่

 ๑7 บานเนินสะอาด

ขุดลอกสระน้ํา กลุมบานคลอง

คันฉอ 4x8x45 ม. หมูที่ ๑7 

บานเนินสะอาด

              500,000               300,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภค 

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใช

ในการอุปโภค-

บริโภคและ

การเกษตร

กองชาง

285 โครงการขุดเจาะบอบาดาล

พรอมติดตั้ง   ถังประปาแบบ

ถวยแชมเปญ หมูที่ ๑๗ บาน

เนินสะอาด

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล พรอม

พรอมติดตั้งถังประปาแบบถวย

แชมเปญ (บานทุง) หมูที่ ๑๗ 

บานเนินสะอาด

ขุดเจาะบอบาดาล พรอมพรอม

ติดตั้งถังประปาแบบถวยแชมเปญ 

(บานทุง) หมูที่ ๑๗ บานเนิน

สะอาด

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

286 โครงการขุดเจาะบาดาลขยาย

จุดประปา หมูบานคลองคันฉอ 

กลุม นายเจริญ ดาวเศษ หมูที่ 

17 บานเนินสะอาด

เพื่อขุดเจาะบาดาลขยายจุด

ประปา หมูบานคลองคันฉอ 

กลุม นายเจริญ ดาวเศษ หมูที่ 

17 บานเนินสะอาด

ขุดเจาะบาดาลขยายจุดประปา 

หมูบานคลองคันฉอ กลุม นาย

เจริญ ดาวเศษ หมูที่ 17 บาน

เนินสะอาด

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ

ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

287 โครงการซอมแซมประปา

หมูบาน หมูที่ 17 บานเนิน

สะอาด

เพื่อซอมแซมประปาหมูบาน 

หมูที่ 17 บานเนินสะอาด

ซอมแซมประปาหมูบานหมูที่ 17

 บานเนินสะอาด

500,000 500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ

ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

288 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง 

พรอมขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

 หมูที่ 17 บานเนินสะอาด 

(กลุมบานเนินสะอาดไฟกลุม

บานคลองคันฉอกลาง)

เพื่อติดตั้งไฟฟาสองสวาง พรอม

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมูที่

 17 บานเนินสะอาด (กลุมบาน

เนินสะอาดไฟกลุมบานคลองคัน

ฉอกลาง)

ไฟฟาสองสวาง พรอมขยายเขต

ไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 17 บาน

เนินสะอาด (กลุมบานเนินสะอาด

ไฟกลุมบานคลองคันฉอกลาง)

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาสองสวาง

อยางทั่วถึง

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาสองสวาง

อยางทั่วถึง

กองชาง

289 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กดวยแอสฟส

ติก หมูที่ 17 บานเนินสะอาด

เพื่อกอสรางถนนแอสฟสติก 

(กลุมบานเนินสะอาด, กลุมเขา

ดิน, กลุมบานเนินสะอาด, กลุม

เนินขาวเหนียวนอย)

ถนนแอสฟสติก (กลุมบานเนิน

สะอาด, กลุมเขาดิน, กลุมบาน

เนินสะอาด, กลุมเนินขาวเหนียว

นอย) หนา 5 ซม. หมูที่ 17 บาน

เนินสะอาด

500,000              500,000              500,000              500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

290 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย

 หมูที่ 17 บานเนินสะอาด

เพื่อขยายเขตเสียงตามสาย หมู

ที่ 17 บานเนินสะอาด

ขยายเขตเสียงตามสาย หมูที่ 17

 บานเนินสะอาด

500,000
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หนาที่ 95

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

291 โครงการขยายเสียงไรสาย หมูที่

 17 บานเนินสะอาด 5 จุด

เพื่อขยายเสียงไรสาย หมูที่ 17

 บานเนินสะอาด 5 จุด

ขยายเสียงไรสาย หมูที่ 17 บาน

เนินสะอาด

292 โครงการซอมแซมไฟรายทาง

พลังงานแสงอาทิตย หมูที่ 17 

บานเนินสะอาด

เพื่อซอมแซมไฟรายทาง

พลังงานแสงอาทิตย หมูที่ 17 

บานเนินสะอาด

ซอมแซมไฟรายทางพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 17 บานเนิน

สะอาด

500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาสองสวาง

 ั่ ึ

ประชาชนมีไฟสอง

สวางอยางทั่วถึง

กองชาง

293 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู 17 บานเนิน

สะอาด ไปยังหมู 7 บานใหม

เพื่อโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 17 

บานเนินสะอาด ไปยังหมู 7 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 17 

บานเนินสะอาด ไปยังหมู 7 บาน

ใหมไพรวัลย

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

294 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ระบบทอประปา หมูที่ ๑๘ บาน

 คลองมะละกอ

เพื่อปรับปรุงซอมแซมระบบทอ

ประปา หมูที่ ๑๘ บาน คลอง

มะละกอ

ปรับปรุงซอมแซมระบบทอประปา

 หมูที่ ๑๘ บาน คลองมะละกอใต

              300,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชทั่วถึง

ประชาชนมีน้ําใช

อยางทั่วถึงและ

สะอาด

กองชาง

295 โครงการกอสรางฝายน้ําลน หมู

ที่ ๑๘ บาน คลองมะละกอใต

เพื่อกอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 18

 บานคลองมะละกอใต

ฝายน้ําลน หมูที่ ๑๘ บาน คลอง

มะละกอใต

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภค 

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใช

ในการอุปโภค-

บริโภคและ

การเกษตร

กองชาง

296 โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ ๑๘

 บาน คลองมะละกอใต

เพื่อขุดลอกคลอง ระยะทาง 3 

กิโลเมตร หมูที่ ๑๘ บาน คลอง

มะละกอใต

ขุดลอกคลอง ระยะทาง 3 

กิโลเมตร หมูที่ ๑๘ บาน คลอง

มะละกอใต

           2,500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภค 

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใช

ในการอุปโภค-

บริโภคและ

การเกษตร

กองชาง

297 โครงการวางทอระบบประปา

ใหมหมูที่ ๑๘ บาน คลอง

มะละกอใต

เพื่อวางทอระบบประปาใหม 

หมูที่ ๑๘ บาน คลองมะละกอใต

วางทอระบบประปา หมูที่ ๑๘ 

บาน คลองมะละกอใต จํานวน ๓

 จุด

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการอุ

โภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

298 โครงการวางทอระบบประปา

ใหมหมูที่ ๑๘ บานคลอง

มะละกอ

เพื่อวางทอระบบประปาใหม 

จํานวน ๓ จุด หมูที่ ๑๘ บาน

คลองมะละกอ

วางทอระบบประปา หมูที่ ๑๘ 

บานคลองมะละกอ

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ    

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

299 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร หมูที่ ๑๘ บาน 

คลองมะละกอ

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล เพื่อ

การเกษตร หมูที่ ๑๘ บาน 

คลองมะละกอ

ขุดเจาะบอบาดาล เพื่อการเกษตร

 หมูที่ ๑๘ บาน คลองมะละกอ

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

หนาที่ 95



หนาที่ 96

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

300 โครงการกอสรางฝายน้ําลน หมู

ที่ 18 บานคลองมะละกอใต

เพื่อกอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 18

 บานคลองมะละกอใต

ฝายน้ําลน หมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต

           1,000,000 จํานวนรอยละการ

กอสรางฝายน้ําลน

แลวเสร็จ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

กองชาง

301 โครงการกอสรางถนนลาดยาง 

หมูที่ 18 บานคลองมะละกอใต

เพื่อกอสรางถนนลาดยาง หมูที่

 18 บานคลองมะละกอใต

กอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 18 

บานคลองมะละกอใต

10,000,000         จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

302 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18

 บานคลองมะละกอใต

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

303 โครงการกอสรางบล็อคคอน

เวิรส  หมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต

เพื่อกอสรางบล็อคคอนเวิรส  

หมูที่ 18 บานคลองมะละกอใต

บล็อคคอนเวิรส หมูที่ 18 บาน

คลองมะละกอใต

           1,000,000 จํานวนรอยละ

ปญหาน้ําทวงขัง

ลดลง

ปญหาน้ําทวงขัง

ลดลง

กองชาง

304 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

อุปโภคบริโภค หมูที่ 18 บาน

คลองมะละกอใต

เพื่อขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

อุปโภคบริโภค หมูที่ 18 บาน

คลองมะละกอใต

ขุดเจาะบอบาดาลเพื่ออุปโภค

บริโภค หมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

305 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18 

บานคลองมะละกอใต

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18 

บานคลองมะละกอใต

ปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

306 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

ดินลูกรัง หมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนนดิน

ลูกรัง หมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต

ปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง 

หมูที่ 18 บานคลองมะละกอใต

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

307 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง 

หมูที่ 18 บานคลองมะละกอใต

เพื่อซอมแซมถนนลาดยาง หมูที่

 18 บานคลองมะละกอใต

ซอมแซมถนนลาดยาง หมูที่ 18 

บานคลองมะละกอใต

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

308 โครงการตอเติมศาลาประชาคม

 หมูที่ 18 บานคลองมะละกอใต

เพื่อตอเติมศาลาประชาคม หมูที่

 18 บานคลองมะละกอใต

ตอเติมศาลาประชาคม หมูที่ 18 

บานคลองมะละกอใต

              500,000 500,000              จํานวนรอยละ

ศาลาประชาคมแลว

เสร็จ

ศาลาประชาคม

ไดรับการตอเติม

กองชาง

309 โครงการขุดลอกคลองหมูที่ 18

 บานคลองมะละกอใต

เพื่อขุดลอกคลองหมูที่ 18 

บานคลองมะละกอใต

ขุดลอกคลอง หมูที่ 18 บาน

คลองมะละกอใต

           2,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

กองชาง

หนาที่ 96



หนาที่ 97

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

310 โครงการขุดสระน้ํา  หมูที่ 18 

บานคลองมะละกอใต

เพื่อขุดสระน้ํา ไวใชภายใน

หมูบาน หมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต

ขุดสระน้ํา หมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต

              500,000 1,000,000           จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

กองชาง

311 โครงการขยายไหลทางลูกรัง 

หมูที่ 18 บานคลองมะละกอใต

เพื่อขยายไหลทางลูกรัง หมูที่ 

18 บานคลองมะละกอใต

ไหลทางลูกรัง หมูที่ 18 บาน

คลองมะละกอใต

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

312 โครงการกอสรางราวสะพาน 

หมูที่ 18 บานคลองมะละกอใต

เพื่อกอสรางราวสะพาน หมูที่ 

18 บานคลองมะละกอใต (2 

จุด)

ราวสะพาน หมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต

              500,000 จํานวนรอยละ

ความปลอดภัยของ

ประชาชนในพื้นที่

ประชาชนมีความ

ปลอดในการสัญจร

ไปมาขณะขาม

สะพาน

กองชาง

313 โครงการกอสรางฝายประชา

อาสา หมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต

เพื่อกอสรางฝายประชาอาสา 

หมูที่ 18 บานคลองมะละกอใต

ฝายประชาอาสา หมูที่ 18 บาน

คลองมะละกอใต

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

กองชาง

314 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  หมูที่ 18 บาน

คลองมะละกอใต

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18

 บานคลองมะละกอใต

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

315 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  หมูที่ 18 บาน

คลองมะละกอใต (บานสุนัน - 

ฝายนิสัน )

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต (บานสุนัน - ฝายนิ

สัน)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บาน

สุนัน - ฝายนิสัน) หมูที่ 18 บาน

คลองมะละกอใต

2,000,000           จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

316 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  หมูที่ 18 บาน

คลองมะละกอใต (บานนาย

สมบัติ)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต (บานนายสมบัต)ิ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บาน

นายสมบัต)ิ หมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต

2,000,000           จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

317 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  หมูที่ 18 บาน

คลองมะละกอใต (บานนาย

ประสงค - บานนาววุฒิพงษ)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต (บานนายประสงค -

 บานนาววุฒิพงษ)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บาน

นายประสงค - บานนาววุฒิพงษ) 

หมูที่ 18 บานคลองมะละกอใต

2,000,000           จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

หนาที่ 97



หนาที่ 98

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

318 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  หมูที่ 18 บาน

คลองมะละกอใต (บานนาง

อินทร)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต (บานนางอินทร)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บาน

นางอินทร) หมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต

2,000,000           จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

319 โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที่ 

18 บานคลองมะละกอใต

เพื่อขยายเขตไฟฟา หมูที่ 18 

บานคลองมะละกอใต

ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 18 บาน

คลองมะละกอใต

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

กองชาง

320 โครงการขยายเขตไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย หมูที่ 18 

บานคลองมะละกอใต

เพื่อขยายเขตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 18 บาน

คลองมะละกอใต

ขยายเขตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต

2,000,000           จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางอยางทั่วถึง

กองชาง

321 โครงการขยายเขตไฟฟารายทาง

 หมูที่ 18 บานคลองมะละกอใต

เพื่อขยายเขตไฟฟารายทาง หมู

ที่ 18 บานคลองมะละกอใต

ขยายเขตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตยหมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต

1,000,000           จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางอยางทั่วถึง

กองชาง

322 โครงการกอสรางธนาคารรับ

น้ําฝน หมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต

เพื่อกอสรางธนาคารรับน้ําฝน 

หมูที่ 18 บานคลองมะละกอใต

งธนาคารรับน้ําฝน หมูที่ 18 บาน

คลองมะละกอใต

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคทั่วถึง

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคทั่วถึง

กองชาง

323 โครงการกอสรางพรอมติดตั้ง

ระบบประปาหมูบาน  หมูที่ 18

 บานคลองมะละกอใต

เพื่อกอสรางพรอมติดตั้งระบบ

ประปาหมูบาน  หมูที่ 18 บาน

คลองมะละกอใต

ติดตั้งระบบประปาหมูบาน หมูที่ 

18 บานคลองมะละกอใต

5,000,000           จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคทั่วถึง

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคทั่วถึง

กองชาง

324 โครงการปรับปรุงซอมแซมทอ

ประปาทั้งหมูบาน หมูที่ 18 

บานคลองมะละกอใต

เพื่อปรับปรุงซอมแซมทอ

ประปาทั้งหมูบาน หมูที่ 18 

บานคลองมะละกอใต

ปรับปรุงซอมแซมทอประปาทั้ง

หมูบาน หมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคทั่วถึง

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคทั่วถึง

กองชาง

325 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก(คลองน้ําแดง) หมูที่ 

19 บานหนองโสน

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก(คลองน้ําแดง) หมูที่ 19 

บานหนองโสน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คลองน้ํา

แดง) หมูที่ 19 บานหนองโสน

500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

หนาที่ 98



หนาที่ 99

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

326 โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล 

 หมูที่19 บานหนองโสน

เพื่อขุดเจาะบอน้ําบาดาล 6 นิ้ว

 พรอมซัมเมริอส หมูที1่9 บาน

หนองโสน

ขุดเจาะบอน้ําบาดาล 6 นิ้ว 

พรอมซัมเมริอส หมูที1่9 บาน

หนองโสน

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

กองชาง

327 โครงการปรับปรุงซอมแซมบอ

บาดาล หมูที่ 19 บานหนองโสน

เพื่อปรับปรุงซอมแซมบอบาดาล

 หมูที่ 19 บานหนองโสน

ปรับปรุงซอมแซมบอบาดาล หมูที่

 19 บานหนองโสน

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

กองชาง

328 โครงการกอสรางคอนกรีตเสริม

เหล็ก เขาลานกีฬา+รอบสระ 

หมูที1่9 บานหนองโสน

เพื่อกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เขาลานกีฬา+รอบสระ หมูที่19

 บานหนองโสน

กอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก เขา

ลานกีฬา+รอบสระหมูที่ 19 

บานหนองโสน

500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

329 โครงการติดตั้งไฟฟารายทาง

พลังงานแสงอาทิตย หมูที่ 19 

บานหนองโสน

เพื่อติดตั้งไฟฟารายทางพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 19 บาน

หนองโสน

ไฟฟารายทางพลังงานแสงอาทิตย

หมูที่ 19 บานหนองโสน

500,000              จํานวนรอยละของ

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวาง

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวาง

กองชาง

330 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 19 บานหนอง

โสน

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 19 บานหนองโสน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 19

 บานหนองโสน

500,000              500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

331 โครงการขยายไหลทาง หมูที่ 

19 บานหนองโสน

เพื่อขยายไหลทาง หมูที่ 19 

บานหนองโสน

ไหลทาง หมูที่ 19 บานหนองโสน 500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

332 โครงการปรับปรุงซอมแซม-

ขยายเขตประปา หมูที่19 บาน

หนองโสน

เพื่อปรับปรุงซอมแซม-ขยาย

เขตประปา หมูที่19 บานหนอง

โสน

ปรับปรุงซอมแซม-ขยายเขต

ประปา หมูที่ 19 บานหนองโสน

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

กองชาง

333 โครงการขุดลอกคลองสระโคกอี

แซว หมูที่ 19 บานหนองโสน

เพื่อขุดลอกคลองสระโคกอีแซว

 หมูที่ 19 บานหนองโสน

ขุดลอกคลองสระโคกอีแซว หมูที่

 19 บานหนองโสน

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

กองชาง

334 โครงการกอสรางถนนเสริมเหล็ก

 แอสฟสติก หมูที่ 19 บาน

หนองโสน

เพื่อกอสรางถนนเสริมเหล็ก 

แอสฟสติก หมูที่ 19 บานหนอง

โสน

ถนนเสริมเหล็ก แอสฟสติก หมูที่ 

19 บานหนองโสน

500,000              รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

หนาที่ 99



หนาที่ 100

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

335 โครงการขุดลอกสระน้ํา หมูที่ 

๑๙ บานหนองโสน

เพื่อขุดลอกสระน้ํา หมูที่ ๑๙ 

บานหนองโสน

หมูที่ ๑๙ บานหนองโสน               500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภค 

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใช

ในการอุปโภค-

บริโภคและ

การเกษตร

กองชาง

336 โครงการกอสรางฝายน้ําลน หมู

ที่ ๑๙ บานหนองโสน

เพื่อกอสรางฝายน้ําลน หมูที่ ๑๙

 บานหนองโสน

ฝายน้ําลน หมูที่ ๑๙ บานหนอง

โสน

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภค 

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใช

ในการอุปโภค-

บริโภคและ

การเกษตร

กองชาง

337 โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ ๑๙

 บานหนองโสน

เพื่อขุดลอกคลอง หมูที่ ๑๙ 

บานหนองโสน

ขุดลอกคลอง หมูที่ ๑๙ บาน

หนองโสน

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภค 

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใช

ในการอุปโภค-

บริโภคและ

การเกษตร

กองชาง

338 โครงการขุดเจาะบอบาดาล

พรอมติดตั้ง ถังประปาแบบถวย

แชมเปญ หมูที่ ๑๙

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล พรอม

พรอมติดตั้งถังประปาแบบถวย

แชมเปญ หมูที่ ๑๙ บานหนอง

โสน

ขุดเจาะบอบาดาล พรอมพรอม

ติดตั้งถังประปาแบบถวยแชมเปญ

 หมูที่ ๑๙ บานหนองโสน

500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

339 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร หมูที่ 19 หมูที่ ๑๙

 บานหนองโสน

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล เพื่อ

การเกษตร จํานวน 4 จุด หมูที่

 ๑๙ บานหนองโสน

ขุดเจาะบอบาดาล เพื่อการเกษตร

 หมูที่ ๑๙ บานหนองโสน

1,000,000 1,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

340 โครงการปรับปรุงซอมแซม และ

ขยายเขตประปาหมูบาน หมูที่ 

19

โครงการปรับปรุงซอมแซม และ

ขยายเขตประปาหมูบาน

หมูที่ ๑๙ บานหนองโสน               500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ

ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

341 โครงการเปดจุดไฟฟารายทาง 

หมูที่ 20 บานคลองอาง

เพื่อเปดจุดไฟฟารายทาง หมูที่ 

20 บานคลองอาง

เปดจุดไฟฟารายทาง หมู 20 

บานคลองอาง

200,000              100,000              500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาสองสวาง

อยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางอยางทั่วถึง

กองชาง

342 โครงการขุดเจาะบอบาดาล 

พรอมติดตั้ง ถังประปาแบบถวย

แชมเปญ หมูที่ ๒๐ บานคลอง

อาง

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล พรอม

ติดตั้งถังประปาแบบถวยแชม

เปญ หมูที่ ๒๐ บานคลองอาง

ขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้งถัง

ประปาแบบถวยแชมเปญ หมูที่ 

๒๐ บานคลองอาง

500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

หนาที่ 100



หนาที่ 101

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

343 โครงการขุดเจาะบอบาดาล

พรอมติดตั้งถังประปาแบบถวย

แชมเปญ หมูที่ 20

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล พรอม

ติดตั้งถังประปาแบบถวยแชม

เปญ หมูที่ 20 ขางศาลา

กลางบาน

ขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้งถัง

ประปาแบบถวยแชมเปญ หมูที่ 

20 บานคลองอาง

500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

344 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร หมูที่ 20

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล เพื่อ

การเกษตร จํานวน 3 จุด

ขุดเจาะบอบาดาล เพื่อการเกษตร

 หมูที่ 20 บานคลองอาง

              750,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

345 โครงการซอมแซมวางทอ

น้ําประปาใหมทั้งหมูบาน หมูที่ 

20 บานคลองอาง

เพื่อซอมแซมวางทอน้ําประปา

ใหมทั้งหมูบาน หมูที่ 20 บาน

คลองอาง

ซอมแซมวางทอน้ําประปาใหมทั้ง

หมูบาน หมูที่ 20 บานคลองอาง

500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ

ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

346 โครงการติดตั้งแผงไฟโซลาเซล

ระบบน้ําประปาหมูบาน หมูที่ 

20 บานคลองอาง

เพื่อติดตั้งแผงไฟโซลาเซลระบบ

น้ําประปา หมูบาน 3 จุด

ติดตั้งแผงไฟโซลาเซลระบบ

น้ําประปา หมูที่ 20 บานคลองอาง

500,000 500,000 500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ

ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

347 โครงการซอมแซมวางทอ

น้ําประปาใหมทั้งหมู 20 บาน

คลองอาง

เพื่อซอมแซมวางทอน้ําประปา

ใหมทั้งหมู 20 บานคลองอาง

ซอมแซมวางทอน้ําประปา หมูที่ 

20 บานคลองอาง

500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ

ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

348 โครงการวางทอระบายน้ํา 

พรอมทอพัก หมูที่ 21 บาน

สารคาม

เพื่อวางทอระบายน้ํา พรอมทอ

พัก หมูที่ 21 บานสารคาม ทอ

 40 ระยะทาง 50 เมตร

วางทอระบายน้ํา หมูที่ 21 บาน

สารคาม

100,000              100,000              จํานวนรอยละ

ปญหาน้ําทวงขัง

ลดลง

ปญหาน้ําทวงขัง

ลดลง

กองชาง

349 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ระบบวางสายเมนตประปาใน

หมูบาน หมูที่21 บานสารคาม

เพื่อปรับปรุงซอมแซมระบบวาง

สายเมนตประปาในหมูบาน หมู

ที่21 บานสารคาม ระยะทาง 

200 เมตร

ปรับปรุงซอมแซมระบบวางสาย

เมนตประปา หมูที่ 21 บานสาร

คาม

500,000              จํานวนรอยละการ

ปรับปรุงซอมแซม

ระบบประปาแลว

เสร็จ

การปรับปรุง

ซอมแซมระบบ

ประปาแลวเสร็จ

กองชาง

350 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 21 บานสาร

คาม

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 21 บานสารคาม 

ซอยหลังบานผูใหญเกรียงไกร 

กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร

หมูที่ 21 บานสารคาม ถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังบาน

ผูใหญเกรียงไกร กวาง 4 เมตร 

ยาว 100 เมตร

25o,ooo รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

หนาที่ 101



หนาที่ 102

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

351 โครงการถมสระน้ําเพื่อใชพื้นที่ 

หมูที่ 21 บานสารคาม

เพื่อถมสระน้ําเพื่อใชพื้นที่ หมูที่

 21 บานสารคาม

ถมสระน้ํา หมูที่ 21 บานสารคาม 500,000              จํานวนรอยละการ

ถมสระแลวเสร็จ

ถมสระแลวเสร็จ

สามารถใชพื้นที่ได

กองชาง

352 โครงการกอสรางลาน

อเนกประสงค หมูที่ 21 บาน

สารคาม

เพื่อกอสรางลานอเนกประสงค 

หมูที่ 21 บานสารคาม

ลานอเนกประสงค หมูที่ 21 บาน

สารคาม

500,000              500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนมีสถานที่

จัดกิจกรรมเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีสถานที่

จัดกิจกรรมเพิ่ม

มากขึ้น

กองชาง

353 โครงการตอเติมศาลากลางบาน

 หมูที่21 บานสารคาม

เพื่อตอเติมศาลากลางบาน หมู

ที่21 บานสารคาม

ตอเติมศาลากลางบาน หมูที่ 21 

บานสารคาม

1,000,000           500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนมีสถานที่

จัดกิจกรรมเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีสถานที่

จัดกิจกรรมเพิ่ม

มากขึ้น

กองชาง

354 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กดวยแอสฟส

ติก หมูที่ 21 บานสารคาม

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กดวยแอสฟส

ติก หมูที่ 21 บานสารคาม

ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กดวยแอสฟสติก หมูที่ 

21 บานสารคาม

500,000              500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

355 โครงการจัดทําปายเขาซอย-

ปายครัวเรือน หมูที่ 21 บาน

สารคาม

เพื่อจัดทําปายเขาซอย-ปาย

ครัวเรือน หมูที่ 21 บานสารคาม

ติดตั้งปายเขาซอย-ปายครัวเรือน 

หมูที่ 21 บานสารคาม

500,000              500,000              500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนมีปาย

ครัวเรือนครบทุก

หลังคาเรือน/ทุกซอย

ประชาชนมีปาย

ครัวเรือนครบทุก

หลังคาเรือน/ทุกซอย

กองชาง

356 โครงการกอสรางถนนลาดยาง 

หมูที่ 21 บานสารคาม (เสน

เรือนจํา)

เพื่อกอสรางถนนลาดยาง หมูที่

 21 บานสารคาม (เสนเรือนจํา)

ถนนลาดยาง (เสนเรือนจํา) หมูที่ 

21 บานสารคาม

6,000,000           จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

357 โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 21

 บานสารคาม

เพื่อขุดลอกคลอง หมูที่ 21 

บานสารคาม กวาง 12 เมตร 

ยาว 450 เมตร

ขุดลอกคลอง  กวาง 12 เมตร 

ยาว 450 เมตร หมูที่ 21 บาน

สารคาม

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

กองชาง

358 โครงการกอสรางสรางสนาม

กีฬาประจําหมูบาน หมูที่ 21 

บานสารคาม

เพื่อกอสรางสนามกีฬาประจํา

หมูบาน หมูที่ 21 บานสารคาม

สนามกีฬา หมูที่ 21 บานสารคาม 2,000,000           จํานวนรอยละ

ประชาชนมีสถานที่

ออกกําลังกาย

ประชาชนมีสถานที่

ออกกําลังกาย

กองชาง

หนาที่ 102



หนาที่ 103

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

359 โครงการขยายทางเลี่ยงใน

หมูบาน หมูที่21 บานสารคาม

เพื่อขยายทางเลี่ยงในหมูบาน 

หมูที2่1 บานสารคาม

ขยายทางเลี่ยง หมูที่ 21 บาน

สารคาม

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

360 โครงการเปดจุดไฟฟารายทาง

พลังงานแสงอาทิตย หมูที่ 21 

บานสารคาม

เพื่อเปดจุดไฟฟารายทาง

พลังงานแสงอาทิตย หมูที่ 21 

บานสารคาม

ไฟฟารายทางพลังงานแสงอาทิตย

 หมูที่ 21 บานสารคาม

500,000              จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาสองสวาง

อยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางอยางทั่วถึง

กองชาง

361 โครงการขุดเจาะบอบาดาล 

พรอมยาย ถังประปา หมูที่ ๒๑

 บานสารคาม

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล พรอม

ยายถังประปา  หมูที่ ๒๑ บาน

สารคาม (เนินไพบูลย)

ขุดเจาะบอบาดาล พรอมยาย ถัง

ประปา (เนินไพบูลย) หมูที่ ๒๑ 

บานสารคาม

500,000 500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

362 โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมู

ที่ 21 บานสารคาม

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 21

 กลุมเนินไพบูลย

ขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ ๒๑ บาน

สารคาม

              500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

363 โครงการปรับปรุงซอมแซม 

ประปาหมูบานพรอมติดตั้ง

เครื่องกรองน้ํา  หมูที่ ๒๑ บาน

สารคาม

เพื่อปรับปรุงซอมแซม ประปา

หมูบาน พรอมติดตั้งเครื่องกรอง

  หมูที่ ๒๑ บานสารคาม

ปรับปรุงซอมแซม ประปาหมูบาน

 พรอมติดตั้งเครื่องกรอง หมูที่ ๒๑

 บานสารคาม

              200,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ

ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

364 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ระบบประปาในหมูบาน หมูที่ 

21 บานสารคาม

เพื่อปรับปรุงซอมแซมระบบ

ประปาในหมูบาน หมูที่ 21 

บานสารคาม

ปรับปรุงซอมแซมระบบประปา 

หมูที่ 21 บานสารคาม

500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ

ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

365 โครงการซอมแซมถนนคอนกรีต

 ซอยสุขใจ จากบานนายสมบัตติ

 ปางสีเหล็ก ถึงบาน นางบุญสั่ง 

เชิงพนม หมูที่ 21 บานสารคาม

เพื่อซอมแซมถนนคอนกรีต 

ซอยสุขใจ จากบานนายสมบัตติ

 ปางสีเหล็ก ถึงบาน นางบุญสั่ง 

เชิงพนม กวาง 4 ยาว 400 

เมตร  หมูที่ 21 บานสารคาม

ซอมแซมถนนคอนกรีต ซอยสุขใจ

 จากบานนายสมบัตติ ปางสีเหล็ก

 ถึงบาน นางบุญสั่ง เชิงพนม กวาง

 4 ยาว 400 เมตร หมูที่ 21 

บานสารคาม

650,000

366 โครงการเปดจุดไฟฟารายทาง

พลังงานแสงอาทิตย หมูที่ 21 

บานสารคาม

เพื่อขอเปดจุดไฟฟารายทาง

พลังงานแสงอาทิตย จากธนทิต

 ถึง ถนน 359

เปดจุดไฟฟารายทางพลังงาน

แสงอาทิตย จากธนทิต ถึง ถนน 

359 หมูที่ 21 บานสารคาม

1,500,000

หนาที่ 103



หนาที่ 104

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

367 โครงการติดตั้งปายซอย - ปาย

ครัวเรือน หมูที่ 21 บานสารคาม

เพื่อติดตั้งปายซอย - ปาย

ครัวเรือน หมูที่ 21 บานสารคาม

ปายซอย - ปายครัวเรือน หมูที่ 

21 บานสารคาม

500,000

368 ติดตั้งแผงโซลาเซลลที่ถัง

ประปาหมูบาน หมูที่ 21 บาน

สารคาม

เพื่อติดตั้งแผงโซลาเซลลที่ถัง

ประปาหมูบาน หมูที่ 21 บาน

สารคาม จํานวน 5 จุด

หมูที่ 21 บานสารคาม 2,000,000

369 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยบานนางปภัสสร

 บุญรัตน หมูที่ 21 บานสารคาม

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยบานนางปภัสสร บุญ

รัตน กวาง 4 เมตร ยาว 100 

เมตร หมูที่ 21 บานสารคาม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

บานนางปภัสสร บุญรัตน กวาง 4

 เมตร ยาว 100 เมตร หมูที่ 21

 บานสารคาม

250,000

370 โครงการกอสรางทางระบายน้ํา

 หมูที่ 21 บานสารคาม

เพื่อกอสรางทางระบายน้ํา หมูที่

 21 บานสารคาม 1,200 

เมตร หมูที่ 21 บานสารคาม

ทางระบายน้ํา หมูที่ 21 บานสาร

คาม 1,200 เมตร หมูที่ 21 

บานสารคาม

2,000,000 ลดปญหาน้ําทวมขัง

ไดมากขึ้น

ไดจัดระบบน้ําไหล

ไมใหทวมขัง

371 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 

สํานักงาน อบต.สระขวัญ

เพื่อกอสรางรางระบายน้ํา 

สํานักงาน อบต.สระขวัญ

รางระบายน้ํา สํานักงาน อบต.

สระขวัญ

1,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           ลดปญหาน้ําทวมขัง

ไดมากขึ้น

ไดจัดระบบน้ําไหล

ไมใหทวมขัง

กองชาง

372 โครงการธนาคารน้ําใตดิน  

อบต.สระขวัญ

เพื่อกอสรางธนาคารน้ําใตดิน  

อบต.สระขวัญ

ธนาคารน้ําใตดิน 21 หมูบาน 

อบต.สระขวัญ

1,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           ประชาชนมีน้ําไวใช

ในชวงฤดูแลงมากขึ้น

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

373 โครงการกอสรางโรงจอดรถ 

อบต.สระขวัญ

เพื่อกอสรางโรงจอดรถ อบต.

สระขวัญ

โรงจอดรถ อบต.สระขวัญ 3,000,000           3,000,000           ประชาชนมาติดตอ

ราชการไดรับความ

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนผูมา

ติดตอราชการไดรับ

ความสะดวก

กองชาง

374 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กรอบสํานักงาน อบต.

สระขวัญ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กรอบสํานักงาน กวาง 6 

เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 

0.15 เมตร อบต.สระขวัญ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6 

เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 

0.15 เมตร

5,000,000           5,000,000           5,000,000           5,000,000           ประชาชนมาติดตอ

ราชการไดรับความ

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนผูมา

ติดตอราชการไดรับ

ความสะดวก

สํานักปลัด/

กองชาง
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หนาที่ 105

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

375 โครงการกอสรางอาคารโดม

เอนกประสงค อบต.สระขวัญ

เพื่อกอสรางอาคารโดม

เอนกประสงค กวางไมนอยกวา

 25 เมตร ยาวไมนอยกวา 40 

เมตร อบต.สระขวัญ

อาคารโดมเอนกประสงค กวางไม

นอยกวา 25 เมตร ยาวไมนอย

กวา 40 เมตร อบต.สระขวัญ

5,000,000           จํานวนรอยละ

ความสําเร็จในการ

กอสรางอาคาร

เปนไปดวยดี

การกอสรางอาคาร

แลวเสร็จสามารถใช

งานไดดี

สํานักปลัด/

กองชาง

376 โครงการกอสรางสนามหญา

เทียม อบต.สระขวัญ

เพื่อกอสรางสนามหญาเทียม 

กวาง 30 เมตร ยาว 45 เมตร 

 หนา 0.5 ม. อบต.สระขวัญ

สนามหญาเทียม กวาง 30 เมตร 

ยาว 45 เมตร หนา 0.5 ม. 

อบต.สระขวัญ

5,000,000           จํานวนรอยละ

ความสําเร็จในการ

กอสรางสนามหญา

เทียมเปนไปดวยดี

เพื่อใหประชาชนใน

พื้นที่มีสถานที่ออก

กําลังกายเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด/

กองชาง

377 โครงการกอสรางพรอมติดตั้งไฟ

สองสวางในบริเวณองคการ

บริหารสวนตําบลสระขวัญ

เพื่อกอสรางพรอมติดตั้งไฟสอง

สวางในบริเวณองคการบริหาร

สวนตําบลสระขวัญ

ไฟสองสวางในบริเวณองคการ

บริหารสวนตําบลสระขวัญ

2,000,000           องคการบริหารสวน

ตําบลสระขวัญมี

ไฟฟาสองสวางเพิ่ม

มากขึ้น

บริเวณองคการ

บริหารสวนตําบล

สระขวัญมีไฟฟา

สองสวางเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด/

กองชาง

378 โครงการกอสราง ปรับปรุง ตอ

เติม หองน้ําในองคการบริหาร

สวนตําบลสระขวัญ

เพื่อกอสราง ปรับปรุง ตอเติม 

หองน้ําในองคการบริหารสวน

ตําบลสระขวัญ

หองน้ําในองคการบริหารสวน

ตําบลสระขวัญ

500,000              จํานวนรอยละ

ความสําเร็จในการ

กอสรางปรับปรุง 

ตอเติม หองน้ํา

ประชาชนผูมา

ติดตอราชการมี

หองน้ําใชอยาง

เพียงพอ

สํานักปลัด/

กองชาง

379 โครงการกอสรางพรอมติดตั้ง

ระบบเสียงไรสาย (เพิ่มจุด

สัญญาณ) ในเขตพื้นที่ตําบล

สระขวัญ

เพื่อกอสรางพรอมติดตั้งระบบ

เสียงไรสาย (เพิ่มจุดสัญญาณ) 

ในเขตพื้นที่ตําบลสระขวัญ

เสียงไรสาย (เพิ่มจุดสัญญาณ) ใน

เขตพื้นที่ตําบลสระขวัญ

5,000,000           จํานวนรอยละการ

กอสรางและติดตั้ง

เสียงไรสายเปนไป

ดวยดี

ประชาชนในพื้นที่มี

เสียงไรสายเพิ่มขึ้น

สามารถรับรู

ขาวสารไดทั่วถึง

กองชาง

380 โครงการทํากันสาดและมุงลวด 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลอง

มะละกอ

เพื่อใชกันสาดในการกันน้ําฝน 

มุงลวด ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานคลองมะละกอ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลอง

มะละกอ

              250,000 รอยละกันสาดใน

การกันน้ําฝน มุง

ลวดที่มีการตอเติม

เปนไปดวยความ

เรียบรอย

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไดมีกันสาดกันฝน

ในชวงฤดูฝน และ 

เหล็กดัดมุงลวดเพื่อ

กันแมลง

กองการศึกษา
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หนาที่ 106

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

381 โครงการตอเติมอาคาร ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานน้ํา

ซับเจริญ

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอยในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานน้ํา

ซับเจริญ ใหเหมาะสมกับจํานวน

เด็กที่เพิ่มขึ้น

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบาน

น้ําซับเจริญ

              500,000 จํานวนรอยละของ

บุคลากรใน ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กและ

ผูปกครองมีความ

พึงพอใจและได

มาตรฐาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีพื้นที่ใชสอย

เพิ่มขึ้น เหมาะสม

กับจํานวนนักเรียนที่

เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

382 โครงการกอสรางปรับปรุงตอ

เติมศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน

บานคลองมะละกอ

เพื่อจายเปนคากอสราง 

ปรับปรุงตอเติม ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอยศูนย

พัฒนาเด็กเล็กและความ

ปลอดภัยของเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบาน

คลองมะละกอ

              500,000 คะแนนรอยละของ

มาตรฐานดาน

อาคารสถานที่และ

ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีมาตรฐานดาน

อาคารสถานที่ และ

ความปลอดภัย

กองการศึกษา

383 โครงการกอสรางปรับปรุงตอ

เติมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุง

หินโคน

เพื่อจายเปนคากอสราง 

ปรับปรุง ตอเติม ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอยศูนย

พัฒนาเด็กเล็กและความ

ปลอดภัยของเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงหินโคน               500,000 คะแนนรอยละของ

มาตรฐานดาน

อาคารสถานที่และ

ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

มีมาตรฐานดาน

อาคารสถานที่และ

ความปลอดภัย

กองการศึกษา

384 โครงการกอสรางสนามกีฬา

ฟุตบอลหญาเทียมพรอมอุปกรณ

 อบต.สระขวัญ

เพื่อกอสรางสนามกีฬาหญา

เทียมพรอมอุปกรณ อบต.สระ

ขวัญ

สนามกีฬาหญาเทียมพรอม

อุปกรณ อบต.สระขวัญ

           5,000,000            5,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีสถานที่

ออกกําลังกาย

ประชาชนมีสนาม

ฟุตบอลที่ได

มาตรฐานในการออ

กําลังกายและ

แขงขันกีฬา

กองการศึกษา

 (งบอุดหนุน)

385 โครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก

เพื่อกระจายบริการพัฒนาเด็ก

เล็กไปสูชุมชนอยางทั่วถึง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการ

บริหารสวนตําบลสระขวัญ

           2,900,000 รอยละอาคารศูนย

พัฒนาเด็กเล็กที่

สรางเปนไปดวย

ความเรียบรอย

เด็กในชุมชนไดรับ

การพัฒนาอยางทั่ง

ถึงถูกตอง และ

เหมาะสม ทั้งดาน

รางกาย อารมณ 

สังคม และสติปญญา

กองการศึกษา

 (งบอุดหนุน)

 กรมสงเสริม/

อบต.สระขวัญ
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หนาที่ 107

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

386 โครงการปรับปรุง  ซอมแซม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อปรับปรุง ตอเติม  ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แหง            5,000,900               500,000               500,000               300,000               300,000 จํานวนรอยละของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไดรับการปรับปรุง 

ซอมแซม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไดรับการปรับปรุง 

ซอมแซม

กองการศึกษา

 ฯ/ศพด.

387 โครงการกอสรางเคาเตอร 

พรอมซิงคลางจานใหกับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แหง

เพื่อกอสรางเคาเตอรพรอมซิงค

ลางจานใหกับศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กทั้ง 5 แหง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แหง               200,000 กอสรางเคาเตอร

พรอมซิงคลางจาน 

เปนไปดวยความ

เรียบรอย

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

เคาเตอรพรอมซิงค

ลางจาน ในการ

ดําเนินกิจกรรมใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

 ฯ/ศพด.

388 โครงการปรับปรุง    ตอเติม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบาน

เนินผาสุก

เพื่อปรับปรุงตอเติมศูนยพัฒนา

เด็กเล็กโรงเรียนบานเนินผาสุก 

เพิ่มพื้นที่ใชสอยใหเหมาะกับ

จํานวนเด็ก

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบาน

เนินผาสุก

              500,000 จํานวนรอยละของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไดรับการปรับปรุง 

ตอเติม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไดรับการปรับปรุง 

ตอเติม

กองการศึกษา

 ฯ/ศพด.

389 โครงการกอสรางปรับปรุงตอ

เติมศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน

บานเนินผาสุก

เพื่อจายเปนคากอสราง

ปรับปรุงตอเติมศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอยศูนย

พัฒนาเด็กเล็กและความ

ปลอดภัยของเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบาน

น้ําซับเจริญ

              500,000 คะแนนรอยละของ

มาตรฐานดาน

อาคารและสถานที่

และความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีมาตรฐานดาน

อาคารสถานที่และ

ความปลอดภัย

กอง

การศึกษา/

กองชาง

390 โครงการปรับปรุง ตอเติม ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจายเปนคา ปรับปรุง ตอเติม

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเพิ่ม

พื้นที่ใชสอยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แหง               500,000               500,000               500,000               500,000               500,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 5 แหง ไดรับการ

ปรับปรุง ตอเติม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

มีมาตรฐานดาน

อาคาร สถานที่ 

และความปลอดภัย

กอง

การศึกษาฯ

391 โครงการซอมแซมศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา 

ซอมแซมวัสดุ ที่ดินและ

สิ่งกอสรางของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แหง               300,000               300,000               300,000               300,000               300,000 จํานวนรอยละศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมี

ความพรอมมากขึ้น

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีความพรอมในการ

ใหบริการ

กอง

การศึกษาฯ

หนาที่ 107



หนาที่ 108

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

392 โครงการกอสรางโรงเรือนผลิต

อาหารและเก็บอาหารศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บ และ

ผลิตอาหารที่มีคุณภาพ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ

บริหารสวนตําบลสระขวัญ

           1,500,000 รอยละอาคารศูนย

พัฒนาเด็กเล็กที่

สรางเปนไปดวย

ความเรียบรอย

เด็กในชุมชนไดรับ

การพัฒนาอยาง

ทั่วถึง ถูกตอง และ

เหมาะสม    ทั้ง

ดานรางกาย 

อารมณ สังคม และ

สติปญญา

กอง

การศึกษาฯ

393 โครงการกอสรางรั้วสนามเด็ก

เลน ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนบานคลองมะละกอ

เพื่อกอสรางรั้วรอบสนามเด็ก

สนามเด็กเลนกลางแจง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบาน

คลองมะละกอ

              250,000 จํานวนรอยละของ

เด็กและเยาวชนมี

สถานที่ออกกําลัง

กาย

เด็กและเยาวชนมี

สนามเด็กเลนที่ดี มี

มาตรฐานเปนการ

สรางแรงจูงใจให

หันมาออกกําลังกาย

กอง

การศึกษาฯ

394 โครงการกอสรางรั้วสนามเด็ก

เลน ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนบานเนินผาสุก

เพื่อกอสรางรั้วรอบสนามเด็ก

สนามเด็กเลนกลางแจง

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบาน

เนินผาสุก

              250,000 จํานวนรอยละของ

เด็กและเยาวชนมี

สถานที่ออกกําลัง

กาย

เด็กและเยาวชนมี

สนามเด็กเลนที่ดี มี

มาตรฐานเปนการ

สรางแรงจูงใจให

หันมาออกกําลังกาย

กอง

การศึกษาฯ

395 โครงการกอถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 14 บานคลอง

มะละกอ (บานนายวิโรจน จุระ

กัน)

เพื่อกอถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมูที่ 14 บานคลองมะละกอ 

(บานนายวิโรจน จุระกัน)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14

 บานคลองมะละกอ (บานนาย

วิโรจน จุระกัน)

              700,000 จํานวนรอยละของ

ประชาชนมีสนาม

กีฬาไวออกกําลัง

กายและเลนกีฬา

ประชาชนมีสนาม

กีฬาไวออกกําลัง

กายและเลนกีฬา

กอง

การศึกษาฯ

396 โครงการกอสรางสนามออก

กําลังกายชุมชนบานเนินไทร 

หมูที่ 15 บานเนินไทร

เพื่อกอสรางสนามออกกําลัง

กายชุมชนบเนินไทร หมูที่ 15 

บานเนินไทร

ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ มีสถานที่ออกกําลังกาย

              500,000 จํานวนรอยละของ

เด็กและเยาวชนมี

สถานที่ออกกําลัง

กาย

เด็กและเยาวชนได

มีสถานที่พักผอน

และออกกําลังกาย

กองชาง

397 โครงการปรับปรุง ทาสี ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบาน

คลองมะละกอ

เพื่อจายเปนคาปรับปรุง ทาสี

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหดีขึ้น

 ดูสะอาดตา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบาน

คลองมะละกอ

              500,000               500,000 คะแนนรอยละของ

มาตรฐานดาน

อาคาร สถานที่

เพิ่มขึ้น

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีมาตรฐานดาน

อาคาร สถานที่

กอง

การศึกษาฯ

หนาที่ 108



หนาที่ 109

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

398 โครงการ ปรับปรุง  ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กโรงเรียนบานคลอง

มะละกอ

เพื่อจายเปนคากอสราง 

ปรับปรุง ตอเติม ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก เพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอยใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและความ

ปลอดภัยของเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบาน

คลองมะละกอ

              500,000 คะแนนรอยละของ

มาตรฐานดาน

อาคาร สถานที่และ

ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีมาตรฐานดาน

อาคาร สถานที่และ

ความปลอดภัย

กอง

การศึกษาฯ

399 โครงการกอสรางลานคอนกรีต 

บริเวณทางเขา ศพด. ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานน้ํา

ซับเจริญ

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอยในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานน้ํา

ซับเจริญใหมีความเหมาะสมกับ

จํานวนเด็กที่เพิ่มขึ้น

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบาน

น้ําซับเจริญ

              500,000 จํานวนรอยละของ

บุคลากรในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กและ

ผูปกครองมีความ

พึงพอใจและได

มาตรฐาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีพื้นที่ใชสอย

เพิ่มขึ้น เหมาะสม

กับจํานวนเด็กที่

เพิ่มขึ้น

กอง

การศึกษาฯ

400 โครงการ ปรับปรุง  ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กโรงเรียนบานน้ําซับเจริญ

เพื่อปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ใหมีความสวยงามเหมาะสม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบาน

น้ําซับเจริญ

              500,000 คะแนนรอยละของ

มาตรฐานดาน

อาคาร สถานที่และ

ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีมาตรฐานดาน

อาคาร สถานที่และ

ความปลอดภัย

กอง

การศึกษาฯ

401 โครงการตอเติมศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กโรงเรียนบานน้ําซับเจริญ

เพื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหมี

พื้นที่ใชสอยมากขึ้น เหมาะสม

กับกิจกรรม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบาน

น้ําซับเจริญ

              500,000 จํานวนรอยละของ

บุคลากรในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กและ

ผูปกครองมีความ

พึงพอใจและได

มาตรฐาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีพื้นที่ใชสอย

เพิ่มขึ้น เหมาะสม

กับจํานวนเด็กที่

เพิ่มขึ้น

กอง

การศึกษาฯ

402 โครงการปรับปรุง ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานใหมถาวร

เพื่อปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ใหมีความสวยงามเหมาะสมกับ

การเรียนรูของเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหมถาวร               350,000 คะแนนรอยละของ

มาตรฐานดาน

อาคาร สถานที่และ

ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีมาตรฐานดาน

อาคาร สถานที่และ

ความปลอดภัย

กอง

การศึกษาฯ

หนาที่ 109



หนาที่ 110

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

403 โครงการกอสรางอางลางหนา 

แปรงฟน สําหรับเด็ก ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานใหมถาวร

เพื่อสรางอนามัยที่ดีใหกับเด็ก

และ ศพด. มีมาตรฐาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหมถาวร                 75,000 รอยละที่แปรงฟน 

ลางหนาสําหรับเด็ก

เล็กที่กอสรางเสร็จ

เรียบรอย

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานใหมถาวรมีที่

แปรงฟน ลางหนา

สําหรับเด็กเล็กที่

เพียงพอ

กอง

การศึกษาฯ

404 โครงการตอเติม ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กโรงเรียนบานเนินผาสุก

เพื่อจายเปนคากอสราง ตอเติม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเพิ่ม

พื้นที่ใชสอยในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กและความปลอดภัยของเด็ก

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบาน

เนินผาสุก

              500,000 คะแนนรอยละของ

มาตรฐานดาน

อาคาร สถานที่และ

ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีมาตรฐานดาน

อาคาร สถานที่และ

ความปลอดภัย

กอง

การศึกษาฯ

405 โครงการปรับปรุง  ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กโรงเรียนบานเนินผาสุก

เพื่อปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ใหมีความสวยงามเหมาะสม

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบาน

เนินผาสุก

              300,000 คะแนนรอยละของ

มาตรฐานดาน

อาคาร สถานที่และ

ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีมาตรฐานดาน

อาคาร สถานที่และ

ความปลอดภัย

กอง

การศึกษาฯ

406 โครงการกอสราง ปรับปรุง ตอ

เติม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุง

หินโคน

เพื่อจายเปนคากอสราง 

ปรับปรุง ตอเติม ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก เพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอยใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและความ

ปลอดภัยของเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงหินโคน               500,000               500,000 คะแนนรอยละของ

มาตรฐานดาน

อาคาร สถานที่และ

ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีมาตรฐานดาน

อาคาร สถานที่และ

ความปลอดภัย

กอง

การศึกษาฯ

407 โครงการตอเติม ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานทุงหินโคน

เพื่อจายเปนคากอสราง ตอเติม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเพิ่ม

พื้นที่ใชสอยในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กและความปลอดภัยของเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงหินโคน               500,000 คะแนนรอยละของ

มาตรฐานดาน

อาคาร สถานที่และ

ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีมาตรฐานดาน

อาคาร สถานที่และ

ความปลอดภัย

กอง

การศึกษาฯ

หนาที่ 110



หนาที่ 111

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

408 โครงการปรับปรุง  ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานทุงหินโคน

เพื่อปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ใหมีความสวยงามเหมาะสม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงหินโคน               300,000 คะแนนรอยละของ

มาตรฐานดาน

อาคาร สถานที่และ

ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีมาตรฐานดาน

อาคาร สถานที่และ

ความปลอดภัย

กอง

การศึกษาฯ

409 โครงการกอสรางสนาม

แบดมินตัน

เพื่อกอสรางสนามแบดมินตัน

พรอมอุปกรณ

อบต. สระขวัญ  จํานวน 2 สนาม  -            2,500,000 จํานวนรอยละของ

ประชาชนที่เขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีสนาม

แบดมินตันที่ได

มาตรฐานในการ

ออกกําลังกายและ

แขงขัน

กอง

การศึกษาฯ

410 กอสรางโรงจอดรถสําหรับ

ผูปกครอง และผูที่มาติดตอ

ราชการ ศพด.

เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก

ใหกับผูปกครองและผูที่มา

ติดตอราชการ มีที่รมสําหรับจด

รถ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แหง               300,000 จํานวนรอยละของ

บุคลากรในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กและ

ผูปกครองมีความ

พึงพอใจและได

มาตรฐาน

ผูปกครองและผู

ที่มาติดตอราชการ

มีสถานที่สําหรับ

จอดรถ

กอง

การศึกษาฯ /

ศพด.ในสังกัด

 อบต.สระขวัญ

411 โครงการปรับถมดินหลังอาคาร

สํานักงาน อบต.สระขวัญ

เพื่อปรับถมดินหลังอาคาร

สํานักงาน อบต.สระขวัญ

ปรับถมดินหลังอาคารสํานักงาน 

อบต.สระขวัญ

              500,000 รอยละพื้นที่ที่มีการ

ปรับถมดินแลวเสร็จ

พื้นที่หลังสํานักงาน

 อบต.สระขวัญ มี

ระดับที่เสมอกัน

กองชาง

412 โครงการกอสรางหลังคาคลุม

สนามฟุตซอล

เพื่อกอสรางหลังคาคลุมสนาม

ฟุตซอล

หลังคาคลุมสนามฟุตซอล            2,000,000 จํานวนรอยละของ

ประชาชนมีสถานที่

ออกกําลังกาย

มีสนามฟุตซอลที่ได

มาตรฐานเหมาะสม

กับการออกกําลังกาย

กองชาง

413 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก

หมูที่ ๑๖ บานคลองจานนอย

(ซอยวัด)

              400,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 111



หนาที่ 112

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

414 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก

หมูที่ ๑๘ บานคลองมะละกอใต            2,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

415 โครงการลอมรั้วรอบพื้นที่

สาธารณประโยชน แปลงทุงดาน

เพื่อสรางรั้วรอบที่

สาธารณประโยชน แปลงทุงดาน

รั้วรอบที่สาธารณประโยชนแปลง

ทุงดาน

           1,000,000            1,000,000            1,000,000 จํานวนรอยละผูบุก

รุกพื้นที่

สาธารณประโยชน

นอยลง

ลดจํานวนผูบุกรุก

พื้นที่

สาธารณประโยชน

กองชาง

416 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง  

หมูที่ 1 - 21

เพื่อซอมแซมถนนลูกรังภายใน

พื้นที่ตําบลสระขวัญ หมูที่ 1- 

21

พื้นที่เขต อบต.สระขวัญทั้ง 21 

หมูบาน

           1,000,000            1,000,000            1,000,000            1,000,000            1,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

417 โครงการซอมแซมถนนคอนกรีต

เสสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอส

ฟสทคอนกรีต

เพื่อซอมแซมถนนคอนกรีตโดย

เสริมผิวแอสฟสทคอนกรีต

ทั้งตําบลสระขวัญ 21 หมูบาน 

ตําบลสระขวัญ

5,000,000           5,000,000                      5,000,000            5,000,000 5,000,000           จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

418 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน(ใน

ตําบลสระขวัญ ทั้ง 21 หมูบาน)

เพื่อวางทอระบายน้ําทั้ง 21 

หมูบาน ตําบลสระขวัญ

21 หมูบาน ตําบลสระขวัญ 5,000,000           5,000,000                      5,000,000            5,000,000 5,000,000           จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

419 โครงการขยายเขตประปา

หมูบานภายในตําบลสระขวัญ 

ทั้ง 21 หมูบาน

เพื่อขยายเขตประปาหมูบาน 

21 หมูบาน ตําบลสระขวัญ

21 หมูบาน ตําบลสระขวัญ 5,000,000           5,000,000                      5,000,000            5,000,000 5,000,000           จํานวนประชากรมี

น้ําประปาใชมากขึ้น

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภค 

มากขึ้น

กองชาง

420 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง

โซลาเซลล ในตําบลสระขวัญ 

ทั้ง 21 หมูบาน

เพื่อติดตั้งไฟสองสวางโซลาเซลล

 ตําบลสระขวัญ

21 หมูบาน ตําบลสระขวัญ 10,000,000         10,000,000                  10,000,000          10,000,000          10,000,000 จํานวนประชากรมี

สองสวางโซลาเซลล

ในการสัญจรไปมา 

มากขึ้น

ประชากรมีสอง

สวางโซลาเซลลใน

การสัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 112



หนาที่ 113

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

421 โครงการติดตั้งสัญญาไฟเตือน 

ไฟกระพริบ ตามจุดเสี่ยง ใน

ตําบลสระขวัญ ทั้ง 21 หมูบาน

เพื่อติดตั้งไฟเตือน ไฟกระพริบ 

ตามจุดเสี่ยง ตําบลสระขวัญ

21 หมูบาน ตําบลสระขวัญ 2,000,000                      2,000,000            2,000,000            2,000,000 2,000,000           ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ของประชาชน

ประชาชนใชถนน

อยางปลอดภัย

กองชาง

422 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน(ใน

ตําบลสระขวัญ ทั้ง 21 หมูบาน)

เพื่อกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน 

ตําบลสระขวัญ

21 หมูบาน ตําบลสระขวัญ 5,000,000           5,000,000                      5,000,000            5,000,000            5,000,000 ลดปญหาน้ําทวมขัง ลดปญหาน้ําทวมขัง

ในหมูบาน

กองชาง

423 โครงการตอเติมอาคาร

สํานักงานพรอมกอสรางหองน้ํา

 สํานักงาน อบต.สระขวัญ

เพื่อตอเติมอาคารสํานักงาน

พรอมกอสรางหองน้ํา สํานักงาน

 อบต.สระขวัญ

ตอเติมอาคารสํานักงานพรอม

กอสรางหองน้ํา สํานักงาน อบต.

สระขวัญ

500,000              มีพืนที่บริการ

ประชาชนเพิ่มมาก

ขึ้น

ประชาชนไดรับ

การบริการอยาง

สะดวก

กองชาง

424 โครงการกอสรางอาคารอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) อบต.สระขวัญ

เพื่อกอสรางอาคารอาคาร

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อบต.

สระขวัญ

อาคารอาคารอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  

อบต.สระขวัญ

           6,000,000 ประชาชนมีศูนย

เรียนรูเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนไดรูจัก

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี

 (อพ.สธ.)

กองชาง

425 โครงการรถเกรดเดอรปรับแตง

ถนนลูกรัง ภายในพื้นที่ตําบล

สระขวัญ หมูที่ 1-21 ตําบล

สระขวัญ

เพื่อจางเหมารถเกรดเดอรปรับ

แตงถนนลูกรัง ภายในพื้นที่

ตําบลสระขวัญ หมูที่ 1-22 

ตําบลสระขวัญ

หมูที่ 1-21 ตําบลสระขวัญ               500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

426 โครงการกอสรางหองน้ํา

สาธารณะ บริเวณ สระน้ํา 

อบต.สระขวัญ

เพื่อกอสรางหองน้ําสาธารณะ 

บริเวณ สระน้ํา อบต.สระขวัญ

หองน้ําสาธารณะ บริเวณ สระน้ํา

 อบต.สระขวัญ

              500,000 จํานวนรอยลีของ

ประชาชนที่มาใช

บริการ

ประชาชนมีสถานที่

พักผอนที่

สะดวกสบายและมี

มาตรฐาน

กอง

สาธารณสุขฯ

427 โครงการพัฒนาและปรับภูมิ

ทัศนรอบบริเวณสระน้ําอบต.

สระขวัญ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหมีความ

สวยงามเหมาะสม สามารถ

รองรับประชาชนที่มาใชบริการ 

อบต.สระขวัญ

ปรับปรุงภูมิทัศนใหมีความ

สวยงามเหมาะสม สามารถ

รองรับประชาชนที่มาใชบริการ 

อบต.สระขวัญ

2,00,000.00 500,000              500,000              500,000              500,000              จํานวนรอยลีของ

ประชาชนที่มาใช

บริการ

ประชาชนมีสถานที่

พักผอนที่

สะดวกสบายและมี

มาตรฐาน

กอง

สาธารณสุขฯ

หนาที่ 113



หนาที่ 114

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

428 โครงการกอสรางปาย

สวนสาธารณะ อบต.สระขวัญ

เพื่อกอสรางปายสวนสาธารณะ

 อบต.สระขวัญ

ปายสวนสาธารณะ อบต.สระขวัญ 500,000              จํานวนรอยลีของ

ประชาชนที่มาใช

บริการ

ประชาชนมร

สถานที่พักผอนที่

สะดวกสบายและมี

มาตรฐาน

กอง

สาธารณสุขฯ

429 โครงการกอสรางเสนทาง

จักรยาน ณ บริเวณรอบสระน้ํา

 อบต.สระขวัญ

เพื่อกอสรางเสนทางจักรยาน ณ

 บริเวณรอบสระน้ํา อบต.สระ

ขวัญ

เสนทางจักรยานดวยแอสฟลติก ณ

 บริเวณรอบสระน้ํา อบต.สระขวัญ

รอยละของ

ประชาชนที่มาใช

บริการ

ประชาชนตําบล

สระขวัญมีพื้นที่

สําหรับออกกําลัง

กาย

กอง

สาธารณสุข

ฯ/กองชาง

430 โครงการจัดทําบอรด

ประชาสัมพันธขององคการ

บริหารสวนตําบลสระขวัญ

เพื่อจัดทําบอรดประชาสัมพันธ

ขององคการบริหารสวนตําบล

สระขวัญ

จัดทําบอรดประชาสัมพันธของ

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

                80,000 จํานวนรอยละของ

ประชาชนมีความ

พึงพอใจในการติด

ปายประชาสัมพันธ

ขาวสาร

ประชาชนไดรับ

ขาวสารจากปาย

ประชาสัมพันธ

สํานักงานปลัด

431 โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก 

รอบสระน้ํา อบต.สระขวัญ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก รอบสระน้ํา อบต.สระขวัญ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระ

น้ํา อบต.สระขวัญ

           3,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนที่มาใช

บริการ

ประชาชนมีสถานที่

พักผอนที่

สะดวกสบายและมี

มาตรฐาน

สํานักงานปลัด

432 โครงการกอสรางสนามกีฬา 

อบต.สระขวัญ

เพื่อกอสรางสนามกีฬาประจํา 

อบต.สระขวัญ

สนามกีฬา เพื่อออกกําลังกาย 

สําหรับประชาชน ของ อบต.สระ

ขวัญ

           1,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีสนาม

กีฬาไวออกกําลัง

กายและเลนกีฬา

ประชาชนมีสนาม

กีฬาไวออกกําลัง

กายและเลนกีฬา

สํานักงานปลัด

433 โครงการกอสรางโรงยิม สําหรับ

ออกกําลังกาย

เพื่อเปนสถานที่ออกกําลังกาย 

สําหรับประชาชน

โรงยิม เพื่อออกกําลังกาย สําหรับ

ประชาชน ของ อบต.สระขวัญ

           3,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีสนาม

กีฬาไวออกกําลัง

กายและเลนกีฬา

ประชาชนมีสนาม

กีฬาไวออกกําลัง

กายและเลนกีฬา

สํานักงานปลัด

434 โครงการกอสรางศูนยการ

เรียนรูชุมชน ตําบลสระขวัญ

เพื่อกอสรางศูนยการเรียนรู

ชุมชนเปนศูนยการเรียนรูใน

ชุมชน ตําบลสระขวัญ

เปนศูนยการเรียนรู สําหรับ

ประชาชนในตําบลสระขวัญ

           1,500,000 จํานวนรอยละของ

ประชาชนที่มาใช

บริการ

ประชาชนในพื้นที่

และผูที่สนใจ มี

ศูนยการเรียนรูใน

ชุมชน

สํานักงานปลัด
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หนาที่ 115

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

435 โครงการปรับถมดิน บริเวณที่

สาธารณประโยชน ตําบลสระ

ขวัญ

เพื่อปรับถมดิน บริเวณที่

สาธารณประโยชน ตําบลสระ

ขวัญ

ปรับถมดิน บริเวณที่

สาธารณประโยชน ตําบลสระขวัญ

           2,000,000 รอยละพื้นที่ที่มีการ

ปรับถมดินแลวเสร็จ

พื้นที่บริเวณที่

สาธารณประโยชน

ระดับที่เสมอกัน

สํานักงานปลัด

436 โครงการกอสรางอาคาร

เอนกประสงค อบต.สระขวัญ

เพื่อจายเปนคากอสรางอาคาร

เอนกประสงค อบต.สระขวัญ

อาคารเอนกประสงคใชสําหรับ

เก็บของและเก็บเอกสาร จํานวน 

๑ หลัง อบต.สระขวัญ

           1,500,000            1,500,000 จํานวนรอยละการ

จัดสรางอาคาร

เอนกประสงค

เปนไปดวยความ

เรียบรอย

มีอาคาร

เอนกประสงคในการ

เก็บของและเอกสาร

สํานักงานปลัด

437 โครงการกอสรางอาคารโรงจอด

รถและหองเก็บวัสดุและอุปกรณ

 อบต.สระขวัญ

เพื่อกอสรางอาคารโรงจอดรถ

และหองเก็บวัสดุและอุปกรณ 

อบต.สระขวัญ

อาคารโรงจอดรถและหองเก็บ

วัสดุและอุปกรณ อบต.สระขวัญ

           2,000,000            1,000,000 จํานวนรอยละการ

จัดสรางอาคารโรง

จอดรถเปนไปดวย

ความเรียบรอย

มีอาคารโรงจอดรถ

และเก็บวัสดุและ

อุปกรณที่ดีและ

มั่นคง

สํานักงานปลัด

438 โครงการกอสรางเสาธงชาติและ

ปรับปรุงภูมิทัศน

เพื่อจายเปนคากอสรางเสาธง

ชาติและปรับปรุงภูมิทัศน

กอสรางเสาธงชาติและปรับปรุง

ภูมิทัศน จํานวน ๑ จุด

              500,000               500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีสถานที่

พักผอน

มีเสาธงและที่

พักผอนหยอนใจ

ใหกับประชาชน

สํานักงานปลัด

439 โครงการตอเติมสํานักงาน อบต.

 สระขวัญ

เพื่อจายเปนคาตอเติมสํานักงาน

 อบต.สระขวัญ

อาคารสํานักงานอบต.สระขวัญ               500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีสถานที่

บริการสะดวกมาก

ขึ้น

มีพื้นที่เพียงพอตอ

การใหบริการ

ประชาชน

สํานักงานปลัด

440 โครงการซอมแซม ปรับปรุงและ

 ตอเติมอาคาร อปพร.

เพื่อซอมแซมตอเติมและ

ปรับปรุงอาคาร อปพร.

อาคาร อปพร.               500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีสถานที่

บริการสะดวกมาก

ขึ้น

เพื่อใหอาคาร

สามารถใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

441 โครงการซอมแซม ปรับปรุงและ

 ตอเติมอาคารหองประชุม

เพื่อซอมแซม ปรับปรุงและ ตอ

เติมอาคารหองประชุม

อาคารหองประชุม อบต. สระขวัญ               500,000 จํานวนรอยละ

อาคารมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อใหอาคาร

สามารถใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

442 โครงการกอสรางอาคาร

สํานักงานใหม

เพื่อจายเปนคากอสรางอาคาร

สํานักงานใหม

อาคารสํานักงานใหม จํานวน ๑ 

หลัง

           5,000,000            5,000,000          20,000,000 จํานวนรอยละ

อาคารสํานักงาน

ใหมเพิ่มขึ้น

อาคารสํานักงาน

ใหมของอบต. 

สะดวกนาอยูมากขึ้น

สํานักงาน

ปลัดและกอง

ชาง
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หนาที่ 116

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

443 กอสรางหองน้ําสาธารณะ เพื่อจายเปนคากอสรางหองน้ํา

สาธารณะ

ในพื้นที่ อบต.สระขวัญ            1,000,000               500,000 จํานวนรอยละ

กอสรางหองน้ํา

เพิ่มขึ้น

มีหองน้ําสาธารณะ

มากขึ้น

สํานักงาน

ปลัดและกอง

ชาง

444 โครงการกอสรางเทคอนกรีต

เสริมเหล็กรอบอาคารหอง

ประชุม ขององคการบริหาร

สวนตําบลสระขวัญ

เพื่อรกอสรางเทคอนกรีตเสริม

เหล็กรอบอาคารหองประชุม 

ขององคการบริหารสวนตําบล

สระขวัญ

คอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคาร

หองประชุม ขององคการบริหาร

สวนตําบลสระขวัญ

500,000              รอยละความสําเร็จ

ของคอนกรีตเสริม

เหล็กรอบอาคาร

หองประชุม

อาคารหองประชุม

มีการเทคอนกรีต

เสริมเหล็กรอบ

อาคาร

สํานักปลัด/

กองชาง

445 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง

แบบพลังงานแสงอาทิตยบริเวณ

สนามกีฬาหมูบานในตําบลสระ

ขวัญ

เพื่อจัดซื้ออุปกรณไฟฟาสอง

สวางแบบพลังงานแสงอาทิตย

พรอมประกอบและติดตั้ง

บริเวณสนามกีฬาหมูบานใน

ตําบลสระขวัญ

ชุดอุปกรณไฟฟาสองสวางแบบ

พลังงานแสงอาทิตย

              500,000               500,000 คะแนนรอยละของ

ประชาชนที่มาใช

บริการ เพื่อเปน

สถานที่ออกกําลัง

กายเวลากลางคืน

จํานวนสนามกีฬาที่

มีไฟฟาสองสวาง

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด/

กองชาง

446 จัดซื้อและติดตั้งไฟฟาสองสวาง

แบบพลังงานแสงอาทิตยใหกับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจัดหาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อจัดซื้อและติดตั้งไฟฟาสอง

สวางแบบพลังงานแสงอาทิตย

ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

500,000                            500,000 จํานวนรอยละของ

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวาง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีมาตรฐานดาน

อาคาร สถานที่ 

และความปลอดภัย

กอง

การศึกษาฯ

รวม 446 โครงการ 183,115,900    208,690,000    194,710,000    222,480,000    173,400,000    
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หนาที่ 117

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑. เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒. ดานการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

     ๑. ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

        ๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1

โครงการจัดงานวัน   
อปพร.

เพื่อจัดงานวันอปพร. อปพร.จํานวน๒๑ หมูบาน 50,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนรอยละ อป
พร.เขารวมโครงการ
เพิ่มขึ้น

อปพร.ไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของ
ตนเองที่มีตอ
ประเทศชาติ

สํานักงานปลัด

2 โครงการสงเสริม
ความรูเกี่ยวกับสา
ธารณภัย และ
ปองกันภัยแก
ประชาชน

เพื่อใหประชาชนไดรับความรู 

และมีความสามารถในการ

รับมือกับเหตุฉุกเฉินในชุมชน

ของตนเอง และเพื่อเตรียม

ความพรอมในการปองกันภัย

มากขึ้น และเกิดความตระหนัก

ในความปลอดภัยดานสาธารณ

ภัย รวมทั้งกอใหเกิดความ

รวมมือรวมใจในการปองกันสา

ธารณัยของประชาชนในทุกระดับ

ประชาชนในตําบลสระขวัญ 
และพนักงานสวนตําบลและ
ลูกจางประจํา

30,000 30,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนในตําบล
สระขวัญ และ
พนักงานสวนตําบล
และลูกจางประจํา
เขารวมโครงการ

ประชาชนมีความรู 
และสามารถรับมือ
กับเหตุฉุกเฉินใน
ชุมชนของตนเอง 
และเพื่อเตรียมใน
การปองกันภัยมาก
ขึ้น

สํานักงานปลัด

หนวยงาน
รับผิดชอบ

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
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หนาที่ 118

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการฝกอบรม
ทบทวน อปพร.

เพื่อฝกอบรมทบทวน อปพร. อปพร.จํานวน๒๑ หมูบาน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนรอยละ อป
พร.เขารวมโครงการ
เพิ่มขึ้น

อปพร.ไดฝกทบทวน
 สามารถนํามา
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได

สํานักงานปลัด

4 โครงการแกไขปญหา
หมอกควันและไฟปา

1. เพื่อรณรงคใหประชาชน
เกิดความตระหนักถึงพิษภัยที่
เกิดจากไฟปา                  
2. เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความรูในการปองกันและ
แกไขปญหาหมอกควันไฟปา 
3. เพื่อปองกันการเกิดมลพิษ
ทางอากาศและแกไขปญหา
หมอกควันและไฟปา

ประชาชนในตําบลสระขวัญ 
และพนักงานสวนตําบลและ
ลูกจางประจํา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนในตําบล
สระขวัญ และ
พนักงานสวนตําบล
และลูกจางประจํา
เขารวมโครงการ

ประชาชน มีความรู
ในการปองกันการ
เกิดมลพิษทาง
อากาศและแกไข
ปญหาหมอกควัน
และไฟปาไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักงานปลัด

5 โครงการชาวตําบล
สระขวัญ รณรงคขับ
ขี่ปลอดภัยบนทอง
ถนน

เพื่อรณรงคขับขี่ปลอดภัยบน
ทองถนน

ประชาชนในตําบลสระขวัญ 
และพนักงานสวนตําบลและ
ลูกจางประจํา

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนเขารวม
โครงการ

ประชาชนมีความ
ตระหนักเรื่องความ
ปลอดภัยในการใช
รถบนทองถนน

สํานักปลัด
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หนาที่ 119

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

6 อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอ

เมืองสระแกว

โครงการปองกัน

และลดอุบัติเหตุชวง

เทศกาล ปใหมและ

วันสงกรานต

เพื่อเปนการปองกันและลด

อุบัติเหตุในเขตพื้นที่ตําบล  

   สระขวัญชวงเทศกาลป

ใหมและวันสงกรานต

ประชาชนในเขตพื้นที่

ตําบลสระขวัญ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

จํานวนรอยละการ

ปองกันและลด

อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญไดรับความ

ปลอดภัย สํานักงาน

ปลัด

7 อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบานในเขตพื้นที่

ตําบลสระขวัญ 

โครงการปองกัน

และลดอุบัติเหตุทาง

ถนนชวงเทศกาลป

ใหมและวันสงกรานต

เพื่อเปนการปองกันและลด

อุบัติเหตุในเขตพื้นที่ตําบล  

   สระขวัญชวงเทศกาลป

ใหมและวันสงกรานต

ประชาชนในเขตพื้นที่

ตําบลสระขวัญ และที่ใชรถ

ใชถนน

168,000 168,000 168,000 168,000 168,000

จํานวนรอยละการ

ปองกันและลด

อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญไดรับความ

ปลอดภัย
สํานักงาน

ปลัด

รวม 7 โครงการ 608,000 588,000 598,000 598,000 598,000
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หนาที่ 120

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

     ๑. ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

          ๑.๒ แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานวัน

เด็กแหงชาติ

เพื่อจัดงานวันเด็ก

แหงชาติ

เด็กและเยาวชน

ในเขตพื้นที่

ตําบลสระขวัญ

         220,000          220,000          220,000          220,000          220,000 จํานวนรอยละเด็ก

เขารวมโครงการ

เพิ่มขึ้น

เด็กและเยาวชนได

ตระหนักถึง

ความสําคัญของ

ตนเองและไดทํา

กิจกรรมรวมกันทํา

ใหมีพัฒนาการที่ดี

ขึ้น

กองการศึกษา

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)
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หนาที่ 121

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2 โครงการสงเสริม

กิจกรรมการมีสวน

รวมกับบชุมชน

1.เพื่อใหผูปกครอง 

และชุมชนทราบถึง

แนวทางในการ

บริหารจัดการของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จัดกิจกรรมการ

ปฐมนิเทศและ

การประชุมใหกับ

ผูปกครองเด็ก 

และกิจกรรมอื่น ๆ

             3,000              3,000              3,000              3,000              3,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 5 แหง

ผูปกครองเด็กมี

ความเขาใจในการ

บริหารจัดการ 

และการจัดการ

การศึกษาของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 มีความสัมพันธที่

ดีตอกัน

กอง

การศึกษา/ 

ศพด.ใน

สังกัด อบต.

สระขวัญ

2.เพื่อใหผูปกครอง

และชุมชนทราบถึง

กระบวนการการ

เรียนรูการสอนของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เขามีมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา 3.

เพื่อสราง

ความสัมพันธอันดี

งามกับชุมชน
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หนาที่ 122

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)

3 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เพื่อ

พัฒนาศักยภาพการ

จัดประสบการณ

เพื่อพัฒนาบุคลากร 

ใหมีศักยภาพในการ

พัฒนาการจัด

ประสบการณใหกับ

เด็กไดดียิ่งขึ้น

บุคลากรทางการ

ศึกษา ผูบริหาร

และเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของ

           20,000            20,000            20,000            20,000            20,000 จํานวนรอยละ

บุคลากรไดรับ

ความรูเพิ่มมากขึ้น

บุคลากรทางการ

ศึกษา ผูบริหาร

และผูที่เกี่ยวของ

ไดรับความรู

กองการศึกษา

4 โครงการกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนสําหรับ

เด็กเล็ก สงเสริม

พัฒนาการดาน

รางกาย อารมณ 

สังคม และสติปญญา

โครงการหรือ

กิจกรรม ที่ 

สงเสริม

พัฒนาการดาน

รางกาย อารมณ 

สังคมและ

สติปญญา ใหกับ

เด็ก

             5,000              5,000              5,000              5,000              5,000 มีการจัดกิจกรรม

เพื่อพัฒนาผูเรียน

ในศูนยเด็กเล็ก

อยางเหมาะสม

เด็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมีการ

พัฒนาจากการจัด

กิจกรรมในดาน

ตางๆ เพิ่มขึ้น

กอง

การศึกษา/

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กใน

สังกัด อบต.

สระขวัญ
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หนาที่ 123

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)

5 การนิเทศการจัด

การศึกษาของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดองคการ

บริหารสวนตําบล

สระขวัญ

เพื่อเปนการพัฒนา

ศักยภาพของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดองคการ

บริหารสวนตําบล

สระขวัญใหตรงตาม

แนวทางมาตรฐาน

ของกรมสงเสริมการ

ปกครอง และ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ

จัดทําการนิเทศ

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กทั้ง 5แหง ใน

สังกัด อบต. สระ

ขวัญ ไมนอยกวา

 2 ครั้ง

             1,000              1,000              1,000              1,000              1,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัดองคการ

บริหารสวนตําบล

สระขวัญทั้ง 5 แหง

คณะครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาไดรับการ

ติดตามผลการ

ปฏิบัติงานและ

ไดรับคําปรึกษา

และขอเสนอแนะ

ในการสงเสริม

พัฒนาศักยภาพ

ของคณะครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา เปนไปตาม

มาตรฐานของกรม

สงเสริมฯ

กอง

การศึกษา/

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กใน

สังกัด อบต.

สระขวัญ
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หนาที่ 124

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)

6 โครงการฝกอบรม

และศึกษาดูงานเพื่อ

พัฒนาศักยภาพครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา

1.เพื่อใหบุคลากร

ของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีความรู 

ความสามารถในการ

จัดการเรียนการสอน

ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ      2.

เพื่อเปนการเปด

โอกาสใหบุคลากรได

ศึกษาแหลงเรียนรู

นอกสถานที่และ

นํามาประยุกตใชใน

การปฏิบัติงาน

1.จัดอบรม

พัฒนาศักยภาพ

ใหกับบุคลากร

และผูที่เกี่ยวของ

ของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กฯ 5 แหง 

   2.การ

ถายทอดความรู

เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติราชการ

ของบุคลากรทาง

การศึกษาและ 

บุคลากรของ

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก

         150,000          150,000          150,000          150,000          150,000 บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูที่ของ

เกี่ยวของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บุคลากรของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กฯ

สามารถจัดการ

เรียนการสอนได

อยางมี

ประสิทธิภาพ

กอง

การศึกษาฯ /

7

โครงการจัดซื้อสื่อ

การเรียนการสอน 

วัสดุการศึกษา และ

เครื่องเลนพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย

เพื่อจายเปนคา

จัดการเรียนการสอน

 (รายหัว) เพื่อจัดซื้อ

สื่อการเรียนการสอน

 วัสดุการศึกษา และ

เครื่องเลนพัฒนาการ

จัดซื้อสื่อการ

เรียนการสอน 

วัสดุการศึกษา 

และเครื่องเลน

พัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยศูนย

้

         365,500         365,500 ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีวัสดุสื่อการ

เรียนและเครื่อง

เลนพัฒนาการเด็ก

 ในการจัดการ

เรียนการสอน

กอง

การศึกษาฯ

         365,500          365,500          365,500 จํานวนรอยละ

โครงการมีงบ

สนับสนุนเพิ่มขึ้น
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หนาที่ 125

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)

8

โครงการสนับสนุน

หนังสือสงเสริม

ประสบการณสําหรับ

เด็กปฐมวัย

เพื่อจัดซื้อหนังสือ

เรียน สําหรับเด็ก

ปฐมวัย ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ในอัตรา 

คนละ 200 บาท 

ตอป

จัดซื้อหนังสือ

เรียน เด็กเล็กที่มี

สิทธิ์ตามหนังสือ

สั่งการ ฯ ใน

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 5 แหง

           43,000            43,000            43,000            43,000            43,000 สามารถจัดซื้อ

หนังสือเรียน

สําหรับเด็ก ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ได

อยางครบถวนและ

เพียงพอ

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีหนังสือเรียน

สําหรับเด็ก 

ครบถวนและ

เพียงพอ

กอง

การศึกษาฯ

9

โครงการสนับสนุน

คาอุปกรณการเรียน

สําหรับเด็กปฐมวัย

เพื่อดูแล สงเสริม 

เพิ่มโอกาสทาง

การศึกษาใหกับเด็ก

เล็ก

สนับสนุนเงิน 

อัตราคนละ 200

 บาทตอปใหเด็ก

เล็กที่มีสิทธิ์ตาม

หนังสือสั่งการฯ 

ในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 5 แหง

           43,000            43,000            43,000            43,000            43,000 สามารถจัดซื้อ

อุปกรณการเรียน

สําหรับเด็กเล็กได

อยางครบถวนและ

เพียงพอ

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีอุปกรณการ

เรียนสําหรับเด็ก

เล็กครบถวนและ

เพียงพอ
กอง

การศึกษาฯ

10

โครงการสนับสนุน

เครื่องแบบนักเรียน

สําหรับเด็กปฐมวัย

เพื่อดูแล สงเสริม 

เพิ่มโอกาสทาง

การศึกษาใหกับเด็ก

เล็ก

สนับสนุนเงิน 

อัตราคนละ 300

 บาทตอปใหเด็ก

เล็กที่มีสิทธิ์ตาม

หนังสือสั่งการฯ 

ในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 5 แหง

           64,500            64,500            64,500            64,500            64,500 เด็กนักเรียนใน

สังกัด อบต.  สระ

ขวัญ จํานวน 268

 คน

เด็กนักเรียนได

เรียนรูจาก

ประสบการณตร

และสามารถ

นําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได

กอง

การศึกษาฯ

 /ศพด. ใน

สังกัดอบต. 

สระขวัญ
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หนาที่ 126

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)

11

โครงการสงเสริม

กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก

เพื่อจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนสําหรับ

เด็กเล็ก อัตราคนละ

 430 บาทตอป

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 5 แหงจัด 

กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน

           79,550            79,550            79,550            79,550            79,550 มีการจัดกิจกรรม

เพื่อพัฒนาผูเรียน

ในศูนยเด็กเล็ก

อยางเหมาะสม

เด็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมีการ

พัฒนาจากการจัด

กิจกรรมในดาน

ตางๆ เพิ่มขึ้น

กอง

การศึกษาฯ

12

โครงการสนับสนุน

อาหารเสริม (นม) 

ใหกับเด็ก ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อสงเสริมดาน

โภชนาการกับเด็กใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จัดซื้ออาหารเสริม

(นม) ใหกับเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 5 แหง

      2,900,000       2,900,000       2,900,000       2,900,000       2,900,000 จํานวนรอยละเด็ก

เล็กไดรับประทาน

นมเปนประจํา

เด็กเล็กของ อบต.

 สระขวัญและ

นักเรียนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญได

รับประทานนม

เปนประจํา

กอง

การศึกษาฯ

13

โครงการอาหาร

กลางวันสําหรับเด็ก

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจายเปน

คาอาหารกลางวัน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในเขตพื้นที่ตําบล

สระขวัญ

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในเขตพื้นที่

ตําบลสระขวัญ

      1,400,000       1,400,000          956,000       1,005,000       1,005,000 จํานวนรอยละเด็ก

เล็กไดรับประทาน

อาหารกลางวัน

เด็กเล็กของ ได

รับประทาน

อาหารกลางวัน
กอง

การศึกษาฯ
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หนาที่ 127

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)

14

โครงการฝกอบรม

การใชเทคโนโลยี

คนหาความรูเพื่อ

การศึกษาตาม

อัธยาศัย

เพื่อใหความรู เปน

การสงเสริมการ

เรียนรูตามอัธยาศัย

เด็ก เยาวชน 

และประชาชน ใน

เขตพื้นที่ตําบล

สระขวัญ มีการ

เรียนรูตาม

อัธยาศัยมากขึ้น

             5,000              5,000              5,000              5,000              5,000 จํานวนผูเขารับการ

ฝกอบรมและ

ความพึงพอใจชอง

ผูรับการฝกอบรม

ประชาชนมี

การศึกษาคนควา

หาความรู โดยใช

เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
กอง

การศึกษาฯ

15

สงเสริมการเรียนรู

ตามอัธยาศัย

เพื่อสงเสริมการ

เรียนรูตามอัธยาศัย

ใหกับประชาชนใน

ตําบลสระขวัญ

5 กิจกรรม            20,000            20,000            20,000            20,000            20,000 รอยละความพึง

พอใจของ

ประชาชนในตําบล

สระขวัญที่เขารวม

กิจกรรมสงเสริม

การเรียนรูตาม

อัธยาศัย

ประชาชนในตําบล

สระขวัญไดรับการ

สงเสริมการเรียนรู

จากการจัด

กิจกรรมตางๆ ที่

เกี่ยวของ

กอง

การศึกษาฯ

16 สงเสริมการเรียนรู

ตามอัธยาศัย

เพื่อสงเสริมการ

เรียนรูตามอัธยาศัย

ใหกับประชาชนใน

ตําบลสระขวัญ

เพื่อจัดกิจกรรม

การเรียนรูตาม

อัธยาศัยใหกับ

ประชาชนใน

ตําบลสระขวัญ 

อยางนอยปละ 1

 กิจกรรม

           20,000            20,000            20,000            20,000            20,000 รอยละความพึง

พอใจของ

ประชาชนในตําบล

สระขวัญที่เขารวม

กิจกรรมสงเสริม

การเรียนรูตาม

อัธยาศัย

ประชาชนในตําบล

สระขวัญไดรับการ

สงเสริมการเรียนรู

จากการจัด

กิจกรรมตางๆ ที่

เกี่ยวของ

กอง

การศึกษาฯ
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หนาที่ 128

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)

17 สงเสริมกิจกรรม

ศูนยการเรียนรู

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง อบต. สระ

ขวัญ

1.เพื่อใหประชาชน 

มีความรูและความ

เขาใจ และสามารถ

ปฏิบัติตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงอยางถูกตอง

       2.เพื่อเปน

แหงการเรียนรูของ

ประชาชนเกี่ยวกับ

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

สงเสริมกิจกรรม

ศูนยการเรียนรู

เศรษฐกิจ

พอเพียง อบต.

สระขวัญ ดังนี้ 

ใหกับประชาชน

ในตําบลสระ

ขวัญอยางนอยป

ละ 1 กิจกรรม

             5,000              5,000              5,000              5,000              5,000 โครงการตอเนื่อง 1.มีศูนยการ

เรียนรูปรัชญา

เศรษฐกิจเพียงพอ

ของตําบล 2.

ประชาชนสามารถ

นําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

ใหเปนหลักในการ

ดําเนิน

ชีวิตประจําวัน

กอง

การศึกษาฯ

18

ศูนยการเรียนรู

ประชาคมอาเซียน

1. เพื่อใหเด็ก 

เยาวชน ประชาชน 

ทั่วไป มีความรู 

ความเขาใจ บทบาท

 หนาที่ของการเขาสู

สังคมอาเซียน

สงเสริมกิจกรรม

ศูนยการเรียนรู

ประชาคม

อาเซียน ดังนี้

         200,000 โครงการใหม 1.เด็ก เยาวชน 

และประชาชน

ไดรับความรูเขาใจ

บทบาทและหนาที่

การเชาใจสูสังคม

อาเซียน

กอง

การศึกษาฯ
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หนาที่ 129

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2. เพื่อสนับสนุนการ

เปนองคกรแหงการ

เรียนรู    3. เพื่อ

สงเสริมการสื่อสาร

ภาษาอาเซียนใหกับ

เด็ก เยาวชน 

ประชาชนทั่วไป ให

เกิดความเขาใจ

สามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน

1.กิจกรรมอบรม

ใหความรูแก

พนักงาน

เจาหนาที่ ผูนํา

ชุมชน กลุม

องคกรตาง ๆ 

เด็ก เยาวชน 

และประชาชน

ทั่วไป            

2.กิจกรรมศึกษา

ดูงานเพื่อ

แลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมและ

วิธีชีวิตอาเซียน 

ใหกับ

กลุมเปาหมาย    

              3.

กิจกรรมเปนแพร

ความรู ใหกับเด็ก

เล็กเยาวชน

2.อบต. เปน

องคกรแหงการ

เรียนรูอาเซียน

4.กิจกรรมอบรม

ภาษาเพื่อการ

สื่อสาร
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หนาที่ 130

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)

19

อุดหนุนการพัฒนา

ศักยภาพนักเรียนใน

กลุมเครือขายตําบล

สระขวัญ

เพื่อพัฒนาทักษะ

ทางวิชาการของ

นักเรียนในดานตางๆ

นักเรียนใน

โรงเรียนที่อยูใน

เขตพื้นที่ตําบล

สระขวัญ   ทั้ง 

10 โรงเรียน

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 จํานวนรอยละ น.ร.

ไดรับประสบการณ

และมีการพัฒนา

ตัวเองมากขึ้น

นักเรียนไดรับ

ประสบการณและ

มีการพัฒนาตนเอง

ใหมีพรอมในการ

แขงขันในระดับ

ตาง ๆ

กองการศึกษา

20

อุดหนุนโรงเรียนใน

เขตพื้นที่ตําบลสระ

ขวัญโครงการ

อาหารกลางวัน

สําหรับเด็กนักเรียน

เพื่อใหนักเรียนไดรับ

ประทานอาหาร

อยางทั่วถึงตาม

นโยบายของรัฐบาล

นักเรียนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ   ทั้ง 10 

โรงเรียน

4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 จํานวนรอยละน.ร.

มีสุขภาพตาม

พัฒนาการตามวัย

นักเรียนมีสุขภาพ

ที่แข็งแรงมี

พัฒนาการตามวัย

กองการศึกษา

21

อุดหนุนโรงเรียนใน

เขตพื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ โครงการ

นิทรรศการวิชาการ

แสดงผลงาน

นักเรียน กลุม

เครือขายสระขวัญ 

“เปดประตูโรงเรียน

สูชุมชน”

เพื่อใหนักเรียนใน

เขตพื้นที่ตําบลสระ

ขวัญไดแสดง

ศักยภาพของตนเอง

และไดแสดงผลงาน

เพื่อใหชุมชนไดรับรู

รับทราบ

เด็กนักเรียนใน

เขตพื้นที่ตําบล

สระขวัญ ทั้ง 10

 โรงเรียน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนรอยละ น.ร.

ในเครือขายเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

นักเรียนไดแสดง

ศักยภาพของ

ตนเองและได

แสดงผลงานให

ชุมชนไดรับรู

รับทราบ ทําให

ชุมชนไดมีสวนรวม

ในการพัฒนา

การศึกษา

กองการศึกษา
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หนาที่ 131

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)

22

อุดหนุนโรงเรียนใน

เขตพื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ โครงการ

ปองกันยาเสพติด

เพื่อจัดกิจกรรมให

ความรูในเรื่องยา

เสพติด

นักเรียนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ ทั้ง 10 

โรงเรียน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนรอยละ 

น.ร.มีความรูดานยา

เสพติดมากขึ้น

นักเรียนมีความรู

ความเขาใจใน

เรื่องยาเสพติด
กองการศึกษา

23 โครงการฝกอบรมและ

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

1. เพื่อใหบุคลากร

ของศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก

มีความรู ความสามารถ

ในการจัดการเรียนการ

สอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

1. จัดอบรมพัฒนา

ศักยภาพใหกับ

บุคลากรและผุที่

เกี่ยวของของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5

 แหง

             150,000              150,000              150,000              150,000              150,000 บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูที่

เกี่ยวของของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูที่

เกี่ยวของของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

สามารถจัดการเรียน

การสอยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

กองการศึกษาฯ

2. เพื่อเปนการเปด

โอกาสใหบุคลากรได

ศึกษาแหลงเรียนรูนอก

สถานที่และนํามา

ประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน

2. การถายทอด

ความรูเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติราชการของ

บุคลากรทางการ

ศึกษาและบุคลากร

ของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก

รวม 23 โครงการ 10,544,550    10,544,550    10,100,550    10,349,550    10,149,550    
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หนาที่ 132

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

   ๑. ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

       ๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

1

โครงการควบคุม

และปองกันโรค

ไขเลือดออก

เพื่อควบคุมและปองกัน

โรคไขเลือดออก

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความรูและเปนการ

ลดปญหาโรค

ไขเลือดออก

กอง

สาธารณสุข

2

โครงการปองกัน

โรคพิษสุนัขบา

เพื่อจัดโครงการโรคพิษ

สุนัขบา

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความรูและชวยลด

ปญหาโรคพิษสุนัขบา

กอง

สาธารณสุข

3

โครงการปองกัน

และระงับโรคติดตอ

เพื่อจัดอบรมใหความรู

เกี่ยวกับโรคติดตอ

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับความรู

เกี่ยวกับโรคติดตอ

กอง

สาธารณสุข

4

โครงการอบรมให

ความรูและคัดกรอง

สารพิษตกคางใน

รางกาย

เพื่ออบรมใหความรู

และตรวจวัดระดับ

สารพิษตกคางในรางกาย

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

150,000 150,000 150,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความรูและปองกัน

สารพิษที่ตกคางใน

รางกาย

กอง

สาธารณสุข

(ผลผลิตของ

โครงการ)

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
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หนาที่ 133

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

5

โครงการการรณรงค

และใหความรูใน

การบริโภคอาหาร

ปลอดสารพิษพืช

สมุนไพร และการ

ปลูกผักกินเอง

เพื่อรณรงคและอบรม

ใหความรูในการบริโภค

อาหารปลอดสารพิษพืช

สมุนไพร และการปลูก

ผักกินเอง

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความรูและสามารถ

นําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได

กอง

สาธารณสุข

6

โครงการการ

สงเสริมและ

สนับสนุนการดูแล

สุขภาพกลุมวัย

ทํางานและกลุม

ผูสูงอายุดวย

การแพทยแผนไทย

เพื่อสงเสริม สนับสนุน 

และอบรมใหความรู

กลุมวัยทํางานและกลุม

ผูสูงอายุดวยการแพทย

แผนไทย

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

150,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความรูและสามารถ

นําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได

กอง

สาธารณสุข

7

โครงการการให

ความรูและสงเสริม

พฤติกรรมที่ถูกตอง

แกประชาชนดาน

ความปลอดภัยจาก

การใชยา เวชภัณฑ

ผลิตภัณฑเสริม

อาหารและ

เครื่องสําอาง

เพื่อใหความรูและ

สงเสริมพฤติกรรมที่

ถูกตองแกประชาชน

ดานความปลอดภัยจาก

การใชยา เวชภัณฑ

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

และเครื่องสําอาง

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความรูและสามารถ

นําไปใชไปประยุกตใช

ในชีวิตประจําวัน ได

กอง

สาธารณสุข
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หนาที่ 134

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

8

โครงการสัตวปลอด
โรค   คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา

เพื่อดําเนินโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบาตาม
พระปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร. 
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี

ประชาชนใน
ตําบลสระขวัญ 
และพนักงานสวน
ตําบลและ
ลูกจางประจํา

150,000 150,000 150,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนในตําบล
สระขวัญ และ
พนักงานสวนตําบล
เขารวมโครงการ

ประชาชนไดความรู 
ความเขาใจ และ
ตระหนักในความสําคัญ
ของโรคพิษสุนัขบา

กอง
สาธารณสุข

9

โครงการสํารวจขอมูล
สัตวและขึ้นทะเบียน
ตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา

เพื่อดําเนินการสํารวจ
ขอมูลสัตวและขึ้น
ทะเบียนตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร. 
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี

สุนัขและแมว ทั้ง
ที่มีเจาของและไม
มีเจาของ ในพื้นที่
ตําบลสระขวัญ

60,000 60,000 60,000 60,000      จํานวนรอยของสุนัข
และแมว ในพื้นที่
ตําบลสระขวัญเปน
โรคพิษสุนัขบาลดลง

มีการสํารวจขอมูลและ
ขึ้นทะเบียนครบถวน 
100%

กอง
สาธารณสุข

10

โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครทองถิ่น
รักษโลก

เพื่อสงเสริมความรูความ
เขาใจบทบาทหนาที่ของ
อาสาสมัครทองถิ่นรักษ
โลกในตําบลสระขวัญ

อาสาสมัคร
ทองถิ่นรักษโลกใน
ตําบลสระขวัญ

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนในตําบล
สระขวัญ และ
พนักงานสวนตําบล
เขารวมโครงการ

อาสาสมัครทองถิ่นรักษ
โลกในตําบลสระขวัญ
ความรูความเขาใจ
บทบาทหนาที่

กอง
สาธารณสุข
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หนาที่ 135

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

11

โครงการรณรงคปลูก
ผักปลอดสารพิษใน
ครัวเรือน

1. เพื่อปองกันการเกิด
โรคอันตรายจากการ
บริโภคที่ปนเปอนสารเคมี
                    2. 
เพื่อใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ   3. 
เพื่อใหประชาชนเกิด
แนวคิดการพึงพาตนเอง
ทางเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนใน
ตําบลสระขวัญ 
และพนักงานสวน
ตําบลและ
ลูกจางประจํา

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนในตําบล
สระขวัญ และ
พนักงานสวนตําบล
เขารวมโครงการ

ประชาชนมีความรูความ
เขาใจในการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ

กอง
สาธารณสุข

12

โครงการจิตอาสา
พระราชทานตาม
แนวพระราชดําริ 
“เราทําความดี ดวย
หัวใจ”

เพื่อเปนการรวมความ
สมัครสมานสามัคคีของ
ประชาชน ในการทํา
กิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ในชุมชนตางๆ
 ใหมีความเจริญ และเกิด
ประโยชนตอชุมชนอยาง
ถาวร

ประชาชนใน
ตําบลสระขวัญ 
และพนักงานสวน
ตําบลและ
ลูกจางประจํา

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนในตําบล
สระขวัญ พนักงาน
สวนตําบลและ
ลูกจางประจําเขา
รวมโครงการ

ประชาชนไดแสดงความ
จงรักภักดี และ พัฒนา
พื้นที่ในชุมชนตาง ๆ

กอง
สาธารณสุขฯ

13

โครงการ
ประชาสัมพันธ
ขอบัญญัติดาน
สาธารณสุขของ
องคการบริหารสวน
ตําบลสระขวัญ

เพื่อประชาสัมพันธให
ประชาชนรับทราบ
ขอบัญยัติดาน
สาธารณสุขขององคการ
บริหารสวนตําบลสระขวัญ

ประชาชนใน
ตําบลสระขวัญ 
และพนักงานสวน
ตําบลและ
ลูกจางประจํา

10,000 10,000 10,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนในตําบล
สระขวัญ พนักงาน
สวนตําบลและ
ลูกจางประจําเขา
รวมโครงการ

ประชาชนรับทราบ/
รับรูขอมูลขาวสารดาน
สาธารณสุข ของ
องคการบริหารสวน
ตําบลสระขวัญ

กอง
สาธารณสุขฯ

หนาที่ 135
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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

14

โครงการพัฒนาแหลง
น้ํา คูคลอง

เพื่อเปนการรวมความ
สมัครสมานสามัคคีของ
ประชาชน ในการทํา
กิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ในชุมชนตางๆ
 ใหมีความเจริญ และเกิด
ประโยชนตอชุมชนอยาง
ถาวร

ประชาชนใน
ตําบลสระขวัญ 
และพนักงานสวน
ตําบลและ
ลูกจางประจํา

50,000 50,000 50,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนในตําบล
สระขวัญ พนักงาน
สวนตําบลและ
ลูกจางประจําเขา
รวมโครงการ

ประชาชนไดแสดงถึง
ความรวมมือ รวม
ภายในตําบลสระขวัญ

กอง
สาธารณสุขฯ

15

โครงการฝกอบรม

ใหความรู เรื่อง การ

รักษาความสะอาด

และสิ่งแวดลอม

เพื่อเปนการรวมความ
สมัครสมานสามัคคีของ
ประชาชน ในการทํา
กิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ในชุมชนตางๆ
 ใหมีความเจริญ และเกิด
ประโยชนตอชุมชนอยาง
ถาวร

เจาหนา
ผูปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ

100,000 100,000 100,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนในตําบล
สระขวัญ พนักงาน
สวนตําบลและ
ลูกจางประจําเขา
รวมโครงการ

ประชาชนไดแสดงถึง
ความรวมมือ รวม
ภายในตําบลสระขวัญ

กอง

สาธารณสุขฯ
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หนาที่ 137

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

16

โครงการสงเสริม

สุขภาพในเด็กปฐมวัย

เพื่อใหความรูและ

สงเสริมพฤติกรรมที่

ถูกตองแกเด็กเล็ก ครู

และผูปกครองแล

ประชาชนดานการดูแล

สุขภาพ การออกกําลัง

การและการปองกันโรค

ในเด็กเล็กฯลฯ

เด็กเล็ก ครู 

ผูปกครอง และ

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ งบ สปสช

     130,000     130,000       130,000       130,000     130,000 จํานวนรอยละเด็ก

เล็กครู ผูปกครอง

และประชาชนที่

เขารวมโครงการ

เพิ่มขึ้น

เด็กเล็ก ครูผูปกครอง

และประชาชนไดรับ

ความรูและสามารถ

นําไปใชไปประยุกตใช

ในชีวิตประจําวันได ศพด./กอง

การศึกษา

17

โครงการอบรม

ผูประกอบการ

กิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ

ในเขตพื้นที่ตําบล

สระขวัญ

เพื่อใหความรูแก

ผูประกอบการกิจการ

อันเปนอันตรายตอ

สุขภาพ  และตระหนัก

ถึงผลกระทบตอสุขภาพ

และสิ่งแวดลอมที่เกิด

จากการประกอบกิจการ

ผูประกอบ

กิจการที่เปน

อันตรายตอ

สุขภาพในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

จํานวนรอยละผู

ประกอบกิจการที่

เปนอันตรายตอ

สุขภาพในเขตพื้นที่

ตําบลสระขวัญเขา

รวมโครงการ

ผูประกอบกิจการที่

เปนอันตรายตอ

สุขภาพในเขตพื้นที่

ตําบลสระขวัญได

ความรูเพิ่มมากขึ้น

กอง

สาธารณสุข

18

โครงการปองกัน

และแกไขปญหา

สถานการณฝุน

ละอองขนาดเล็ก 

PM2.5

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาสถานการณฝุน

ละอองขนาดเล็ก PM2.5

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

จํานวนรอยละของ

ประชาชนเขารวม

โครงการ

ประชาชนไดรับ

ความรูและปองกัน

สถานการณฝุนละออง

ขนาดเล็ก PM2.5

กอง

สาธารณสุข
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หนาที่ 138

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

19

โครงการอบรมให

ความรูเกี่ยวกับการ

ปองกันโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนาหรือ

โรคติดเชื้ออุบัติใหม

อบรมใหความรู

เกี่ยวกับการปองกันโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ

โรคติดเชื้ออุบัติใหม

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

500,000

จํานวนรอยละของ

ประชาชนเขารวม

โครงการ

ประชาชนไดรับ

ความรูและปองกัน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นาหรือโรคติดเชื้ออุบัติ

ใหม

กอง

สาธารณสุข

20

อุดหนุนอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจํา

หมูบาน (อสม.) ทั้ง 

21 หมูบาน เพื่อ

ดําเนินงานดาน

สาธารณสุข

เพื่อให อสม.แตละ

หมูบานไดดําเนินงาน

ดานสาธารณสุขใหเกิด

ประโยชนแกประชาชน

ประชาชนและ 

อสม. ในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

     315,000 315,000 315,000 315,000 315,000
จํานวนรอยละ อส

ม.ใหบริการดีขึ้น

ประชาชนไดรับการ

ใหบริการดาน

สาธารณสุข และอสม.

ไดรับการพัฒนา

กอง

สาธารณสุข

21

โครงการอุดหนุน
สําหรับการ
ดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 
1-21

เพื่ออุดหนุน
คณะกรรมการหมูบานทั้ง
 21 หมูบาน ในการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

อบรมรณรงคและ
ปองกันดาน
สาธารณสุข 
หมูบานละ 3 
โครงการ จํานวน 
21 หมูบาน

        420,000        420,000          420,000          420,000        420,000

จํานวนรอยละ
ประชาชนเขารวม
โครงการ

ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น
กอง
สาธารณสุขฯ

22

โครงการทําหมันสุนัข
และแมวจรจัด

เพื่อควบคุมประชากร
สุนัขและแมวจรจัด

ทําหมันสุนัขและ
แมวจรจัดใน
ตําบลสระขวัญ

100000 100,000      100,000 100,000 100,000      ลดปญหาสุนัขและ
แมวจรจัดในตําบล
สระขวัญ

สามารถควบคุม
ประชากรสุนัขและแมว
จรจัดและปองกันมิให
สุนัขและแมวจรจัดไป
จัดประชาชน

กอง
สาธารณสุขฯ
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หนาที่ 139

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

23 โครงการปองกัน

และควบคุมโรค

ระบาด ติดตอ ใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อปองกันและควบคุม

โรคระบาด ติดตอ ใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ทั้ง 5 ศูนย

       70,000       70,000         70,000         70,000       70,000 จํานวนรอยละเด็ก

เล็กมีวัสดุ – 

อุปกรณ ใชมากขึ้น

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีวัสดุและอุปกรณ

ไวใชในการดําเนินงาน
กอง
สาธารณสุขฯ

24 โครงการสงเสริม

สุขภาพในเด็กปฐมวัย

เพื่อใหความรูและ

สงเสริมพฤติกรรมที่

ถูกตองแกเด็กเล็ก ครู 

ผูปกครอง และ

ประชาชน ดานการ

ดูแลสุขภาพ การออก

กําลังกายและการ

ปองกันโรคในเด็กเล็ก 

ฯลฯ

เด็กเล็ก ครู 

ผูปกครอง และ

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ (งบ สปสช.)

     130,000     130,000       130,000       130,000     130,000 จํานวนเด็กเล็ก ครู

 ผูปกครอง และ

ประชาชนที่เขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

เด็กเล็ก ครู ผูปกครอง

 และประชาชนไดรับ

ความรูและสามารถ

นําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได กอง
สาธารณสุขฯ

รวม 24 โครงการ 2,235,000 2,945,000 3,455,000 3,155,000 2,855,000
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หนาที่ 140

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

    ๑. ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

        ๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

1

โครงการสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ประชาชนใน

พื้นที่ตําบลสระขวัญ

เพื่อชวยเหลือและ

สงเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ประชาชน ผูไดรับ

ความเดือดรอน

ภายในพื้นที่ตําบล

สระขวัญ

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

จํานวนประชาชนผู

ไดรับความ

เดือดรอนในพื้นที่

ตําบลสระขวัญ

ไดรับความ

ชวยเหลือ

ประชาชนผูไดรับ

ความเดือดรอนใน

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญไดรับความ

ชวยเหลือ

สํานักงาน

ปลัด

2

โครงการฝกอบรม

และคัดกรองผูที่มี

ปญหาทางดาน

สายตา

เพื่ออบรมใหความรู

และคัดกรองผูที่มี

ปญหาทางดานสายตา

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

150,000 150,000 150,000

จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ผูที่มีปญหา

ทางดานสายตา

ไดรับความรูและ

ไดรับการดูแล

สํานักงาน

ปลัด

3

โครงการกอสราง

บานผูดอยโอกาส

หรือผูยากไร

เพื่อชวยเหลือ

ผูดอยโอกาสหรือผู

ยากไร

ผูดอยโอกาสหรือ

ผูยากไร ฯลฯ ใน

เขตพื้นที่ตําบล

สระขวัญ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ผูดอยโอกาสหรือผู

ยากไร ฯลฯ ไดรับ

การดูแลและมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

สํานักงาน

ปลัด กองชาง

รวม 3  โครงการ 2,350,000 2,200,000 2,350,000 2,200,000 2,350,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

(ผลผลิตของ

โครงการ)
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หนาที่ 141

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

    ๑. ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

         ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

1

โครงการประเทศ

ไทยไรขยะมูลฝอย

ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

เพื่อบริหารจัดการ

ขยะและรณรงค

สงเสริมการจัดการ

ขยะแบบยั่งยืน

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ขยะมีปริมาณ

ลดลงและ

ประชาชนมีรายได
กอง

สาธารณสุข

2

โครงการสงเสริม

และสนับสนุนการ

คัดแยกขยะ

เพื่อรณรงคและ

สงเสริมการคัดแยก

ขยะ

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ขยะมีปริมาณ

ลดลงและ

ประชาชนมีรายได

กอง

สาธารณสุข

3

โครงการจัดซื้อถังขยะ เพื่อใชในการเพียงพอ
สําหรับทิ้งขยะใน
พื้นที่ตําบลสระขวัญ

จัดซื้อถังขยะใน
พื้นที่ตําบลสระขวัญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณขยะลดลง มีถังขยะเพียงพอไว
ใชในการดําเนินงาน
ของ อบต.สระขวัญ

กอง
สาธารณสุข

4

โครงการวันตนไม
ประจําปของชาติ

เพื่อจัดกิจกรรมวัน
ตนไมประจําปของชาติ

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

10,000 10,000 10,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ตําบลสระขวัญมี
พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น กอง

สาธารณสุข

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)

5

โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรน้ําในชุมชน

เพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนาแหลงน้ํา คู 
คลอง ใหสะอาด 
สวยงาม

แหลงน้ํา คู คลอง

 ในเขตพื้นที่

ตําบลสระขวัญ 

สะอาด สวยงาม

50,000 50,000 50,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ตําบลสระขวัญมี
แหลงน้ํา คู คลอง
สะอาด สวยงาม กอง

สาธารณสุข

6

โครงการรณรงคงด
การเผาในที่โลง

เพื่อรณรงคปลูก
จิตสํานึกประชาชนใน
ตําบลสระขวัญ ให
ตระหนักถึงอันตรายที่
เกิดจากมลพิษทาง
อากาศ

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

210,000 210,000 210,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ลดการเผาออยใน
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว
ออยหรือการเผาใน
ที่โลง

กอง
สาธารณสุข

7

โครงการสวนหยอม
เฉลิมพระเกียรติ

เพื่อจัดใหมีสถานที่
พักผอนหยอนใจ
ประชาชน

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ตําบลสระขวัญมี
พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น กอง

สาธารณสุข

8

โครงการอบรมให
ความรูธนาคารน้ําใต
ดิน

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่มีความรูเรื่อง
ธนาคารน้ําใตดิน

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ตําบลสระขวัญมี
พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น กองชาง

9

อุดหนุนการไฟฟา

สวนภูมิภาคเพื่อ

ขยายเขตไฟฟาใน

เขตพื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

เพื่อขยายเขตไฟฟา

รายทางและไฟฟาใช

ในครัวเรือน

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

จํานวนรอยละฟา

รายทางในครัวเรือน

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา

ใชในครัวเรือน

และมีไฟฟาสอง

สวางรายทาง

กองชาง

10

อุดหนุนการประปา

สวนภูมิภาคเพื่อ

ขยายเขตประปาใน

พื้นที่ตําบลสระขวัญ

เพื่อขยายเขตประปา

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
จํานวนรอยละเขต

น้ําประปาเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

น้ําประปาไวใชใน

การอุปโภค-บริโภค

กองชาง

รวม 10 โครงการ 4,920,000 5,420,000 5,690,000 5,690,000 5,690,000
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แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

    ๑. ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

        ๑.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)           2,566          2,567           2,568           2,569           2,570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1

โครงการจัดงาน

สัปดาหผูสูงอายุและ

วันครอบครัว

เพื่ออบรมใหความรู

และจัดกิจกรรม

ตาง ๆ ใหกับผูสูงอายุ

ผูสูงอายุในเขต

พื้นที่ตําบลสระขวัญ

       150,000      150,000       130,000       130,000       130,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ผูสูงอายุไดรับ

ความรูและ

ตระหนักถึง

ความสําคัญของ

ตนเองและไดทํา

กิจกรรมรวมกัน

สํานักปลัด

2

โครงการสงเสริม

การพัฒนาสตรี 

เนื่องในวันสตรีสากล

เพื่ออบรมใหความรู

และจัดกิจกรรม

ตาง ๆ

กลุมสตรีแมบาน

ตําบลสระขวัญ

         50,000        50,000         50,000         50,000         50,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

กลุมสตรีแมบาน

ตําบลสระขวัญ 

ไดรับความรูและได

พัฒนาตนเองและทํา

กิจกรรมรวมกัน

สํานักปลัด

3

โครงการจัดทําแนว

เขตตําบลและ

ปองกันการบุกรุกที่

สาธารณประโยชน

เพื่อจัดทําแนวเขต

ตําบลและปองกัน

การบุกรุกที่

สาธารณประโยชน

ที่สาธารณะ

ประโยชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระขวัญ

       150,000      150,000       150,000       150,000       150,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

มีแนวเขตที่

ชัดเจนและ

ปองกันการบุกรุก

ที่สาธารณะ

ประโยชน

สํานักปลัด

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

 งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)           2,566          2,567           2,568           2,569           2,570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

 งบประมาณและที่ผานมา

4

โครงการฝกอบรม

และปองกันปญหา

ยาเสพติด

เพื่อฝกอบรมให

ความรูและปองกัน

ปญหายาเสพติด

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระขวัญ

       150,000      150,000       150,000       150,000       150,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนไดรับ

ความรูและมีสวน

รวมในการ

ปองกันปญหายา

เสพติด

สํานักปลัด

5

โครงการฝกอบรม

อาชีพใหกับ

ประชาชน

เพื่อฝกอบรมให

ความรูดานอาชีพแก

ประชาชน

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระขวัญ

       300,000      300,000       100,000       100,000       100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความรูสามารถ

นําไประยุกตใชใน

การประกอบ

อาชีพได

สํานักงานปลัด

6

โครงการการพัฒนา

เพื่อสงเสริมความมั่ง

คงของชาติ

เพื่อสงเสริมความ

มั่นคงของชาติ

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระขวัญ

       100,000      100,000       100,000       100,000       100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

เขมแข็ง

ประเทศชาติมั่นคง
สํานักงานปลัด

7

โครงการสราง

ภูมิคุมกันและ

ปองกันปญหายา

เสพติดในเยาวชน

นอกสถานศึกษา

เพื่อสงเสริมความรู

และสรางเครือขาย

ปองกันปญหายา

เสพติด

เด็กและเยาวชนใน

เขตพื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

       100,000      100,000       100,000       100,000       100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

เด็กและเยาวชน

ไดรับความรูและมี

เครือขายในการ

ปองกันปญหายา

เสพติด

สํานักงานปลัด
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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)           2,566          2,567           2,568           2,569           2,570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

 งบประมาณและที่ผานมา

8

โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง (ตามรอยพอ
 อยูอยางพอเพียง)

เพื่อใหประชาชน
โดยทั่วไปในตําบล มี
การใชชีวิตประจําวัน 
ตามหลักการของ
ความพอเพียง ใชชีวิต
อยางรอบคอบ ไม
ฟุมเฟอย ใช
ทรัพยากรที่มีอยูให
เกิดประโยชน มีคุณคา
 เกิดรายได และลด
รายจายในครัวเรือน

ประชาชนในตําบล
สระขวัญ และ
พนักงานสวนตําบล
และลูกจางประจํา

        150,000        150,000         150,000         150,000         150,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนในตําบลสระ
ขวัญ และพนักงานสวน
ตําบลและลูกจางประจํา
เขารวมโครงการ

ประชาชนในตําบล
สระขวัญ และ
พนักงานสวน
ตําบลและ
ลูกจางประจํา 
สามารถนําไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได

สํานักงานปลัด

9

โครงการ "คนดีศรี
ตําบลสระขวัญ"

เพื่อยกยองเชิดชู
เกียรติและเปนขวัญ
กําลังใจแกประชาชน
ผูมีคุณธรรมจริยธรรม
 และมีจิตสาธารณะ

ประชาชนในเขต
ตําบลสระขวัญ

          10,000          10,000           10,000           10,000           10,000 รอยละประชาชนใน
พื้นที่ตําบลสระขวัญ 
ไดรับการยกยองเชิดชู
เกียรติ

ประชาชนมีความ
ภาคภูมิใจในการ
ไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติ สํานักปลัด

10

โครงการ อบต.
เคลื่อนที่พบประชาชน

เพื่อใหประชาชนเขา

มามีสวนรวมในการ

วางแผนพัฒนาของ

องคการบริหารสวน

ตําบลสระขวัญ

ประชาชนในเขต
ตําบลสระขวัญ

        100,000        100,000         100,000         100,000         100,000 รอยละประชาชนใน
พื้นที่ตําบลสระขวัญ ที่
เขารวมโครงการ

ประชาชนชาว
ตําบลสระขวัญได
รวมแสดงปญหา
ความตองการ สํานักปลัด
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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)           2,566          2,567           2,568           2,569           2,570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

 งบประมาณและที่ผานมา

11

โครงการสงเสริม/
สนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน

เพื่อรับฟงปญหา

ความตองการของ

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลสระขวัญ

ประชาชนในเขต
ตําบลสระขวัญ

          50,000          50,000           50,000           50,000           50,000 รอยละประชาชนใน
พื้นที่ตําบลสระขวัญ ที่
เขารวมโครงการ

ประชาชนชาว
ตําบลสระขวัญได
รวมแสดงปญหา
ความตองการ

สํานักปลัด

12

โครงการอบรม
สงเสริมประชาธิปไตย
ในชุมชน

เพื่อใหความรูเรื่อง

ประชาธิปไตยแก

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลสระขวัญ

ประชาชนในเขต
ตําบลสระขวัญ

          30,000          30,000           30,000           30,000           30,000 รอยละประชาชนใน
พื้นที่ตําบลสระขวัญ ที่
เขารวมโครงการ

ประชาชนชาว
ตําบลสระขวัญได
ความรูเรื่อง
ประชาธิปไตยเพิ่ม
มากขึ้น

สํานักปลัด

13

โครงการสรางความ
ปรองดองสมานฉันท
ของคนในชาติ

เพื่อเสริมสรางความ

ปรองดอง ความ

สมานฉันท ลด

ปญหาความขัดแยง 

สรางความมั่นคง

และความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน

ประชาชนในเขต
ตําบลสระขวัญ

          50,000          50,000           50,000           50,000           50,000 รอยละประชาชนใน
พื้นที่ตําบลสระขวัญ ที่
เขารวมโครงการ

ประชาชนชาว
ตําบลสระขวัญ
สามัคคีปรองดอง
กันมากขึ้น

สํานักปลัด
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หนาที่ 147

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)           2,566          2,567           2,568           2,569           2,570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

 งบประมาณและที่ผานมา

14

อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองจังหวัด

สระแกวโครงการ

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

ของศูนยอํานวยการ

ปองกันและ

ปราบปรามยาเสพ

ติดจังหวัดสระแกว

เพื่ออบรมใหความรู

และบําบัดผูติดยา

เสพติดใหกลับตัว

เปนคนดีและ

สามารถอยูในสังคมได

ผูติดยาเสพติดหรือ

ผูที่สมัครใจเขารับ

การบําบัดฟนฟู

         50,000        50,000         50,000         50,000         50,000

จํานวนรอยละผูติดยา

เสพติดลดลง

ผูติดยาเสพติด

ไดรับความรูและ

ไดรับการบําบัด

ทําใหปญหายา

เสพติดลดลง
สํานักปลัด

15

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบาน โครงการ

ยุทธศาสตรสระแกว

เมืองแหงความสุข

ภายใต 4 ดี วิถี

พอเพียง

เพื่อสรางความ

เขมแข็งและ

สนับสนุนการมีสวน

รวมของประชาชน

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระขวัญ

 ทั้ง 21 หมูบาน

       210,000      210,000       210,000       210,000       210,000

จํานวนรอยละ

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้นและมีความสุข

สํานักงานปลัด

16

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการคัดแยก
ขยะ

เพื่อรณรงคและ
สงเสริมการคัดแยก
ขยะตามหลัก 3R

ประชาชนในตําบล
สระขวัญสามารถ
แยกขยะได

30,000          30,000         30,000          30,000          30,000          ประชาชนตระหนักขึ้น
ความสําคัญในการคัด
แยกขยะ

ตําบลสระขวัญมี
ปริมาณขยะทั่วไป
ขยะนอยลง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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หนาที่ 148

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)           2,566          2,567           2,568           2,569           2,570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

 งบประมาณและที่ผานมา

17

โครงการอบรมผู
ประกอบกิจการที่
เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

เพื่อใหผูประกอบ
กิจการตระหนัก
ความสําคัญของการ
ออกใบอนุญาต/ตอ
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ

สถานประกอบารใน
ตําบลสระขวัญมี
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการอันเปน
อันตรายตอสุขภาพ

70,000                   70,000           70,000           70,000 70,000          จํานวนผูประกอบการ
ในตําบลสระขวัญไม
นอยกวารอย 60 มี
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการอันปนอันตราย
ตอสุขภาพ

ผูประกอบการมี
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการอัน
เปนอันตรายตอ
สุขภาพและลด
ปญหาการ
รองเรียนที่อาจจะ
เกิดขึ้น

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

18

โครงการอบรม
อาสาสมัครรักษโลก 
(อถล.)

เพื่อสมาชิก
อาสาสมัครรักษโลกมี
ความรูและทักษะใน
การทํางานากขึ้น

สมาชิกอาสาสมัคร
รักษโลกรับเขารับ
การอบรม

200,000        200,000               200,000         200,000 200,000        จํานวนอาสาสมัครรักษ
โลก(อถล.)ไมนอยกวา
รอย 10 ไดเขารับการ
อบรม

อาสาสมัครรักษโลก
 (อถล.)มีความรู
ความเขาใจในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสามารถชวย
ปกปอง รักษา
สิ่งแวดลอมได

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

19

โครงการ
ประชาสัมพันธ
ขอบัญญัติดาน
สาธารณสุขของ
องคการบริหารสวน
ตําบลสระขวัญ

เพื่อประชาสัมพันธให
ประชาชนรับทราบ
ขอบัญญัติดาน
สาธารณสุขของ
องคการบริหารสวน
ตําบลสระขวัญ

ประชาชนในตําบล
สระขวัญและ
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา

20,000          20,000                   20,000           20,000 20,000          จํานวนรอยละของ
ประชาชนในตําบลสระ
ขวัญ พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง
ประจําไดรับทราบ

ประชาชน
รับทราบ/รับรู
ขอมูลขาวสารดาน
สาธารณสุขของ
องคการบริหาร
สวนตําบลสระขวัญ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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หนาที่ 149

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)           2,566          2,567           2,568           2,569           2,570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

 งบประมาณและที่ผานมา

20

โครงการุดหนุน
สําหรับการ
ดําเนินงานตามแผน
แนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข ม.1-21

เพื่ออุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบานทั้ง 21 
หมูบาน ในการเนิน
งานตามแผนแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

อบรมรณรงคและ
ปองกันปญหาดาน
สาธารณสุข หมูบาน
ละ 1 โครงการ  
จํานวน 21 หมูบาน

420,000        420,000               420,000         420,000 420,000        จํานวนรอยละของ
ประชาชนที่เขารวม
โครงการ

ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

21

โครงการฝกอบรม
การปองกันและ
ชวยเหลือ
ผูประสบภัยทางน้ํา
เบื้องตน

เพื่อเสริมสรางทักษะ
การชวยเหลือ
ผูประสบภัยทางน้ํา 
การปฐมพยาบาล
เบื้องตน และการกู
ฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน

ผูเขารับการฝกอบรม
 มีทักษะการ
ชวยเหลือ
ผูประสบภัยทางน้ํา 
การปฐมพยาบาล
เบื้องตน และการกู
ฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน

100,000        100,000       100,000        100,000        100,000        จํานวนรอยละผูเขารับ
ฝกอบรมมีทักษะการ
ชวยเหลือผูประสบภัย
ทางน้ํา การปฐม
พยาบาลเบื้องตน และ
การกูฟนคืนชีพขั้น
พื้นฐาน เพิ่มมากขึ้น

ผูเขารับฝกอบรมมี
ทักษะการ
ชวยเหลือ
ผูประสบภัยทางน้ํา
 การปฐมพยาบาล
เบื้องตน และการ
กูฟนคืนชีพขั้น
พื้นฐาน เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

รวม 21 โครงการ 2,490,000   2,490,000  2,270,000   2,270,000   2,270,000   
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หนาที่ 150

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

    ๑. ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

        ๑.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

โครงการแขงขัน

กีฬาตานยาเสพติด 

“อบต. สระขวัญคัพ”

เพื่อจัดการแขงขัน

กีฬาตานยาเสพติด

“อบต. สระขวัญคัพ”

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญทั้ง ๒๑ หมูบาน

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง

และมีความรัก

ความสามัคคี

กองการศึกษา

2

โครงการแขงขัน

กีฬาทองถิ่นเกมส

เพื่อเขารวมและ

จัดการแขงขันกีฬา

ทองถิ่นเกมส

ประชาชนบุคลากร

 คณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาฯ ที่อยู

ในเขตพื้นที่ตําบล

สระขวัญและเขต

อําเภอเมืองสระแกว

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ทุกคนที่เขารวม

กิจกรรมมี

สุขภาพที่แข็งแรง

และเกิดความรัก

ความสามัคคีใน

หมูคณะ

กองการศึกษา

3

โครงการแขงขัน

กีฬาฟุตซอลสระ

ขวัญลีก

เพื่อจัดการแขงขัน

กีฬาฟุตซอลลีก

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญและเขตอําเภอ

เมืองสระแกว

300,000 300,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่แข็งแรง

เกิดความรัก

ความสามัคคี
กองการศึกษา

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)

หนาที่ 150



หนาที่ 151

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)

4

โครงการจัดงานวัน

ลอยกระทง

เพื่อจัดงานวันลอย

กระทง

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญและประชาชน

ทั่วไป

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนได

ตระหนักและมี

สวนรวมในการ

อนุรักษประเพณี

และวัฒนธรรม

อันดีงาม

กองการศึกษา

5

โครงการสืบสาน

ประเพณี บุญผะ

เหวดเทศนมหาชาติ

เพื่อเปนการสืบสาน

ประเพณีอันดีงามให

คงอยูสืบทอด กลอม

เกลาจิตใจ ใหกับ

ประชาชนใหมีความ

รัก สามัคคี 

ประพฤติตนตาม

วัฒนธรรม ประเพณี

 สงผลใหเกิดความ

เขมแข็งในหมูบาน 

ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระขวัญ

 จํานวน 21 

หมูบาน และ

ประชาชนในเขต

พื้นที่ใกลเคียง ได

รวมกันอนุรักษสืบ

ทอดประเพณีบุญผะ

เหวดเทศนมหาชาติ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการ

ประชาชนไดมี

สวนรวมในการ

อนุรักษประเพณี

และวัฒนธรรม

อันดีงาม และ

ไดรับการปลูกฝง

สิ่งที่ดีงามในการ

ดํารงชีวิตและ

เปนประโยชนตอ

สังคม

กองการศึกษา

หนาที่ 151



หนาที่ 152

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)

6

โครงการจัดกิจกรรม

เทศกาลวัน

เขาพรรษา

เพื่อจัดกิจกรรมเนื่อง

ในวันเขาพรรษา

เด็กและเยาวชน

และประชาชนใน

พื้นที่ เขารวม

กิจกรรมประเพณี

วันเขาพรรษา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของ

ประชาชนในพื้นที่ เขา

รวมกิจกรรม

ประชาชนในพื้นที่

 บุคคลทั่วไป ได

รวมสืบสาน

ประเพณี 

วัฒนธรรม อันดี

งาม

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

7

โครงการแขงขัน

กีฬาเปตอง

เพื่อจัดการแขงขัน

กีฬาเปตอง

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญและเขตอําเภอ

เมืองสระแกว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่แข็งแรง

เกิดความรัก

ความสามัคคี

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

8

โครงการประเพณีสู

ขวัญขาว

เพื่อสืบสานและ

อนุรักษไวซึ่ง

ประเพณีสูขวัญขาว 

เพื่อความเปนสิริ

มงคลของเกษตรกร

ผูประกอบอาชีพทํา

นา ในตําบลสระ

ขวัญรวมถึงเปนการ

อนุรักษและสงเสริม

ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีบายศรีสู

ขวัญขาวตําบลสระ

ขวัญ

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระขวัญ

 จํานวน 21 

หมูบาน และ

ประชาชนในเขต

พื้นที่ใกลเคียง ได

รวมกันอนุรักษสืบ

ทอดประเพณีสู

ขวัญขาว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการ

ประชาชนไดมี

สวนรวมในการ

อนุรักษประเพณี

และวัฒนธรรม

อันดีงาม และ

ไดรับการปลูกฝง

สิ่งที่ดีงามในการ

ดํารงชีวิตและ

เปนประโยชนตอ

สังคม

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม
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หนาที่ 153

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)

9
โครงการจัดกิจกรรมวัน

มาฆบูชา

1.สงเสริมกิจกรรมทาง

ศาสนา สืบสาน และ

อนุรักษประเพณี

วัฒนธรรม               

 2.เพื่อสงเสริมความรัก

ความสามัคคีภายใน

ชุมชน

ดําเนินการจัดกิจกรรม

เนื่องในวันมาฆบูชา
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

เปนกิจกรรมที่จัดตอเนื่อง

ทุกป

ผูบริหาร สมาชิก

สภาทองถิ่น

เจาหนาที่ ผูนําชุมชน

 นักเรียนและ

ประชาชนในพื้นที่ 

ตระหนัก และให

ความสําคัญตอการ

รวมกิจกรรมทาง

ศาสนา

กองการศึกษาฯ

10
รณรงคสงเสริมการรวม

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

1.สงเสริมกิจกรรมทาง

ศาสนา สืบสาน และ

อนุรักษประเพณี

วัฒนธรรม               

 2.เพื่อสงเสริมความรัก

ความสามัคคีภายใน

ชุมชน

ดําเนินการจัดกิจกรรม

เนื่องในวันวิสาขบูชา
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

เปนกิจกรรมที่จัดตอเนื่อง

ทุกป

ประชาชนในพื้นที่ 

ตระหนัก และให

ความสําคัญตอการ

รวมกิจกรรมทาง

ศาสนา

กองการศึกษาฯ

11 การจัดงานวันเขาพรรษา

1.สงเสริมกิจกรรมทาง

ศาสนา สืบสาน และ

อนุรักษประเพณี

วัฒนธรรม               

 2.เพื่อสงเสริมความรัก

ความสามัคคีภายใน

ชุมชน         3.เพื่อ

สงเสริมความรักความ

สามัคคีภายในชุมชน

ดําเนินการจัดกิจกรรม

เนื่องในวันเขาพรรษา 

ไดแก กิจกรรมหลอ

เทียน/กิจกรรมแห

เทียนพรรษา ฯลฯ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
เปนกิจกรรมที่จัดตอเนื่อง

ทุกป

ผูบริหาร สมาชิก

สภาทองถิ่น

เจาหนาที่ ผูนําชุมชน

 นักเรียนและ

ประชาชนในพื้นที่ 

ไดตระหนัก และให

ความสําคัญตอการ

รวมกิจกรรมทาง

ศาสนา

กองการศึกษาฯ
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หนาที่ 154

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)

12
รณรงคสงเสริมการรวม

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

1.สงเสริมกิจกรรมทาง

ศาสนา สืบสาน และ

อนุรักษประเพณี

วัฒนธรรม

ดําเนินประชาสัมพันธ

ใหประชาชนเขารวม

กิจกรรมเนื่องในวัน

อาสาฬหบูชา

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
เปนกิจกรรมที่จัดตอเนื่อง

ทุกป

ประชาชนในพื้นที่ 

ตระหนัก และให

ความสําคัญตอการ

รวมกิจกรรมทาง

ศาสนา

กองการศึกษาฯ

2.เพื่อสงเสริมความรัก

ความสามัคคีภายใน

ชุมชน

13
รณรงคสงเสริมการรวม

กิจกรรมวันออกพรรษา

1.สงเสริมกิจกรรมทาง

ศาสนา สืบสาน และ

อนุรักษประเพณี

วัฒนธรรม

ดําเนินประชาสัมพันธ

ใหประชาชนเขารวม

กิจกรรมเนื่องในวัน

ออกพรรษา

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
เปนกิจกรรมที่จัดตอเนื่อง

ทุกป

ประชาชนในพื้นที่ 

ตระหนัก และให

ความสําคัญตอการ

รวมกิจกรรมทาง

ศาสนา

กองการศึกษาฯ

2.เพื่อสงเสริมความรัก

ความสามัคคีภายใน

ชุมชน

14

อุดหนุนโรงเรียนในเขต

พื้นที่ตําบลสระขวัญ 

โครงการปฏิบัติธรรมสู

เยาวชน

เพื่อจัดฝกอบรมใหกับ

นักเรียนในเขตพื้นที่

ตําบลสระขวัญ

นักเรียนในเขตพื้นที่

ตําบลสระขวัญ ทั้ง 10

 โรงเรียน

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

จํานวนรอยละของ

นักเรียน                     

                              

                              

                              

                              

                              

นักเรียนไดมีความรู

และฝกปฏิบัติธรรม 

สามารถนําไป

ประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได

กองการศึกษาฯ

15

อุดหนุนโรงเรียนในเขต

พื้นที่ตําบลสระขวัญ 

โครงการปฏิบัติธรรม

เฉลิมพระเกียรติฯ

เพื่อจัดฝกอบรมและฝก

ปฏิบัติธรรมใหกับ

นักเรียนในระดับชั้น

มัธยมศึกษา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

 ในเขตพื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนรอยละของ

นักเรียน                     

                              

                              

                              

                              

                              

นักเรียนไดมีความรู

และฝกปฏิบัติธรรม 

สามารถนําไป

ประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได

กองการศึกษาฯ
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หนาที่ 155

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)

16

อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอเมือง

สระแกว โครงการจัด

งานสืบสานวัฒนธรรม

เบื้องบูรพา จังหวัด

สระแกว

เพื่อสงเสริมและสืบ

สานประเพณีและ

วัฒนธรรม

ประชาชนในเขตพื้นที่

จังหวัดสระแกว และ

ประชาชนทั่วไป

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
จํานวนรอยละประชาชน

มีสวนรวมมากขึ้น

ประชาชนไดมีสวน

รวมในการสืบสาน

ประเพณีและ

วัฒนธรรม

กองการศึกษาฯ

17

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม

ตําบลสระขวัญ 

โครงการประเพณีบุญ

บั้งไฟตานยาเสพติด

เพื่อจัดงานประเพณี

บุญบั้งไฟ

ประชาชนในเขตพื้นที่

ตําบลสระขวัญและ

ประชาชนทั่วไป

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

จํานวนรอยละประชาชน

เขารวมประเพณีบุญบั้งไฟ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดมีสวน

รวมในการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม

กองการศึกษาฯ

18

อุดหนุนวัดคลองคันฉอ 

 โครงการปฏิบัติธรรม

เฉลิมพระเกียรติฯ บวช

เนกขัมมะ-ชีพราหมณ 

และแสดงธรรมเทศนา

มหาชาดเวสสันดรชาดก

เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิม

พระเกียรติฯ บวชชี

พราหมณและจัดงาน

แสดงธรรมเทศนมหา

ชาดเวสสันดรชาดก

ประชาชนในเขตพื้นที่

ตําบลสระขวัญ
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

จํานวนรอยละประชาชน

มีสวนรวมในโครงการ

มากขึ้น

ประชาชนไดมีสวน

รวมในการอนุรักษ

ประเพณีอันดีงาม 

และไดฝกปฏิบัติตน

ในการปฏิบัติธรรม

กองการศึกษาฯ

19
โครงการแขงขันกีฬา

ฟุตซอลสระขวัญลีก

เพื่อจัดการแขงขันกีฬา

ฟุตซอลลีก

ประชาชนในเขตพื้นที่

ตําบลสระขวัญและ

เขตอําเภอเมืองสระแกว

300,000 300,000 100,000 100,000 100,000
จํานวนรอยละประชาชน

เขารวมโครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีสุขภาพ

ที่แข็งแรงเกิดความ

รักความสามัคคี

กองการศึกษาฯ
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หนาที่ 156

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)

20

อุดหนุนโรงเรียนในเขต

พื้นที่ตําบลสระขวัญ 

โครงการแขงขันกีฬา

นักเรียนกลุมเครือขาย

สระขวัญ

เพื่อจัดการแขงขันกีฬา

นักเรียนในเครือขาย

ตําบลสระขวัญ

นักเรียนในระดับชั้น

ปฐมวัยในเขตพื้นที่

ตําบลสระขวัญ ทั้ง 10

 โรงเรียน

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

จานวนรอยละของ

นักเรียน                     

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

นักเรียนมีสุขภาพ

รางกายที่แข็งแรง
กองการศึกษาฯ

รวม 20 โครงการ 2,223,000 2,223,000 1,823,000 1,823,000 1,823,000
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หนาที่ 157

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

    ๑. ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

         ๑.๘ แผนงานงบกลาง

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการชวยเหลือ
ประชาชนที่เกิดภัย
หรือไดรับผลกระทบ
จากสาธารณภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน

เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนที่เกิดภัย
หรือไดรับผลกระทบ
จากสาธารณภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบลสระขวัญ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนเขารวม
โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความชวยเหลือจาก

การไดรับสาธารณ

ภัยพิบัติฉุกเฉินทําให

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

2 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเปนคาเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุตาม
หลักเกณฑที่กฎหมาย
หรือระเบียบกําหนดไว

ผูสูงอายุในเขตพื้นที่
ตําบลสระขวัญ

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 จํานวนรอยละผูสูงอายุ
ไดรับเบี้ยผูสูงอายุครบ

ผูสูงอายุไดรับเงิน
เพื่อไปใชในการ
ดํารงชีวิตทําใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

3 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจายเปนคาเบี้ยยัง
ชีพผูพิการตาม
หลักเกณฑที่กฎหมาย
หรือระเบียบกําหนดไว

ผูพิการในเขต 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนรอยละผูพิการ
ไดรับเบี้ยผูพิการครบ

ผูพิการไดรับเงิน
เพื่อไปใชในการ
ดํารงชีวิตทําใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

4 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนคาเบี้ยยัง
ชีพผูปวยเอดสตาม
หลักเกณฑที่กฎหมาย
หรือระเบียบกําหนดไว

ผูปวยเอดสในเขต
พื้นที่ตําบลสระขวัญ

200,000 200,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนรอยละผูปวย
เอดสไดรับเบี้ยผูปวย
เอดสครบ

ผูปวยเอดสไดรับ
เงินเพื่อไปใชใน
การดํารงชีวิตทํา
ใหมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ
โครงการ)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ
โครงการ)

5 อุดหนุนเทศบาล

ตําบลศาลาลําดวน

โครงการศูนยรวม

ขอมูลขาวสารการ

ซื้อหรือจางของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

เพื่อใหศูนยขอมูล

จัดซื้อจัดจางของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นไดรับการ

ดูแลและพรอม

ใหบริการ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่อยูใน

เขตพื้นที่อําเภอ

เมืองสระแกว 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

จํานวนรอยละของ

ขอมูลขาวสารการ

ใหบริการเพิ่มขึ้น

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นมี

ศูนยขอมูล

ขาวสารที่พรอม

ใหบริการ
สํานักงานปลัด

6 โครงการอุดหนุน 

การจัดทําปาย

ประชาสัมพันธ

เผยแพรหลักปรัชฐา

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อเผยแพร

โครงการและ

กิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติ เนื่องใน

โอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรม

ราชาภิเษกจังหวัด

สระแกว

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่อยูใน

เขตพื้นที่อําเภอ

เมืองสระแกว
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

จัดทําปาย

ประชาสัมพันธ ตาม

แบบของ สนง.โยธาธิ

การและผังเมือง

จังหวัดสระแกว

ปาย

ประชาสัมพันธ 

ตามแบบของ 

สนง.โยธาธิการ

และผังเมือง

จังหวัดสระแกว

สํานักงานปลัด

7 อุดหนุนโครงการ

ศูนยปฏิบัติการรวม

ในการชวยเหลือ

ประชาชน ของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นระดับอําเภอ

เพื่อเปนคาใชจายใน

การบริหารจัดการ

ศูนยปฏิบัติการรวม

ในการชวยเหลือ

ประชาชนของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่อยูใน

เขตพื้นที่อําเภอ

เมืองสระแกว

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

เพื่อเปนคาใชจายใน

การบริหารจัดการ

ศูนยปฏิบัติการรวมใน

การชวยเหลือ

ประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อเปนคาใชจาย

ในการบริหาร

จัดการศูนย

ปฏิบัติการรวมใน

การชวยเหลือ

ประชาชนของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

สํานักงานปลัด
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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ
โครงการ)

8 อุดหนุนเทศบาล

ตําบลศาลาลําดวน

โครงการศูนยรวม

ขอมูลขาวสารการ

ซื้อหรือจางของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

เพื่อใหศูนยขอมูล

จัดซื้อจัดจางของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นไดรับการ

ดูแลและพรอม

ใหบริการ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่อยูใน

เขตพื้นที่อําเภอ

เมืองสระแกว 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

จํานวนรอยละของ

ขอมูลขาวสารการ

ใหบริการเพิ่มขึ้น

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นมี

ศูนยขอมูล

ขาวสารที่พรอม

ใหบริการ
สํานักงานปลัด

9 โครงการอุดหนุน 

การจัดทําปาย

ประชาสัมพันธ

เผยแพรหลักปรัชฐา

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อเผยแพร

โครงการและ

กิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติ เนื่องใน

โอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรม

ราชาภิเษกจังหวัด

สระแกว

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่อยูใน

เขตพื้นที่อําเภอ

เมืองสระแกว
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

จัดทําปาย

ประชาสัมพันธ ตาม

แบบของ สนง.โยธาธิ

การและผังเมือง

จังหวัดสระแกว

ปาย

ประชาสัมพันธ 

ตามแบบของ 

สนง.โยธาธิการ

และผังเมือง

จังหวัดสระแกว

สํานักงานปลัด

10 อุดหนุนโครงการ

ศูนยปฏิบัติการรวม

ในการชวยเหลือ

ประชาชน ของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นระดับอําเภอ

เพื่อเปนคาใชจายใน

การบริหารจัดการ

ศูนยปฏิบัติการรวม

ในการชวยเหลือ

ประชาชนของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่อยูใน

เขตพื้นที่อําเภอ

เมืองสระแกว

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

คาใชจายในการ

บริหารจัดการศูนย

ปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชน

ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

คาใชจายในการ

บริหารจัดการ

ศูนยปฏิบัติการ

รวมในการ

ชวยเหลือ

ประชาชนของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

สํานักงานปลัด

10 โครงการ 30,365,000 30,365,000 30,465,000 30,465,000 30,465,000รวม
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แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒ ปรับปรุงปจจัยและกระบวนการผลิตสินคาการเกษตรปลอดภัยใหไดคุณภาพมาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

    ๑. ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม

        ๑.๑ แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1

โครงการฝกอบรม

และใหความรูดาน

เกษตรกรรม

เพื่ออบรมใหความรู

ดานเกษตรกรรม

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระขวัญ

    50,000     50,000     50,000     50,000     50,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนไดรับ

ความรูการเกษตรมาก

ขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความรูดาน

เกษตรกรรม

สามารถนําไป

ประยุกตใชได

สํานักงานปลัด

2

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.)

เพื่อสงเสริมอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.)

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระขวัญ

  100,000   100,000   100,000   100,000   100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการมากขึ้น

ประชาชนได

ความรูและมีสวน

รวมในการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช สํานักงานปลัด

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ที่
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

 งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค
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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

 งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

3

โครงการฝกอบรม
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อใหประชาชน มี
ความรู ความเขาใจ 
และตระหนักใน
ความสําคัญของการ
ดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบลสระขวัญ  
    หมูที่ 1-21

   100,000    100,000    100,000    100,000    100,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนเขารวม
โครงการมากขึ้น

ประชาชนไดความรู
 ความเขาใจ และ
ตระหนักใน
ความสําคัญของ
การดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

สํานักงานปลัด

4

โครงการสงเสริม
การเกษตรปลอด
สารเคมีและลดการ
ใชสารเคมี

เพื่ออบรมใหความรู
และปองกันการใช
สารเคมี

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบลสระขวัญ

  100,000   100,000   100,000   100,000   100,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนไดรับความรู
การเกษตรมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความรูและ
สามารถนําไป
ประยุกตใชได

สํานักงานปลัด

5

โครงการวันตนไม
ประจําปของชาติ

เพื่อจัดกิจกรรมวันตน
ไประจําปของชาติ

ประนชาชน 
เจาหนาที่ของตําบล
สระขวัญ

10,000          10,000      10,000      10,000 10,000     จํารอยละของ
ประชาชนที่เขารวม
โครงการ

ตําบลสระขวัญมี
พื้นที่สีเขียวมากขึ้น

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

6

โครงการพัฒนาแหลง
น้ําคูคลอง

เพื่ออนุรักษ
สิ่งแวดลอมและกําจัด
วัชพืชในน้ําคลอง

กําจัดผักตบชวาใน
ลําคลอง

70,000     70,000     70,000     70,000     70,000     จํานวนรอยแหลงน้ําคู
คลองในตําบลสระขวัญ
ปราศจากผักตบชวา

แหลงน้ําคูคลองใน
ตําบลสระขวัญ
ปราศจากผักตบชวา

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

6 โครงการ    430,000    430,000    430,000    430,000    430,000รวม
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หนาที่ 162

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๓ ฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหมีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก เสริมสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

                   และเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการพัฒนาทองเที่ยว กีฬา ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม

    ๑. ยุทธศาสตร ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว

        ๑.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑

โครงการสํารวจและ

จัดทําฐานขอมูลแหลง

ทองเที่ยวภายในตําบล

เพื่อสํารวจแหลง

ทองเที่ยวภายในตําบล

สระขวัญและนํามา

จัดทําฐานขอมูลแหลง

ทองเที่ยวและแหลงการ

เรียนรูใหสอดคลอง กับ

ยุคสมัยและใหเปนที่

รูจักกันอยางแพรหลาย

เจาหนาที่ ประชาชน

ในพื้นที่  หนวยงานที่

เกี่ยวของนักทองเที่ยว

และบุคคลทั่วไปที่

สนใจไดนําขอมูลไปใช

ประโยชน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ไดขอมูลที่เปนปจจุบันมี

ความสมบูรณครบถวน

และนําฐานขอมูลไปใช

ประโยชนในการพัฒนา

ดานการทองเที่ยวตอไป

นักทองเที่ยวและ

บุคคลทั่วไปที่สนใจ

สามารถคนหาขอมูล

ดานการทองเที่ยว

ของตําบลสระขวัญ

และไดรับขอมูลที่

ถูกตองชัดเจน

งานสงเสริมการ

ทองเที่ยว สํานัก

ปลัด

๒
โครงการสรางศูนย

ขอมูลดานการทองเที่ยว

เพื่อใหบริการดาน

ขอมูลขาวสารดานการ

ทองเที่ยวแก

นักทองเที่ยวและบุคคล

ทั่วไปที่สนใจ

ประชาชนในพื้นที่

นักทองเที่ยวและ

บุคคลทั่วไปที่สนใจ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

จํานวนของนักทองเที่ยว

และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 

ที่มาใชบริการเพิ่มขึ้น

นักทองเที่ยวและ

บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ไดรับขอมูลขาวสาร

ดานการทองเที่ยวที่

ถูกตองชัดเจน

งานสงเสริมการ

ทองเที่ยว สํานัก

ปลัด

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของ
โครงการ)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของ
โครงการ)

๓

โครงการจัดทําและ

ติดตั้งปายบอกเสนทาง

แหลงทองเที่ยว

แนะนําเสนทางที่เขาใจ

ไดงาย ของแหลง

ทองเที่ยว ภายในตําบล

สระขวัญ

ประชาชนในพื้นที่

นักทองเที่ยวและ

บุคคลทั่วไปที่สนใจ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

จํานวน นักทองเที่ยวและ

บุคคลทั่วไปที่สนใจเขามา

ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

นักทองเที่ยวและ

บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ไดรับขอมูลเรื่อง

เสนทางแหลง

ทองเที่ยวภายใน

ตําบล สระขวัญ

งานสงเสริมการ

ทองเที่ยว สํานัก

ปลัด

๔

โครงการจัดทํา 

Webpage “สงเสริม

การทองเที่ยวตําบล

สระขวัญ”

เพื่อประชาสัมพันธ 

แหลงขอมูลการ

ทองเที่ยวและแหลง

เรียนรูภายในตําบลสระ

ขวัญใหเปนที่รูจักอยาง

แพรหลาย

นักทองเที่ยวและ

บุคคลทั่วไปที่สนใจ
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

จํานวนผูเขาชม 

Webpage “สงเสริมการ

ทองเที่ยวตําบลสระ

ขวัญ”ที่เพิ่มขึ้น

นักทองเที่ยวและ

บุคคลทั่วไปที่สนใจ 

สามารถติดตาม

ขอมูลและขาวสาร

ดานการทองเที่ยว

จาก Webpage 

“สงเสริมการ

ทองเที่ยวตําบลสระ

ขวัญ” ไดอยาง

หลากหลาย

งานสงเสริมการ

ทองเที่ยว สํานัก

ปลัด

๕

โครงการจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธ สําหรับ

การประชาสัมพันธดาน

ทองเที่ยว

เพื่อประชาสัมพันธ

แหลงทองเที่ยวใหกับ

นักทองเที่ยวและบุคคล

ทั่วไปที่สนใจ

นักทองเที่ยวและ

บุคคลทั่วไปที่สนใจ
50,000 100,000 100,000 100,000 100,000

จํานวนนักทองเที่ยวและ

บุคคลทั่วไปที่สนใจเขามา

ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

นักทองเที่ยวและ

บุคคลทั่วไปที่สนใจ 

ไดรับขอมูลที่ชัดเจน

และถูกตองจากแผน

พับประชาสัมพันธ

งานสงเสริมการ

ทองเที่ยว สํานัก

ปลัด

๖

โครงการฝกอบรม

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรดานการ

ทองเที่ยว

เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ

การจัดการแหลง

ทองเที่ยวแกผูนํา

หมูบาน/ชุมชน ที่เปน

แกนนําเพื่อสามารถ

นําพาชุมชนขับเคลื่อน

เพื่อบริหารจัดการได

ผูนําหมูบาน/ชุมชน

ไดรับความรูที่สามารถ

นําไปพัฒนาใหเกิด

ประโยชนตอชุมชน

50,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ผูนําหมูบาน/ชุมชนเขา

รวมโครงการมากกวารอย

ละ ๕๐

ผูนําหมูบาน/ชุมชน 

สามารถพัฒนา

แหลงทองเที่ยวใน

พื้นที่ของตนไดดวย

ตนเอง

งานสงเสริมการ

ทองเที่ยว สํานัก

ปลัด
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หนาที่ 164

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของ
โครงการ)

๗

โครงการฝกอบรม

บุคลากรรานอาหาร ที่

พัก สูการบริการที่เปน

เลิศ

เพื่อพัฒนาบุคคลหรือ

ชุมชนในบริเวณสถานที่

ทองเที่ยวหรือแหลงการ

เรียนรู ใหเปนมาตรฐาน

รานอาหารและสถาน

บริการตาง ๆ
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

จํานวนรอยละของ

รานอาหารและสถาน

บริการ ที่ไดมาตรฐาน

เพิ่มมากขึ้น

รานอาหารและ

สถานบริการตางๆ 

ใหความรวมมือ เพื่อ

พัฒนาใหเปน

มาตรฐาน

งานสงเสริมการ

ทองเที่ยว สํานัก

ปลัด

๘

โครงการสงเสริมและ

จําหนายสินคาทางการ

เกษตรสูผูประกอบ 

การธุรกิจทองเที่ยว

เพื่อเสริมสรางธุรกิจทาง

การเกษตรการขาย

สินคาทางการเกษตร

ของเกษตรกรใหเปนที่

รูจักแกนักทองเที่ยว

เกษตรกรผูที่สนใจเขา

รวมโครงการ
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

จํานวนรอยละของ

เกษตรกรที่สนใจเขารวม

โครงการเพิ่มมากขึ้น

เกษตรกรสามารถนํา

ผลผลิตของตนเอง

มาจําหนาย

งานสงเสริมการ

ทองเที่ยว สํานัก

ปลัด

๙

โครงการสงเสริมการ

ทองเที่ยวแบบ Home 

Stay

เพื่อเสริมสรางและ

พัฒนาการทองเที่ยว

แบบอนุรักษชุมชน เพื่อ

การพัฒนาชุมชนใหเปน

ที่รูจักอยางแพรหลาย

กลุมผูที่ทําธุรกิจ รี

สอรท และบานพัก

ตากอากาศ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

จํานวนรอยละของผูที่ทํา

ธุรกิจรีสอรทและบานพัก

ตากอากาศที่สนใจเขารวม

โครงการเพิ่มมากขึ้น

นักทองเที่ยวมีความ

สนใจที่จะพักรีสอรท

และบานพักตาก

อากาศ ในชุมชน

มากกวาจะเขาไปพัก

ในโรงแรมภายในตัว

เมือง

งานสงเสริมการ

ทองเที่ยว สํานัก

ปลัด

9 โครงการ 450,000 550,000 550,000 550,000 550,000รวม
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หนาที่ 165

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด 1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวได

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

     ๑. ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ

          ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

เพื่อจายเปนคา
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

ผูที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตกลงจาง
เหมาบริการ

700,000 700,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนรอยละการ
ดําเนินงานเปนไปดวยดี

การดําเนินงานของ
 อบต. สระขวัญ
เปนไปดวยความ
เรียบรอย

สํานักงานปลัด
และกองคลัง

2

โครงการจัดการ
เลือกตั้ง

เพื่อจายเปนคาจัดการ
เลือกตั้ง

ผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น

2,000,000 500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนรอยละโครงการ
เลือกตั้งเปนไปดวยดี

การเลือกตั้งเปนไป
ดวยความเรียบรอย สํานักงานปลัด

3

โครงการจัดทําแผน/
ทบทวนพัฒนาทองถิ่น

เพื่อจายเปนคา
จัดทํา/ทบทวน
แผนพัฒนาทองถิ่น

ประชาชน จํานวน 
๒๑ หมูบาน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนรอยละโครงการ
แผนเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด

การจัดทําแผน
บรรลุวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวและ
เปนไปตาม
กฎหมายกําหนด

สํานักงานปลัด

4

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

เพื่อจายเปนคา
บํารุงรักษาและ
ซอมแซม

วัสดุ ครุภัณฑและ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนรอยละวัสดุ
ครุภัณฑ ไดรับการ
ซอมแซม

วัสดุ ครุภัณฑและ
ที่ดินและ
สิ่งกอสรางไดรับ
การบํารุงรักษา
และซอมแซม

สํานักงานปลัด
และกองคลัง

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
(ผลผลิตของ

โครงการ)
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หนาที่ 166

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
(ผลผลิตของ

โครงการ)

5

คาบํารุงรักษาครุภัณฑ เพื่อจายเปนคา
บํารุงรักษาครุภัณฑ

ครุภัณฑขนาดใหญ 
เชน เครื่องยนต

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนรอยละครุภัณฑ
ไดรับการบํารุงรักษา

ครุภัณฑไดรับการ
บํารุงรักษาสามารถ
ใชงานไดตามปกติ สํานักงานปลัด

6

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษี

เพื่อจัดทําแผนที่ภาษี พื้นที่ตําบลสระขวัญ 1,000,000 500,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนรอยละอบต.
สระขวัญมีแผนที่ภาษีที่
ถูกตองทั่วถึง

อบต.สระขวัญ มี
แผนที่ภาษี
สามารถจัดเก็บ
ภาษีไดถูกตองและ
ทั่วถึง

กองคลัง

7

โครงการฝกอบรม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทองถิ่นและ
ภาคประชาชน

เพื่อฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ของทองถิ่นและภาค
ประชาชน

คณะผูบริหารสมาชิก
สภาฯ บุคลากรของ
อบต.สระขวัญ ผูนํา
หมูบานและประชาชน

700,000 700,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนรอยละคณะ
ผูบริหารสมาชิกสภาฯ
ไดรับความรูเพิ่มขึ้น

คณะผูบริหาร

สมาชิกสภาฯ 

บุคลากรของอบต.

สระขวัญ ผูนํา

หมูบานและ

ประชาชนไดรับ

ความรูและสามารถ

นําความรูมา

ประยุกตใชในการ

พัฒนาทองถิ่นให

เจริญกาวหนาตอไป

สํานักงานปลัด
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หนาที่ 167

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
(ผลผลิตของ

โครงการ)

8

โครงการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับ พรบ.
ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540
 แกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา
 พนักงานจาง และ
ประชาขนทั่วไป

เพื่อใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง และ
ประชาชนทั่วไปมี
ความรูความเขาใจ
และปฏิบัติไดถูกตอง
ตาม พรบ.ขอมูล
ขาวสารของราชการ 
พ.ศ.2540

พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง และ
ประชาชนทั่วไป

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนในตําบลสระ
ขวัญ และพนักงานสวน
ตําบลและลูกจางประจํา
เขารวมโครงการ

พนักงานสวนตําบล 

ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง และ

ประชาชนทั่วไปมี

ความรูความเขาใจ

และปฏิบัติไดถูกตอง

ตาม พรบ.ขอมูล

ขาวสารของราชการ

 พ.ศ.2540

สํานักงานปลัด

9

โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
และความโปรงใสใน
การปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวน
ตําบลสระขวัญ (คนดี
ศรีสระขวัญ)

เพื่อใหคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม 
และความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน

คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละของจํานวน
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางที่เขารวม
โครงการ

คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวน
ตําบล
ลูกจางประจํา 
และพนักงานจางมี
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน

สํานักงานปลัด
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หนาที่ 168

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
(ผลผลิตของ

โครงการ)

10

โครงการยกยองผูมี
คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและ
บริการประชาชน
ดีเดน (คนดีศรีสระ
ขวัญ)

เพื่อยกยองเชิดชู
เกียรติ และเปนขวัญ
กําลังใจแกพนักงาน
สวนตําบล
ลูกจางประจํา  และ
พนักงานจางในการ
ปฏิบัติราชการและ
ใหบริการประชาชน

พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง

2,300 2,300 10,000 10,000 10,000 รอยละของพนักงาน 
สวนตําบล ลูกจาง 
ประจํา และพนักงาน
จางที่ไดรับการเชิดชู
เกียรติ

พนักงานสวนตําบล 

ลูกจางประจํา และ

พนักงานจางมีความ

ภาคภูมิใจในการ

ไดรับ การเชิดชู

เกียรติ มีขวัญ และ

กําลังใจในการปฏิบัติ

ราชการและการ

ใหบริการประชาชน

สํานักงานปลัด

11

โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการ
เขียนหนังสือราชการ

เพื่อเสริมความรู ความ
เขาใจ เรื่องระเบียบ
งานสารบรรณและ
หลักการเขียนหนังสือ
ราชการที่ถูกตอง

พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 รอยละของพนักงาน 
สวนตําบล 
ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางที่ไดรับการ
เชิดชูเกียรติ

พนักงานสวนตําบล
 ลูกจางประจํา 
และพนักงานจางมี
สมรรถนะในการ
เขียนหนังสือ
ราชการใหถูกตอง 
นํามาสู
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักงานปลัด
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หนาที่ 169

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
(ผลผลิตของ

โครงการ)

12

โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อเขาใจทักษะที่
จําเปนที่ตองใชในการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรวมถึงแนว
ทางการนําผลการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไปใช
ในทางปฏิบัติ

พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนรอยละพนักงาน
สวนตําบล
ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง เขารวม
โครงการ

พนักงานสวนตําบล

ลูกจางประจํา และ

พนักงานจาง มี

ความรูความเขาใจ

ในการประเมินผล

การปฏิบัติงาน

รวมถึงแนวทางการ

นําผลการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานไปใช

ในทางปฏิบัติ
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หนาที่ 170

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
(ผลผลิตของ

โครงการ)

13

โครงการฝกอบรมเชิง
ปฎิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บันทึกบัญชีดวย
ระบบคอมพิวเตอร 
(e-LAAS)

เพื่อเสริมความรู ความ
เขาใจ เกี่ยวกับการ
บันทึกบัญชีดวยระบบ
คอมพิวเตอรของอปท.
(e-LAAS)และเพื่อ
สอดคลองกับนโยบาย
รัฐบาลที่มีวัถุประสงค
ใหมีการปฏิบัติดาน
การเงิน บัญชี 
งบประมาณและงาน
พัสดุไวใชในสวน
ราชการ

เจาหนาผูปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000      บุคลากร
องคการบริหาร
สวนตําบลสระขวัญ
 สามารถบันทึก
ดวยระบบ
คอมพิวเตอร 
(e-LAAS)และ
ระบบจัดซื้อจัดจาง
(e-GP) ไดครบทุก
ระบบปจจุบัน 
และมาตราฐาน
เดียว และบุคลากร
 มีความเขาใจ 
และมีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน บรรลุ
วัตถุประสงคอยาง
มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ใช
ทรัพยากรคุมคา
สมประโยชน และ
เกิดความ
นาเชื่อถือของ

กองคลัง

14

คาวัสดุ เพื่อจายเปนคาวัสดุ เปนวัสดุตาง ๆ ที่

กําหนดไวในระเบียบ 

หนังสือสั่งการของ

กระทรวงมหาดไทย 

เชน วัสดุสํานักงาน 

วัสดุกอสราง วัสดุ

ไฟฟาและวิทยุ ฯลฯ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนรอยละ อบต.
สระขวัญมีวัสดุใชใน
การดําเนินงาน

มีวัสดุตาง ๆ ไวใช
ในการดําเนินงาน
ของอบต.สระขวัญ

สํานักงานปลัด
และกองคลัง
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หนาที่ 171

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
(ผลผลิตของ

โครงการ)

15

โครงการคาจาง
ประเมินผลความพึง
พอใจ

เพื่อจายเปนคาจาง
ประเมินผลความพึง
พอใจของประชาชน
ตอองคการบริหาร
สวนตําบลสระขวัญ

คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จํานวนรอยละความพึง
พอใจของประชาชนตอ
องคการบริหารสวน
ตําบลสระขวัญ

ไดรับรูอัตราความ

พึงพอใจของ

ประชาชนที่มารับ

บริการ ที่ อบต.สระ

ขวัญ และนํามา

พัฒนาระบบการ

บริหารงานใหมี

ประสิทธิภาพเพิ่ม

มากขึ้น

สํานักงานปลัด

16

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุน การจัดทํา
แผนชุมชน แล
กิจกรรมสนับสนุน
การจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน

เพื่อสงเสริม สนุบสนุน

การจัดทําแผนชุมชน 

และกิจกรรมสนับสนุน

การจัดประชุม

ประชาคมแผนชุมชน 

การพัฒนาผ๔นําชุมชน 

สรางเครือขายองคกร

ชุมชนและสนุบสนุน 

การขับเคลื่อนแผน

ชุมชน เพื่อนํามาจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น

สรางเครือขาย
องคกรชุมชนและ
สนับสนุน การ
ขับเคลื่อนแผนชุมชน
เพื่อนํามาจัด
แผนพัฒนาทองถิ่น

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนรอยละชุมชนที่
ไดรับการสงเสริมการ
จัดทําแผนชุมชน

ชุมชนที่ไดรับการ
สงเสริมสนุบสนุน
การจัดทําแผน
ชุมชน และ
สามารถนํามา
จัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น สํานักงานปลัด
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หนาที่ 172

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
(ผลผลิตของ

โครงการ)

17

โครงการอบรมการ
จัดการความรูใน
องคกร 
(Klnowledge 
Management : KM)

เพื่อสรางเสริมความรู

ความเขาใจ เรื่องการ

จัดการความรูในองคกร

พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา 
พนักงานครู และ
พนักงานจางของ
องคการบริหารสวน
ตําบลสระขวัญ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนรอยละบุคลากร
องคการบริหารสวน
ตําบลสระขวัญเขารวม
โครงการ

บุคลากรที่เขารับ
การอบรมทีความรู
ความเขาใจในการ
จัดความความรูใน
องคกรเพิ่มมากขึ้น

สํานักงานปลัด

18

โครงการฝกอบรม
พัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลสระ
ขวัญ

เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด
ในการทํางานของ
บุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

บุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบล
สระขวัญ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนรอยละบุคลากร
องคการบริหารสวน
ตําบลสระขวัญเขารวม
โครงการ

บุคลากรที่เขารับ
การอบรมทีความรู
ความเขาใจในการ
ปฏิบัติตนในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้น

สํานักงานปลัด

19

โครงการพัฒนาระบบ
การใหบริการกอง
สาธารณสุขแบบโมโน
คุกุริ

เพื่อพัฒนาระบบการ
ใหบริการใหมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ลดการซ้ําซอน
ของระบบการทํางาน 
และจัดการสํานักงาน
เพื่อพรอมใหบริการ
ประชาชน

บุคลากรกอง
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดลอม

500,000 200,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนรอยละของ
ผูรับบริการมีความพึง
พอใจ ไมนอยกวาระดับ
มาก

บุคลากรที่เขารับ
การอบรมความรู
ความเขาใจในการ
ปฏิบัติตนในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้น

กองสาธารณสุข

19 โครงการ 6,628,300 4,328,300 6,956,000 6,936,000 6,936,000รวม

หนาที่ 172



หนาที่ 173

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด 1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวได

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

     ๑. ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ

        ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

เพื่อจายเปนคา
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

ผูที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตกลงจาง
เหมาบริการ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนรอยอบต.สระขวัญ
เปนไปดวยความเรียบรอย

การดําเนินงานของ
 อบต.สระขวัญ
เปนไปดวยความ
เรียบรอย

สํานักงานปลัด

2

โครงการจัดซื้อกรวย
จราจร

เพื่อจัดซื้อกรวยจราจร
 จํานวน 100 อัน

กรวยจราจร จํานวน
 100 อัน

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 จํานวนรอยละประชาชน
ไดรับความปลอดภัยทาง
ถนนมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยทาง
ถนน

สํานักงานปลัด

3

โครงการจัดซื้อ
กระบองไฟฉุกเฉิน

เพื่อจัดซื้อกระบองไฟ
ฉุกเฉิน จํานวน 42 อัน

กระบองไฟฉุกเฉิน
จํานวน 42 อัน 
(หมูบานละ 2 อัน)

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนรอยละประชาชน
ไดรับความปลอดภัยทาง
ถนนมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยทาง
ถนน

สํานักงานปลัด

4

คาวัสดุ เพื่อจายเปนคาวัสดุ เปนวัสดุตาง ๆ ที่
กําหนดไวในระเบียบ
 หนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย 
เชน วัสดุสํานักงาน 
วัสดุกอสราง วัสดุ
ไฟฟาและวิทยุ ฯลฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนรอยละ อบต.สระ
ขวัญมีวัสดุใชในการ
ดําเนินงาน

มีวัสดุตาง ๆ ไวใช
ในการดําเนินงาน
ของอบต.สระขวัญ

สํานักงานปลัด

4 โครงการ 415,000 415,000 415,000 415,000 415,000รวม

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของ
โครงการ)

หนาที่ 173



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด 1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวได

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

     ๑. ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ

    ๑.๓ แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

เพื่อจายเปนคา
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

ผูที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตกลงจาง
เหมาบริการ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนรอยละอบต.
สระขวัญเปนไปดวย
ความเรียบรอย

การดําเนินงานของ
 อบต. สระขวัญ
เปนไปดวยความ
เรียบรอย

กองการศึกษา

2

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

เพื่อจายเปนคา
บํารุงรักษาและ
ซอมแซม

วัสดุ ครุภัณฑและ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนรอยละอบต.
สระขวัญเปนไปดวย
ความเรียบรอย

วัสดุ ครุภัณฑและ
ที่ดินและ
สิ่งกอสรางไดรับ
การบํารุงรักษา
และซอมแซม

กองการศึกษา

3

คาวัสดุ เพื่อจายเปนคาวัสดุ เปนวัสดุตาง ๆ ที่
กําหนดไวในระเบียบ
 หนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย 
เชน วัสดุสํานักงาน 
วัสดุกอสราง วัสดุ
ไฟฟาและวิทยุ ฯลฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนรอยละ อบต.
สระขวัญมีวัสดุใชใน
การดําเนินงาน

มีวัสดุตาง ๆ ไวใช
ในการดําเนินงาน
ของอบต.สระขวัญ

กองการศึกษา

3 โครงการ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000รวม

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-2570)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของ
โครงการ)

หนาที่ 174



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด 1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวได

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

     ๑. ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ

      ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1
รายจายเพื่อใหไดมา

ซึ่งบริการ

เพื่อจายเปนคา

รายจายเพื่อใหไดมา

ซึ่งบริการ

ผูที่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นตกลง

จางเหมาบริการ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

จํานวนรอยละอบต.

สระขวัญเปนไปดวย

ความเรียบรอย

การดําเนินงาน

ของ อบต.สระ

ขวัญเปนไปดวย

ความเรียบรอย

กองสาธารณสุข

2
คาบํารุงรักษาและ

ซอมแซม

เพื่อจายเปนคาคา

บํารุงรักษาและ

ซอมแซม

วัสดุ ครุภัณฑและ

ที่ดินและสิ่งกอสราง
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

จํานวนรอยละ วัสดุ 

ครุภัณฑไดรับการ

บํารุงรักษา

วัสดุ ครุภัณฑ

และที่ดินและ

สิ่งกอสรางไดรับ

การบํารุงรักษา

และซอมแซม

กองสาธารณสุข

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
(ผลผลิตของ

โครงการ)

หนาที่ 175



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
(ผลผลิตของ

โครงการ)

3 คาวัสดุ เพื่อจายเปนคาวัสดุ

เปนวัสดุตาง ๆ ที่

กําหนดไวใน

ระเบียบ หนังสือสั่ง

การของ

กระทรวงมหาดไทย

 เชน วัสดุสํานักงาน

 วัสดุกอสราง วัสดุ

ไฟฟาและวิทยุ ฯลฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

จํานวนรอยละ อบต.

สระขวัญมีวัสดุใชใน

การดําเนินงาน

มีวัสดุตาง ๆ ไวใช

ในการดําเนินงาน

ของอบต.สระขวัญ

กองสาธารณสุข

3  โครงการ 2,350,000 2,350,000 2,350,000 2,350,000 2,350,000รวม

หนาที่ 176



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด 1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวได

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

     ๑. ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ

    ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1
รายจายเพื่อใหไดมา

ซึ่งบริการ

เพื่อจายเปนคา

รายจายเพื่อใหไดมา

ซึ่งบริการ

ผูที่องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตกลงจางเหมา

บริการ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

จํานวนรอยละอบต.

สระขวัญเปนไปดวย

ความเรียบรอย

การดําเนินงาน

ของ อบต. สระ

ขวัญเปนไปดวย

ความเรียบรอย

กองชาง

2 คาวัสดุ เพื่อจายเปนคาวัสดุ

เปนวัสดุตาง ๆ ที่กําหนดไว

ในระเบียบ หนังสือสั่งการ

ของกระทรวงมหาดไทย 

เชน วัสดุสํานักงาน วัสดุ

กอสราง วัสดุไฟฟาและ

วิทยุ ฯลฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

จํานวนรอยละ อบต.

สระขวัญมีวัสดุใชใน

การดําเนินงาน

มีวัสดุตาง ๆ ไวใช

ในการดําเนินงาน

ของอบต.สระขวัญ

กองชาง

3

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

เพื่อจายเปนคา
บํารุงรักษาและ
ซอมแซม

วัสดุ ครุภัณฑและที่ดินและ
สิ่งกอสราง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนรอยละอบต.
สระขวัญเปนไปดวย
ความเรียบรอย

วัสดุ ครุภัณฑและ
ที่ดินและ
สิ่งกอสรางไดรับ
การบํารุงรักษา
และซอมแซม

กองชาง

2 โครงการ 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000รวม

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนาที่ 177



หนาที่ 178

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด 1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวได

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

     ๑. ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ

    ๑.๖ แผนงานงบกลาง

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

เพื่อจายเปนคาสมทบ
กองทุนประกันสังคม

กองทุนประกันสังคม
จังหวัดสระแกว

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
จํานวนรอยละลูกจาง
และพนักงานไดรับเงิน
ประกันสังคมตามสิทธิ

ลูกจางและ
พนักงานจางไดรับ
เงินประกันสังคม
ตามสิทธิ

กองคลัง

2 รายจายตามขอผูกพัน
เพื่อจายเปนรายจาย
ตามขอผูกพัน

สมทบกองทุน
หลักประกันสังคม
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนคา
ทุนการศึกษาครู
ผูดูแลเด็ก ฯลฯ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

จํานวนรอยละ
ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ดําเนินงานตามรายจาย

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ดําเนินงานตาม
รายจายตามขอ
ผูกพัน

     สํานักงาน
ปลัด        กอง

คลัง  กอง
การศึกษา

3

เงินสมทบกองทุน

บําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวน

ทองถิ่น (กบท.)

เพื่อจายเปนคาเงิน

สมทบกองทุน

บําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวน

ทองถิ่น

กองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ

สวนทองถิ่น

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

จํานวนรอยละ

ขาราชการไดรับ

บําเหน็จตามที่สิทธิจะ

ไดรับ

ขาราชการไดรับ

บําเหน็จบํานาญ

ตามสิทธิที่พึงจะ

ไดรับ

กองคลัง

3 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000รวม

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
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แบบ ผ. ๐1/1

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 5 2,500,000 5 2,500,000 5 3,000,000        5 3,000,000 5 3,500,000 25 14,500,000

    1.2 งานอุตสาหกรรมและการโยธา 37 22,800,000 39 25,300,000 40 24,600,000 45 28,000,000 40 24,800,000 201 125,500,000

    1.2 งานการเกษตร 1 1 0

รวม 42 25,300,000      44 27,800,000      45 27,600,000      50 31,000,000       46 28,300,000      227 140,000,000

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

   ๑.๑ แผนงาน การศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   ๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   ๑.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   ๑.๕ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   ๑.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   ๑.๗ แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 -                   0 -                   0 -                   0 -                     0 -                   0 0

รวมทั้งสิ้น 42     25,300,000     44     27,800,000     45     27,600,000     50     31,000,000      46    28,300,000     227   140,000,000    

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน
องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

ป ๒๕๖6 ป ๒๕๖7 ป ๒๕๖8 ป ๒๕๖9 รวม 5 ป

ยุทธศาสตร

ป ๒๕70
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หนาที่ 180

แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการดานสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสูความเปนเมืองแหงอนาคต

    ๑. ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  

              ๑ .1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

ขยายเขตไฟฟาราย
ทางและไฟฟาใน
ครัวเรือน หมูที่ 15 
บานเนินไทร

เพื่อขยายเขตไฟฟา
ใหบานเรือนราษฎร
ในหมูบานเนินไทร

ขยายเขตไฟฟา
ภายในหมูที่ 15 
บานเนินไทร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

จํานวนไฟฟา
สาธารณะที่
ติดตั้งเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
ปองกันอุบัติเหตุ 
และการกอ
อาชญากรรม

กองชาง

2
ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 
 1-21

เพื่อขยายเขตไฟฟา
ใหบานเรือนราษฎร
ในหมูบาน

ขยายเขตระบบ
ไฟฟาภายในหมูที่
 1 - 21 ตําบล
สระขวัญ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

จํานวนไฟฟา
สาธารณะที่
ติดตั้งเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
ปองกันอุบัติเหตุ 
และการกอ
อาชญากรรม

กองชาง

3

โครงการขยายเขต
ไฟฟา จาก

ถนนราดยาง ถึงบาน
นายมานะ จันทรไพร 

หมู 10 บานคลอง
คันฉอ

เพื่อขยายเขตไฟฟา 
จากถนนราดยาง ถึง

บานนายมานะ จันทร
ไพร หมู 10 บาน

คลองคันฉอ

ขยายเขตไฟฟา 
จากถนนราดยาง 

ถึงบานนายมานะ 
จันทรไพร หมู 10

 บานคลองคันฉอ

     500,000

จํานวนรอยละ
ประชาชนใน

พื้นที่มีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ
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หนาที่ 181

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

4

โครงการขยายเขต
ไฟฟาในหมูบาน 
หมูบาน หมู 21 บาน
สารคาม

เพื่อเพิ่มไฟสองสวาง
รายทาง ซอยหมูบาน 
หมู 21 บานสารคาม

ขยายเขตไฟฟาใน
หมูบาน หมูบาน 
หมู 21 บานสาร
คาม

     500,000

จํานวนรอยละ
ประชาชนใน
พื้นที่มีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง

กองชาง

5

โครงการขยายเขตเสา
ไฟฟารายทาง หมู 18
 บานคลองมะละกอใต

เพื่อขยายเขตเสาไฟฟา
รายทาง  หมู 18 บาน
คลองมะละกอใต

ขยายเขตเสาไฟฟา
รายทาง  หมู 18 
บานคลองมะละกอ
ใต

   500,000      500,000 จํานวนรอยละ
ของประชาชนมี
ไฟฟาสองสวาง

ประชาชนมีไฟฟาสอง
สวาง

กองชาง

รวม โครงการ - 2,500,000 2,500,000 3,000,000 3,000,000 3,500,000
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หนาที่ 182

แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการดานสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสูความเปนเมืองแหงอนาคต

    ๑. ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
2 บานใหมถาวร (เสน
บานนางสุนทร ศรี
ตะปญญะ)

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมูที่ 2 บานใหม
ถาวร (เสนบานนาง
สุนทร ศรีตะปญญะ)
 กวาง 4 เมตร ยาว
 100 เมตร หนา 
0.5 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 2 เสน
บานนางสุนทร ศรี
ตะปญญะ กวาง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร
 หนา 0.5 เมตร            300,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

2

โครงการขุดสระน้ําที่ดิน
สาธารณประโยชน หมูที่ 2
 บานใหมถาวร

เพื่อขุดสระน้ําที่ดิน
สาธารณประโยชน 
หมูที่ 2 บานใหม
ถาวร

สระน้ําที่ดิน
สาธารณประโยชน 
หมูที่ 2 บานใหถาวร 
เนื้อที่ 10 ไร

           500,000

จํานวนครัวเรือนที่มี
น้ําสําหรับอุปโภค
บริโภคและเพื่อทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําสําหรับใช
อุปโภค-บริโภค และเพื่อ
การเกษตร กองชาง

3

โครงการติดตั้งระบบการ
สงน้ําขนาดใหญและวาง
ทอระบบประปา หมูที่ 4 
กลุมบานทุงพลวง

เพื่อรติดตั้งระบบ
การสงน้ําขนาดใหญ
และวางทอระบบ
ประปา หมูที่ 4 
กลุมบานทุงพลวง

ระบบการสงน้ําขนาด
ใหญและวางทอ
ระบบประปา หมูที่ 4
 กลุมบานทุงพลวง            500,000            500,000            500,000            500,000            500,000

จํานวนครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภค

กองชาง

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(พ.ศ.2566-2570)

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ
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หนาที่ 183

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

4

โครงการกอสรางรั้วรอบ
สระน้ําประปา หมูที่ 4 
บานทุงพลวง

เพื่อกอสรางรั้วรอบ

สระน้ําประปา หมูที่ 4

 บานทุงพลวง  ระยะ

 400 เมตร

รั้วรอบสระน้ําประปา
 หมูที่ 4 บานทุงพลวง
 ระยะ 400 เมตร

           500,000            500,000            500,000

ไดลอมรั้วรอบสระ
น้ําประปา หมูที่ 4 
บานทุงพลวง

การปองกันและรักษา

ทรัพยสินสระน้ําประปาของ

ทางหมูบานที่ดียิ่งขึ้น กองชาง

5

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีต หมูที่ 4 บานทุง
พลวง

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีต หมูที่ 4 

บานทุงพลวง

ถนนคอนกรีต หมูที่ 4
 บานทุงพลวง เสน
บานนายชาญณรงค 
เกงศิลา ขนาดกวาง 4
 เมตร ยาว 200 
เมตร พรอมลูกรังไหล
ทาง

           500,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

6

โครงการขุดลอกขยายสระ
น้ําหนองปรือ หมูที่ 4 
บานทุงพลวง

เพื่อขุดลอกขยาย
สระน้ําหนองปรือ 
หมูที่ 4 บานทุงพลวง

ขุดลอกขยายสระน้ํา

หนองปรือ หมูที่ 4 

บานทุงพลวง ขนาด

ความกวาง 80 เมตร 

ยาว 120 เมตร ลึก 8 

เมตร

           500,000            500,000            500,000            500,000            500,000

จํานวนครัวเรือนที่มี
น้ําสําหรับอุปโภค-
บริโภค และทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําสําหรับใช
อุปโภค-บริโภค และเพื่อ
การเกษตร

กองชาง

7

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังถนนในหมูบาน หมูที่
 4 บานทุงพลวง

เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรังถนนในหมูบาน 

หมูที่ 4 บานทุงพลวง

ซอมแซมถนนลูกรัง
ถนนในหมูบาน หมูที่ 
4 บานทุงพลวง

           500,000            500,000            500,000            500,000            500,000

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร

ไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา กองชาง

8

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
4 บานทุงพลวงเสนประปา
 กลุมบานคลองชาง

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 4 บานทุงพลวง 

เสนประปา กลุมบาน

คลองชาง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมูที่ 4 บานทุงพลวง 

เสนประปา  กลุมบาน

คลองชาง ระยะทาง 

200 เมตร กวาง 4 

เมตร พรอมลูกรังไหล

ทาง

500,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 183



หนาที่ 184

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

9

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
4 บานทุงพลวงเสนบาน
นายบุญสม ยาจิตร

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 4 บานทุงพลวง 

เสนบานนายบุญสม 

ยาจิตร

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 4 บาน
ทุงพลวง เสนบาน
นายบุญสม ยาจิตร 
พรอมลูกรังไหลทาง

           500,000            500,000            500,000            500,000            500,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา กองชาง

10

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
4 บานทุงพลวง เสนบาน
นายบุญมั่น โวหารกลา

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 4 บานทุงพลวง 

เสนบานนายบุญมั่น 

โวหารกลา

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 4 บาน
ทุงพลวง เสนบาน
นายบุญมั่น โวหาร
กลา ระยะทาง 200 
เมตร กวาง 4 เมตร

           500,000            500,000            500,000            500,000            500,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

11

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เสน
บานทุงพลวงหนองไผ  หมู
ที่ 4 บานทุงพลวง

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เสนบานทุงพลวง

หนองไผ  หมูที่ 4 

บานทุงพลวง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เสนบานทุง
พลวงหนองไผ กวาง 
5 เมตร ยาว 500 
เมตร พรอมไหลทาง 
หมูที่ 4 บานทุงพลวง

           500,000            500,000            500,000            500,000            500,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

12

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
4 บานทุงพลวง เสนบาน
นายเพชร เหมือนทอง

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 4 บานทุงพลวง 

เสนบานนายเพชร 

เหมือนทอง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูที่ 4 บาน
ทุงพลวง เสนบานนาย
เพชร เหมือนทอง 
ระยะทาง 60 เมตร 
กวาง 4 เมตร

           500,000            500,000            500,000            500,000            500,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 184



หนาที่ 185

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

13

โครงการขุดลอกขยายสระ
น้ําโรงเรียน หมูที่ 4 บาน
ทุงพลวง

เพื่อขุดลอกขยาย
สระน้ําโรงเรียน หมู
ที่ 4 บานทุงพลวง

ขุดลอกขยายสระน้ํา
โรงเรียน หมูที่ 4 
บานทุงพลวง กวาง 
100 เมตร ยาว 140
 เมตร ลึก 10 เมตร

           500,000            500,000            500,000

จํานวนครัวเรือนที่มี
น้ําสําหรับอุปโภค
บริโภคและเพื่อทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําสําหรับใช
อุปโภค-บริโภค และเพื่อ
การเกษตร

กองชาง

14

โครงการขุดเจาะบอบาดาล
เพื่อการเกษตร หมูที่ 4 
บานทุงพลวง

เพื่อขุดเจาะบอ
บาดาลเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 4 
บานทุงพลวง

ขุดเจาะบอบาดาล
เพื่อการเกษตร หมูที่ 
4 บานทุงพลวง            500,000            500,000            500,000

จํานวนครัวเรือนที่มี
น้ําสําหรับอุปโภค
บริโภคและเพื่อทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําสําหรับใช
อุปโภค-บริโภค และเพื่อ
การเกษตร กองชาง

15

โครงการขุดลอกขยายสระ
น้ําหนองปรือ หมูที่ 4 
บานทุงพลวง

เพื่อขุดลอกขยาย
สระน้ําหนองปรือ 
หมูที่ 4 บานทุงพลวง

ขุดลอกขยายสระน้ํา
หนองปรือ หมูที่ 4 
ขนาดความกวาง 80 
เมตร ยาว 120 เมตร
 ลึก 8 เมตร

           500,000            500,000            500,000

จํานวนครัวเรือนที่มี
น้ําสําหรับอุปโภค
บริโภคและเพื่อทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําสําหรับใช
อุปโภค-บริโภค และเพื่อ
การเกษตร

กองชาง

16

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตดสริมเหล็ก หมูที่
 4 บานทุงพลวง เสนบาน
นายวิเชียร ชนะพลิน

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตดสริมเหล็ก 

หมูที่ 4 บานทุงพลวง 

เสนบานนายวิเชียร 

ชนะพลิน

ถนน
คอนกรีตดสริมเหล็ก 
หมูที่ 4 เสนบานนาย
วิเชียร ชนะพลิน กวาง
 4 เมตร ยาว 60 
เมตร

           500,000            500,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา
กองชาง

17

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังในหมูบาน หมูที่ 4 
บานทุงพลวง

เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรังในหมูบาน หมูที่

 4 บานทุงพลวง

ซอมแซมถนนลูกรัง
ในหมูบาน หมูที่ 4 
บานทุงพลวง

           500,000            500,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา กองชาง

หนาที่ 185



หนาที่ 186

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

18

โครงการขุดลอกคลอง หมู
ที่ 4 บานทุงพวง - หมูที่ 
15 บานเนินไทร

เพื่อขุดลอกคลอง 
หมู 4 บานทุงพวง -
 หมู 15 บานเนินไทร

ขุดลอกคลอง หมู 4 
บานทุงพวง - หมู 15
 บานเนินไทร            500,000            500,000            500,000            500,000            500,000

จํานวนครัวเรือนที่มี
น้ําสําหรับอุปโภค
บริโภคและเพื่อทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําสําหรับใช
อุปโภค-บริโภค และเพื่อ
การเกษตร กองชาง

19

โครงการกอสรางและ

ซอมแซมถนนคอนกรีต ซอย

 บานผูใหญ พิกุล แกวสุดภา

 หมูที่ 5 บานหนองไผ

เพื่อสรางและ

ซอมแซมถนนคอนกรีต

 ซอย บานผูใหญ พิกุล

 แกวสุดภา หมูที่ 5 

บานหนองไผ

ถนนคอนกรีต ซอย 

บานผูใหญ พิกุล แกว

สุดภา หมูที่ 5 บาน

หนองไผ            500,000

รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

20

โครงการกอสรางซอมแซม

ระบบประปา บานหนองไผ 

กลุมสามแยก ซอมแซม ถัง

ประปาและถังกรอง หมูที่ 5

 บานหนองไผ

เพื่อสรางซอมแซม

ระบบประปา บาน

หนองไผ กลุมสามแยก

 ซอมแซม ถังประปา

และถังกรอง หมูที่ 5 

บานหนองไผ

ซอมแซมระบบประปา 

บานหนองไผ กลุมสาม

แยก ซอมแซม ถัง

ประปาและถังกรอง หมู

ที่ 5 บานหนองไผ
           500,000

จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําสะอาด

ใชในการอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใชใน

การอุปโภคและบริโภค

กองชาง

21

โครงการกอสรางซอมแซม

ระบบประปา บานหนองไผ 

ที่นา นายชิน ทองอาจ หมูที่

 5 บานหนองไผ

กอสรางซอมแซม

ระบบประปา บาน

หนองไผ ที่นา นายชิน

 ทองอาจ หมูที่ 5 

บานหนองไผ

ซอมแซมระบบประปา 

บานหนองไผ ที่นา นาย

ชิน ทองอาจ หมูที่ 5 

บานหนองไผ
           500,000

จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําสะอาด

ใชในการอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใชใน

การอุปโภคและบริโภค

กองชาง

22

โครงการกอสรางซอมแซม

ระบบประปา บานหนองไผ 

หนาสาลาประชาคม หมูที่ 5

 บานหนองไผ

เพื่อสรางซอมแซม

ระบบประปา บาน

หนองไผ หนาสาลา

ประชาคม หมูที่ 5 

บานหนองไผ

ระบบประปา บาน

หนองไผ หนาสาลา

ประชาคม หมูที่ 5 

บานหนองไผ
           500,000

จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําสะอาด

ใชในการอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใชใน

การอุปโภคและบริโภค

กองชาง

หนาที่ 186



หนาที่ 187

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

23

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

บานนายวิชัย สรอยสงเนิน 

หมูที่ 6 บานเนินผาสุก

เพื่อสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยบานนายวิชัย 

สรอยสงเนิน หมูที่ 6 

บานเนินผาสุก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 ซอยบานนายวิชัย 

สรอยสงเนิน หมูที่ 6 

บานเนินผาสุก
           500,000

รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

24

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกุด

ตาจู บานนางพเยาว สิงโต

เผือก ถึงบานนางบุญรุง เกตุ

มาลา สรอยสงเนิน หมูที่ 6 

บานเนินผาสุก หมูที่ 6 บาน

เนินผาสุก

เพื่อสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยกุดตาจู บาน

นางพเยาว สิงโตเผือก

 ถึงบานนางบุญรุง 

เกตุมาลา สรอยสงเนิน

 หมูที่ 6  บานเนิน

ผาสุก หมู 6 บานเนิน

ผาสุก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 ซอยกุดตาจู บานนางพ

เยาว สิงโตเผือก ถึง

บานนางบุญรุง เกตุ

มาลา สรอยสงเนิน หมู

ที่ 6  บานเนินผาสุก 

หมูที่ 6 บานเนินผาสุก

           500,000

รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

25

โครงการซอมแซมถนน

คอนกรีตพรอมลาดยาง ซอย

บานนางกําไร กวางเคน หมูที่

 6 บานเนินผาสุก

เพื่อซอมแซมถนน

คอนกรีตพรอมลาด

ยาง ซอยบานนางกําไร

 กวางเคน หมูที่ 6 

บานเนินผาสุก

ซอมแซมถนนคอนกรีต

พรอมลาดยาง ซอย

บานนางกําไร กวางเคน

 หมูที่ 6 บานเนินผาสุก
           500,000

รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

26

โครงการซอมแซมถนน

คอนกรีตพรอมลาดยาง ซอย

ศูนยเด็กเล็ก หมูที่ 6 บาน

เนินผาสุก

เพื่อซอมแซมถนน

คอนกรีตพรอมลาด

ยาง ซอยศูนยเด็กเล็ก

 หมูที่ 6 บานเนินผาสุก

ซอมแซมถนนคอนกรีต

พรอมลาดยาง ซอยศูนย

เด็กเล็ก หมูที่ 6 บาน

เนินผาสุก
           500,000

รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

27

โครงการซอมแซมถนน

คอนกรีตพรอมลาดยาง ซอย

บานนายสมคิด โสวรรณา 

ถึงบาน นายสายชล 

พวงดอกไม หมูที่ 6 บาน

เนินผาสุก

เพื่อซอมแซมถนน

คอนกรีตพรอมลาด

ยาง ซอยบานนาย

สมคิด โสวรรณา ถึง

บาน นายสายชล 

พวงดอกไม หมูที่ 6 

บานเนินผาสุก

ซอมแซมถนนคอนกรีต

พรอมลาดยาง ซอย

บานนายสมคิด 

โสวรรณา ถึงบาน นาย

สายชล พวงดอกไม หมู

ที่ 6 บานเนินผาสุก

           500,000

รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

หนาที่ 187



หนาที่ 188

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

28

โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง เสนบานนาย
ธาดา จําปาแขม ไปยังบาน
เนินผาสุก

เพื่อรกอสราง

ถนนลาดยาง เสน

บานนายธาดา จําปา

แขม ไปยังบานเนิน

ผาสุก

ถนนลาดยาง เสน
บานนายธาดา จําปา
แขม ไปยังบานเนิน
ผาสุก ยาว 1,500 
เมตร

        1,000,000         1,000,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา กองชาง

29

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กไทร
ยอย-เนินผาสุก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไทรยอยเนินผาสุก

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไทรยอยเนิน
ผาสุก ยาว 1,500 
กวาง 5 เมตร

        1,000,000         1,000,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา กองชาง

30

โครงการติดตั้งไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย กลุมบานใหม

ไพรวัลย หมูที่ 7 บานใหม

ไพรวัลย

เพื่อติดตั้งไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย 

กลุมบานใหมไพรวัลย

 หมูที่ 7 บานใหมไพร

วัลย

ติดตั้งไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย กลุมบาน

ใหมไพรวัลย หมูที่ 7 

บานใหมไพรวัลย

        2,000,000         2,000,000         2,000,000         2,000,000         2,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง กองชาง

31

โครงการติดตั้งไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย กลุมทาไมแดง 

หมูที่ 7 บานใหมไพรวัลย

เพื่อติดตั้งไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย 

กลุมทาไมแดง หมูที่ 7

 บานใหมไพรวัลย

ติดตั้งไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย กลุมทา

ไมแดง หมูที่ 7 บาน

ใหมไพรวัลย

        2,000,000         2,000,000         2,000,000         2,000,000         2,000,000 จํานวนรอยละของ

ประชาชนมีไฟฟาสอง

สวาง

ประชาชนมีไฟฟาสองสวาง กองชาง

32

โครงการติดตั้งไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย กลุม ไทรยอย  

หมูที่ 7 บานใหมไพรวัลย

เพื่อติดตั้งไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย 

กลุม ไทรยอย  หมูที่ 

7 บานใหมไพรวัลย

ติดตั้งไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย กลุม ไทร

ยอย  หมูที่ 7 บานใหม

ไพรวัลย

        2,000,000         2,000,000         2,000,000         2,000,000         2,000,000 จํานวนรอยละของ

ประชาชนมีไฟฟาสอง

สวาง

ประชาชนมีไฟฟาสองสวาง กองชาง

33

โครงการติดตั้งไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย กลุม หนองตีกบ

 หมูที่ 7 บานใหมไพรวัลย

เพื่อติดตั้งไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย 

กลุม หนองตีกบ หมูที่

 7 บานใหมไพรวัลย

ติดตั้งไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย กลุม หนอง

ตีกบ หมูที่ 7 บานใหม

ไพรวัลย

        2,000,000         2,000,000         2,000,000         2,000,000         2,000,000 จํานวนรอยละของ

ประชาชนมีไฟฟาสอง

สวาง

ประชาชนมีไฟฟาสองสวาง กองชาง

หนาที่ 188



หนาที่ 189

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

34

โครงการเพิ่มจุดไฟฟาราย

ทางตอจากจุดเดิม 6 จุด 

ซอยบานนายทองใส แกวงาม

 หมูที่ 7 บานใหมไพรวัลย

เพื่อเพิ่มจุดไฟฟาราย

ทางตอจากจุดเดิม 6 

จุด ซอยบานนายทอง

ใส แกวงาม หมูที่ 7 

บานใหมไพรวัลย

เพิ่มจุดไฟฟารายทางตอ

จากจุดเดิม 6 จุด ซอย

บานนายทองใส แกว

งาม หมูที่ 7 บานใหม

ไพรวัลย

           500,000            500,000

จํานวนรอยละของ

ประชาชนมีไฟฟาสอง

สวาง

ประชาชนมีไฟฟาสองสวาง กองชาง

35

โครงการซอมแซมซุมประตู

บอกปายชื่อหมูบานขนาด

ใหญ  หมูที่ 7 บานใหมไพร

วัลย

เพื่อซอมแซมซุม

ประตูบอกปายชื่อ

หมูบานขนาดใหญ  

หมูที่ 7 บานใหมไพร

วัลย

ซอมแซมซุมประตูบอก

ปายชื่อหมูบานขนาด

ใหญ  หมูที่ 7 บานใหม

ไพรวัลย

           500,000            500,000 จํานวนรอยละซุม

ประตูปายชื่อหมูบาน

ไดรับการซอมแซม

ซุมประตูปายชื่อหมูบานไดรับ

การซอมแซม

กองชาง

36

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
7 บานใหมไพรวัลย กลุม
เนินวัด - ทาไมแดง

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 7 บานใหมไพร

วัลย กลุมเนินวัด - ทา

ไมแดง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 7 บาน
ใหมไพรวัลย กลุมเนิน
วัด - ทาไมแดง ยาว 
1,000 เมตร

        1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา กองชาง

37

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
7 บานใหมไพรวัลย เสน
บานนางบุญมี  รอดนึก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 7 บานใหมไพร

วัลย เสนบานนางบุญ

มี  รอดนึก

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 7 เสน
บานนางบุญมี  รอด
นึก ยาว 160 เมตร 
กวาง 4 เมตร

           500,000            500,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา กองชาง

38

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
7 บานใหมไพรวัลย เสน
บานนางวาสนา บุญตา

เพื่อรกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 7 บานใหมไพร

วัลย เสนบานนาง

วาสนา บุญตา

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 7 เสน
บานนางวาสนา บุญ
ตา ยาว 700 เมตร 
กวาง 4 เมตร

           800,000            800,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา กองชาง

หนาที่ 189



หนาที่ 190

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

39

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
7 บานใหมไพรวัลย บาน
ทาไมแดง - บานนางปราณี
 ชะอุมผา

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 7 บานใหมไพร

วัลย บานทาไมแดง - 

บานนางปราณี ชะอุม

ผา

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 7 บานทา
ไมแดง - บานนาง
ปราณี ชะอุมผา ยาว 
800 เมตร กวาง 4 
เมตร

           800,000            800,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา
กองชาง

40

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
7 บานใหมไพรวัลย เสน
บานนายประมวล คําแดง -
 ทาไมแดง

เพื่อใหประชาชนไดมี 

เสนทางคมนาคม 

สะดวก ปลอดภัยมาก

 ยิ่งขึ้น

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 7 เสน
บานนายประมวล คํา
แดง - ทาไมแดง ยาว
 2,000 เมตร กวาง 
4 เมตร

        2,000,000         2,000,000         2,000,000         2,000,000         2,000,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา
กองชาง

41

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
7 บานใหมไพรวัลย บาน
หนองตีกบ เสนบาน
นางสาววารุณี ถูกใจ

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 7 บานใหมไพร

วัลย บานหนองตีกบ 

เสนบานนางสาววารุณี

 ถูกใจ

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 7 บาน
หนองตีกบ เสนบาน
นางสาววารุณี ถูกใจ 
ยาว 800 เมตร กวาง
 8 เมตร

        1,000,000         1,000,000         1,000,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา
กองชาง

42

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
7 บานใหมไพรวัลย บาน
ใหมไพรวัลย ไปยังหมูที่ 
17 บานเนินสะอาด

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 7 บานใหมไพร

วัลย บานใหมไพรวัลย

 ไปยังหมูที่ 17 บาน

เนินสะอาด

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 7 บาน
ใหมไพรวัลย ไปยัง 
หมูที่ 17 บานเนิน
สะอาด ยาว 2,400 
เมตร กวาง 5 เมตร

        2,000,000         2,000,000         2,000,000         2,000,000         2,000,000

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร

ไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา
กองชาง

หนาที่ 190



หนาที่ 191

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

43

โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กดวยแอสฟสทติก
 หมูที่ 7 บานใหมไพรวัลย
 บานใหมไพรวัลย - เนินวัด
 - ทาไมแดง

เพื่อปรับปรุงซอมแซม

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กดวยแอสฟสทติก

 หมูที่ 7 บานใหมไพร

วัลย บานใหมไพรวัลย

 - เนินวัด - ทาไมแดง

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กดวยแอสฟสทติก
 หมูที่ 7 บานใหมไพร
วัลย - เนินวัด - ทา
ไมแดง

           500,000            500,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

44

โครงการกอสราง
ถนนลาดยางกลุมทาไมแดง
 - โคกขาวเหนียว หมูที่ 7
 บานใหมไพรวัลย

เพื่อกอสราง

ถนนลาดยางกลุมทา

ไมแดง - โคกขาว

เหนียว หมูที่ 7 บาน

ใหมไพรวัลย

ถนนลาดยางกลุมทา
ไมแดง - โคกขาว
เหนียว หมูที่ 7 บาน
ใหมไพรวัลย ยาว 
3,000 เมตร

        1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา กองชาง

45

โครงการกอสราง
ถนนลาดยางบานใหมไพล
วัลย หมูที่ 7 ไปยังบาน
เนินสะอาด หมูที่ 17

เพื่อกอสราง

ถนนลาดยางบานใหม

ไพลวัลย หมูที่ 7 ไป

ยังบานเนินสะอาด 

หมูที่ 17

ถนนลาดยาง บานใหม
ไพลวัลย หมูที่ 7 - ไป
ยังบานเนินสะอาด หมู
 17 ยาว 2,400 
เมตร

        2,000,000         2,000,000         2,000,000         2,000,000         2,000,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา กองชาง

46

โครงการปรับปรุง/ตอเติม/
ซอมแซมศาลา
อเนกประสงค หมูที่ 7 
บานใหมไพรวัลย ทาไมแดง

เพื่อปรับปรุง/ตอ
เติม/ซอมแซมศาลา
อเนกประสงค หมูที่
 7 บานใหมไพรวัลย
 ทาไมแดง

ปรับปรุง/ตอเติม/
ซอมแซมศาลา
อเนกประสงค หมูที่ 7
 บานใหมไพรวัลย ทา
ไมแดง

           500,000            500,000

ศาลาอเนกประสงค
 หมูที่ 7 บานใหม
ไพรวัลย ทาไมแดง 
ไดรับการปรับปรุง/
ตอเติม/ซอมแซม

สภาพศาลาอเนกประสงค 
หมูที่ 7 บานใหมไพรวัลย 
ทาไมแดง มีสภาพที่ดีขึ้น
และใชประโยชนพื้นที่ใน
การประกอบกิจกรรมตาง ๆ
 ได

กองชาง

47

โครงการขุดลอกคลอง
คันฉอ หมูที่ 7 บานใหม
ไพรวัลย

เพื่อขุดลอกคลอง
คันฉอ หมูที่ 7 บาน
ใหมไพรวัลย

ขุดลอกคลองคันฉอ 
หมูที่ 7 ยาว 2,000 
เมตร            500,000            500,000

จํานวนครัวเรือนที่มี
น้ําสําหรับอุปโภค
บริโภคและเพื่อทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําสําหรับใช
อุปโภค-บริโภค และเพื่อ
การเกษตร กองชาง

หนาที่ 191



หนาที่ 192

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

48

โครงการขุดลอกสระที่
สาธารณะในหมูบาน หมูที่
 7

เพื่อขุดลอกสระที่
สาธารณะในหมูบาน
 หมูที่ 7

ขุดลอกสระที่
สาธารณะในหมูบาน 
หมูที่ 7            500,000            500,000

จํานวนครัวเรือนที่มี
น้ําสําหรับอุปโภค
บริโภคและเพื่อทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําสําหรับใช
อุปโภค-บริโภค และเพื่อ
การเกษตร กองชาง

49

โครงการขุดลอกสระน้ํา
สําหรับเกษตรกรในหมูบาน
 หมูที่ 7 บานใหมไพรวัลย

เพื่อขุดลอกสระน้ํา
สําหรับเกษตรกรใน
หมูบาน หมูที่ 7 
บานใหมไพรวัลย

ขุดลอกสระน้ําสําหรับ
เกษตรกรในหมูบาน 
หมูที่ 7 บานใหมไพร
วัลย

           500,000

จํานวนครัวเรือนที่มี
น้ําสําหรับอุปโภค
บริโภคและเพื่อทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําสําหรับใช
อุปโภค-บริโภค และเพื่อ
การเกษตร กองชาง

50

โครงการกอสรางฝาย
ชะลอน้ําคลองคันฉอใน
หมูบาน หมูที่ 7 บานใหม
ไพรวัลย

เพื่อกอสรางฝาย
ชะลอน้ําคลองคันฉอ
ในหมูบาน หมูที่ 7 
บานใหมไพรวัลย

ฝายฉะลอน้ําคลอง
คันฉอในหมูบาน หมูที่
 7 บานใหมไพรวัลย            500,000

รอยละของประชาชน

ไดรับประโยชนจาก

การกอสรางฝาย

ฉะลอน้ํา

ประชาชนมี น้ําเพียงพอตอ 
การอุปโภค บริโภคและ เพื่อ
 การเกษตร กองชาง

51

ลานกีฬาและสนามฟุตซอล 

หมูที่ 8 บานคลองปูน

เพื่อสรางและ

ปรับปรุงลานกีฬาและ

สนามฟุตซอล หมูที่ 8

 บานคลองปูน

ลานกีฬาและสนามฟุต

ซอล หมูที่ 8 บาน

คลองปูน            500,000

กองชาง

52

โครงการกอสรางประปา

หมูบานพรอมถังกรองน้ํา 

หมูที่ 8 บานคลองปูน

เพื่อสรางประปา

หมูบานพรอมถังกรอง

น้ํา หมูที่ 8 บาน

คลองปูน

ประปาหมูบานพรอมถัง

กรองน้ํา หมูที่ 8 บาน

คลองปูน            500,000

จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําสะอาด

ใชในการอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใชใน

การอุปโภคและบริโภค

กองชาง

53

โครงการติดตั้งไฟสองสวาง
ระหวางทางเดิน-ทางเขา
หมูบาน หมูที่ 9 บานบะ
เจริญ

เพื่อติดตั้งไฟสองสวาง

ระหวางทางเดิน-

ทางเขาหมูบาน หมูที่

 9 บานบะเจริญ

ไฟสองสวางระหวาง
ทางเดิน-ทางเขา
หมูบาน หมูที่ 9 
บานบะเจริญ

           100,000            100,000            100,000            100,000            100,000

จํานวนไฟฟา
สาธารณะที่ติดตั้ง
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ปองกันอุบัติเหตุ 
และการกออาชญากรรม

กองชาง

หนาที่ 192



หนาที่ 193

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

54

โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวางรอบหมูบาน หมูที่ 9
 บานบะเจริญ

เพื่อติดตั้งไฟฟาสอง

สวางรอบหมูบาน หมู

ที่ 9 บานบะเจริญ

ไฟสองสวางรอบ
หมูบาน หมูที่ 9 
บานบะเจริญ            500,000            500,000            500,000            500,000            500,000

จํานวนไฟฟา
สาธารณะที่ติดตั้ง
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ปองกันอุบัติเหตุ 
และการกออาชญากรรม

กองชาง

55

โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 9 
บานบะเจริญ

เพื่อติดตั้งไฟฟาสอง

สวางแบบพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 9 

บานบะเจริญ

ไฟฟาสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย 
หมูที่ 9 บานบะเจริญ
 จํานวน 5 จุด

800,000

จํานวนไฟฟา
สาธารณะที่ติดตั้ง
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ปองกันอุบัติเหตุ 
และการกออาชญากรรม

กองชาง

56

โครงการปรับปรุง/
ซอมแซมระบบน้ําประปา 
หมูที่ 9 บานบะเจริญ

เพื่อปรับปรุง/

ซอมแซมระบบ

น้ําประปาหมูบานให

ใชการไดดี

ปรับปรุง/ซอมแซม
ระบบน้ําประปา หมูที่
 9 บานบะเจริญ 
จํานวน 3 จุด

           100,000            100,000            100,000            100,000            100,000
จํานวนครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภค

กองชาง

57

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่
 9 บานบะเจริญ

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูที่ 9 บานบะเจริญ

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูที่ 9 
บานบะเจริญ

           500,000            500,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา กองชาง

58

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรัง หมูที่ 9 บานบะเจริญ

เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรัง หมูที่ 9 บานบะ

เจริญ

ซอมแซมถนนลูกรัง
ภายใน หมูที่ 9 
บานบะเจริญ

           100,000            100,000            100,000            100,000            200,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา กองชาง

59

โครงการขุดเจาะบอบาดาล
เพื่อการเกษตร หมูที่ 9 
บานบะเจริญ

เพื่อขุดเจาะบอ
บาดาลเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 9 
บานบะเจริญ

ขุดเจาะบอบาดาล
เพื่อการเกษตร หมูที่ 
9 บานบะเจริญ 
จํานวน 2 จุด

           500,000

จํานวนครัวเรือนที่มี
น้ําสําหรับอุปโภค
บริโภคและเพื่อทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําสําหรับใช
อุปโภค-บริโภค และเพื่อ
การเกษตร กองชาง

หนาที่ 193



หนาที่ 194

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

60

โครงการกอสรางถนนดิน
กรอบเกรดเดอร หมูที่ 9 
บานบะเจริญ

เพื่อกอสรางถนนดิน

กรอบเกรดเดอร หมูที่

 9 บานบะเจริญ

ถนนดินกรอบเกรด
เดอร หมูที่ 9 บานบะ
เจริญ

           100,000            100,000            100,000            100,000            100,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา กองชาง

61

โครงการปรับปรุง/ตอเติม/
ซอมแซมศาลากลางบาน 
หมูที่ 9 บานบะเจริญ

เพื่อปรับปรุง/ตอ
เติม/ซอมแซมศาลา
กลางบาน หมูที่ 9 
บานบะเจริญ

ปรับปรุง/ตอเติม/
ซอมแซมศาลา
กลางบาน หมูที่ 9 
บานบะเจริญ

           200,000

ศาลากลางบาน หมู
ที่ 9 บานบะเจริญ
ไดรับการปรับปรุง/
ตอเติม/ซอมแซม

สภาพศาลากลางบานมี
สภาพที่ดีขึ้นและใช
ประโยชนพื้นที่ในการ
ประกอบกิจกรรมตาง ๆ ได

กองชาง

62

โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรีต 
หมูที่ 9 บานบะเจริญ

เพื่อปรับปรุงซอมแซม

ถนนคอนกรีต หมูที่ 9

 บานบะเจริญ

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนคอนกรีต หมูที่ 9
 บานบะเจริญ

           500,000            500,000            500,000            500,000            500,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา กองชาง

63

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา หมูที่ 9 บานบะ
เจริญ

เพื่อกอสรางราง
ระบายน้ํา หมูที่ 9 
บานบะเจริญ

รางระบายน้ํา หมูที่ 9
 บานบะเจริญ            500,000            500,000

หมูที่ 9 บานบะ
เจริญไมมีน้ําทวมขัง
ภายในหมูบาน

น้ําไมทวมขังบานเรือน
ประชาชน และทําใหไมมี
แหลงแพรพันธุเชื้อโรค

กองชาง

64

โครงการกอสรางธนาคาร
น้ําใตดิน หมูที่ 9 บานบะ
เจริญ

เพื่อกอสราง
ธนาคารน้ําใตดิน 
หมูที่ 9 บานบะเจริญ

ธนาคารน้ําใตดิน หมูที่
 9 บานบะเจริญ

           700,000

รอยละของ
ประชาชนในพื้นที่ได
ใชประโยชนจากการ
จัดทําธนาคารน้ําใต
ดิน

ประชาชนในพื้นที่ไดใช
ประโยชนจากการจัดทํา
ธนาคารน้ําใตดิน กองชาง

65

โครงการเปดจุดไฟสองสวาง

รายทาง หลังวัดคลองคันฉอ 

ถึงบานนางจันทร ดีเจริญ 

หมูที่ 10 บานคลองคันฉอ

เพื่อเปดจุดไฟสอง

สวางรายทาง หลังวัด

คลองคันฉอ ถึงบาน

นางจันทร ดีเจริญ หมู

ที่ 10 บานคลองคันฉอ

เปดจุดไฟสองสวางราย

ทาง หลังวัดคลองคันฉอ

 ถึงบานนางจันทร ดี

เจริญ หมูที่ 10 บาน

คลองคันฉอ

           500,000

จํานวนรอยละของ

ประชาชนมีไฟฟาสอง

สวาง

ประชาชนมีไฟฟาสองสวาง กองชาง

หนาที่ 194



หนาที่ 195

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

66

โครงการเปดจุดไฟสองสวาง

รายทาง จากบานนางสมปอง

 สดเจริญ ถึงบาน นางทอง

เชื่อม หมูที่ 10 บานคลอง

คันฉอ

เพื่อเปดจุดไฟสอง

สวางรายทาง จาก

บานนางสมปอง สด

เจริญ ถึงบาน นางทอง

เชื่อม หมูที่ 10 บาน

คลองคันฉอ

เปดจุดไฟสองสวางราย

ทาง จากบานนาง

สมปอง สดเจริญ ถึง

บาน นางทองเชื่อม หมู

ที่ 10 บานคลองคันฉอ

           500,000

จํานวนรอยละของ

ประชาชนมีไฟฟาสอง

สวาง

ประชาชนมีไฟฟาสองสวาง กองชาง

67

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

บานนายพราทม โทพล ถึง

บานนางรัชณี ทองอาด หมูที่

 10 บานคลองคันฉอ

เพื่อสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

จากบานนายพราทม 

โทพล ถึงบานนาง

รัชณี ทองอาด หมูที่ 

10 บานคลองคันฉอ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 จากบานนายพราทม 

โทพล ถึงบานนางรัชณี 

ทองอาด หมูที่ 10 

บานคลองคันฉอ
           500,000

รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

68

เปดจุดไฟฟาสองสวางราย

ทางจากวัดคลองคันฉอ ไป

ถึงบานนายสมยศ สินแฉลม 

หมูที่ 10 บานคลองคันฉอ

เพื่อเพิ่มไฟสองสวาง

รายทาง ซอยไปถึง

บานนายสมยศ สิน

แฉลม หมูที่ 10 บาน

คลองคันฉอ

เปดจุดไฟฟาสองสวาง

รายทางจากวัดคลอง

คันฉอ ไปถึงบานนาย

สมยศ สินแฉลม หมูที่ 

10 บานคลองคันฉอ

           500,000

จํานวนรอยละของ

ประชาชนมีไฟฟาสอง

สวาง

ประชาชนมีไฟฟาสองสวาง กองชาง

69

โคลงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กจาก

ถนนลาดยางถึงบานนายเจน

 พืชพันธ หมูที่ 10 บาน

คลองคันฉอ

เพื่อสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

จากถนนลาดยางถึง

บานนายเจน พืชพันธ

 หมูที่ 10 บานคลอง

คันฉอ

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กจากถนนลาดยาง

ถึงบานนายเจน พืชพันธ

 หมูที่ 10 บานคลอง

คันฉอ

           500,000

รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

หนาที่ 195



หนาที่ 196

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

70

โคลงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กจากบาน

นายละออ นาดี ถึง บานนาง

ทองบอ สมศรี หมูที่ 10 

บานคลองคันฉอ

เพื่อสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

จากบานนายละออ 

นาดี ถึง บานนางทอง

บอ สมศรี หมูที่ 10 

บานคลองคันฉอ

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กจากบานนายละออ

 นาดี ถึง บานนางทอง

บอ สมศรี หมูที่ 10 

บานคลองคันฉอ
           500,000

รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

71

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

ถนนลาดยางถึง บานนางพะ

เยาว เผาพันธแปลก หมูที่ 

10 บานคลองคันฉอ

เพื่อสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

จากถนนลาดยางถึง 

บานนางพะเยาว 

เผาพันธแปลก หมูที่ 

10 บานคลองคันฉอ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 จากถนนลาดยางถึง 

บานนางพะเยาว 

เผาพันธแปลก หมูที่ 10

 บานคลองคันฉอ
           500,000

รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

72

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ

สระน้ําสาธารณะ หมูที่ 10 

บานคลองคันฉอ

เพื่อสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณสระน้ํา

สาธารณะ หมูที่ 10 

บานคลองคันฉอ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 บริเวณสระน้ํา

สาธารณะ หมูที่ 10 

บานคลองคันฉอ
           500,000

รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

73

โครงการซอมแซมถนนดิน

ลูกรัง ซอยขางปศุสัตว พรอม

วางทอระบายน้ํา 3 จุด หมูที่

 11 บานโคกสําราญ

เพื่อซอมแซมถนนดิน

ลูกรัง ซอยขางปศุสัตว

 พรอมวางทอระบาย

น้ํา 3 จุด หมูที่ 11 

บานโคกสําราญ

ถนนดินลูกรัง ซอยขาง

ปศุสัตว พรอมวางทอ

ระบายน้ํา 3 จุด หมูที่ 

11 บานโคกสําราญ            500,000

รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

74

โครงการกอสรางรั้วรอบ
สระน้ําปะปา หมูที่ 15 
บานเนินไทร

เพื่อกอสรางรั้วรอบ

สระน้ําปะปา หมูที่ 

15 บานเนินไทร

รั้วรอบสระปะปา หมู
ที่ 15 บานเนินไทร 
เนื้อที่ 18 ไร

           500,000            500,000            500,000            500,000            500,000

ไดลอมรั้วรอบสระ
ปะปา หมูที่ 15 
บานเนินไทร

การปองกันและรักษา

ทรัพยสินสระน้ําประปาของ

ทางหมูบานที่ดียิ่งขึ้น
กองชาง

หนาที่ 196



หนาที่ 197

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

75

โครงการขุดขยายสระ
ปะปา หมูที่ 15 บานเนิน
ไทร

เพื่อขุดขยายสระ
ปะปา หมูที่ 15 
บานเนินไทร

ขุดขยายสระปะปา 
หมูที่ 15 บานเนินไทร
 ยาว 60 เมตร กวาง
 25 เมตร ลึก 6 เมตร

           500,000            500,000            500,000            500,000            500,000

จํานวนครัวเรือนที่มี
น้ําสําหรับอุปโภค
บริโภคและเพื่อทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําสําหรับใช
อุปโภค-บริโภค และเพื่อ
การเกษตร กองชาง

76

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
15 บานเนินไทร เสนหลัง
โรงเรียน

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 15 บานเนินไทร

 เสนหลังโรงเรียน

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 15 บาน
เนินไทร เสนหลัง
โรงเรียน

           500,000            500,000            500,000            500,000            500,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา กองชาง

77

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
15 บานเนินไทร เสนขาง
โรงเรียนตอจากเสนเดิม

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 15 บานเนินไทร

 เสนขางโรงเรียนตอ

จากเสนเดิม

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 15 บาน
เนินไทร เสนขาง
โรงเรียนตอจากเสน
เดิม กวาง 5 เมตร 
ยาว 800 เมตร

        1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

78

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 15 บานเนิน
ไทร เสนคลองอาราง

เพื่อใหประชาชนไดมี 

เสนทางคมนาคม 

สะดวก ปลอดภัยมาก

 ยิ่งขึ้น

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 15 บาน
เนินไทร เสนคลองอา
ราง กวาง 4 เมตร 
ยาว 350 เมตร

           500,000            500,000            500,000            500,000            500,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา
กองชาง

79

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรัง หมูที่ 15 บานเนิน
ไทร

เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรัง หมูที่ 15 บาน

เนินไทร

ซอมแซมถนนลูกรัง 
หมูที่ 15 บานเนินไทร

           500,000            500,000            500,000            500,000            500,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา กองชาง

80

โครงการขยายทางลูกรัง  

หมูที่ 16 บานคลองจานนอย

เพื่อขยายทางลูกรัง  

หมูที่ 16 บานคลอง

จานนอย

ขยายทางลูกรัง  หมูที่ 

16 บานคลองจานนอย

           500,000            500,000            500,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

หนาที่ 197



หนาที่ 198

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

81

โครงการกอสรางถนนดิน 

หมูที่ 16 บานคลองจานนอย

เพื่อสรางถนนดิน หมู

ที่ 16 บานคลองจาน

นอย

สรางถนนดิน หมูที่ 16

 บานคลองจานนอย

           500,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

82

โครงการติดตั้งไฟฟาโซลา

เซลล หมูที่ 16 บานคลอง

จานนอย

เพื่อติดตั้งไฟฟาโซลา

เซลล หมูที่ 16 บาน

คลองจานนอย

ติดตั้งไฟฟาโซลาเซลล 

หมูที่ 16 บานคลอง

จานนอย

           500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง กองชาง

83

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตซอย พานบุญ หมูที่

 12 บานทุงหินโคน ถึง หมูที่

 16 บานคลองจานนอย

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตซอย พานบุญ

 หมูที่ 12 บานทุงหิน

โคน ถึง หมูที่ 16 

บานคลองจานนอย

ถนนคอนกรีตซอย พาน

บุญ หมู 12 บานทุงหิน

โคน ถึง หมูที่ 17 บาน

ใหมไพรวัลย

        5,000,000         5,000,000         5,000,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

84

โครงการขยายเขตเสาเสียง

ไรสาย 2 ตน หมูที่ 16 บาน

คลองจานนอย

เพื่อขยายเขตเสาเสียง

ไรสาย 2 ตน หมูที่ 

16 บานคลองจานนอย

ขยายเสาเสียงไรสาย 2

 ตน หมู 16 บานคลอง

จานนอยหมูที่ 16 บาน

คลองจานนอย

           300,000 จํานวนรอยละ

ความสําเร็จในการ

ติดตั้งเสียงไรสาย

ประชาชนในพื้นที่ไดรับขอมูล

ขาวสารเพิ่มขึ้น

กองชาง

85

โครงการกอสรางสะพาน
ขามคลองระหวางหมูที่ 16
 บานคลองจานนอย - หมู
ที่ 19 บานหนองโสน

เพื่อกอสรางสะพาน

ขามคลองระหวางหมู

ที่ 16 บานคลองจาน

นอย - หมูที่ 19 บาน

หนองโสน

สะพานขามคลอง
ระหวางหมูที่ 16 
บานคลองจานนอย - 
หมูที่ 19 บานหนอง
โสน

           500,000            500,000            500,000            500,000            500,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา
ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา ลดระยะเวลาใน

การเดินทาง

กองชาง

86

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
17 บานเนินสะอาด

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 17 บานเนิน

สะอาด

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 17 บาน
เนินสะอาด

           500,000            500,000            500,000            500,000            500,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา กองชาง

หนาที่ 198



หนาที่ 199

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

87

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
17 บานเนินสะอาด ไปยัง
หมูที่ 7 บานใหมไพรวัลย

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 17 บานเนิน

สะอาด ไปยังหมูที่ 7 

บานใหมไพรวัลย

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 17 บาน
เนินสะอาด ไปยังหมูที่
 7 บานใหมไพรวัลย

           500,000            500,000            500,000            500,000            500,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา กองชาง

88

โครงการขยายเขตเสาเสียง

ไรสาย 5 จุด หมูที่ 18 บาน

คลองมะละกอใต

เพื่อขยายเขตเสาเสียง

ไรสาย 5 จุด หมูที่ 

18 บานคลอง

มะละกอใต

ขยายเขตเสาเสียงไรสาย

 5 จุด หมูที่ 18 บาน

คลองมะละกอใต

           500,000            500,000 จํานวนรอยละ

ความสําเร็จในการ

ติดตั้งเสียงไรสาย

ประชาชนในพื้นที่ไดรับขอมูล

ขาวสารเพิ่มขึ้น

กองชาง

89

โครงการเกรดเดอรปรับแตง

ถนนลูกรัง หมูที่ 18 บาน

คลองมะละกอใต

เพื่อปรับแตงถนน

ลูกรัง หมูที่ 18 บาน

คลองมะละกอใต

หมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต

           500,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

90

โครงการซอมแซมไฟฟาราย

ทาง หมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต

เพื่อซอมแซมไฟฟา

รายทาง หมูที่ 18 

บานคลองมะละกอใต

ซอมแซมไฟฟารายทาง 

หมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต            500,000

จํานวนรอยละของ

ประชาชนมีไฟฟาสอง

สวาง

ประชาชนมีไฟฟาสองสวาง กองชาง

91

โครงการซอมแซมเสียงไรสาย

 หมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต

เพื่อซอมแซมเสียงไร

สาย หมูที่ 18 บาน

คลองมะละกอใต

ซอมแซมเสียงไรสาย 

หมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต            500,000

กองชาง

92

โครงการซอมแซมไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย หมูที่ 

18 บานคลองมะละกอใต

เพื่อซอมแซมไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย 

หมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต

ซอมแซมไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 18 

บานคลองมะละกอใต            500,000

จํานวนรอยละของ

ประชาชนมีไฟฟาสอง

สวาง

ประชาชนมีไฟฟาสองสวาง กองชาง

93

โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ

เตือน และปายบอกทาง หมู

ที่ 18 บานคลองมะละกอใต

เพื่อติดตั้งไฟสัญญาณ

เตือน และปายบอก

ทาง หมูที่ 18 บาน

คลองมะละกอใต

ติดตั้งไฟสัญญาณเตือน 

และปายบอกทาง หมูที่

 18 บานคลองมะละกอ

ใต
           500,000

รอยละประชาชน

ไดรับความสะดวก

และปลอดภัย

ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

หนาที่ 199



หนาที่ 200

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

94

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง 

 หมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต

เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรัง  หมูที่ 18 บาน

คลองมะละกอใต

ซอมแซมถนนลูกรัง  

หมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต            500,000

รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

95

โครงการวางทอระบายน้ํา 

หนาบาน นายพิพิศ พรมเคน

สา หมูที่ 19 บานหนองโสน

เพื่อวางทอระบายน้ํา 

หนาบาน นายพิพิศ 

พรมเคนสา หมูที่ 19

 บานหนองโสน

วางทอระบายน้ํา หนา

บาน นายพิพิศ พรม

เคนสา หมูที่ 19 บาน

หนองโสน

        1,000,000 รอยละปญหาน้ําทวง

ขังลดลง

ปญหาน้ําทวงขังลดลง กองชาง

96

โครงการซอมแซมสะพาน

ขามคลองระหวางหมูที่ 16 

และ หมูที่ 19 บาน หรือ

บล็อกคอนเวิรส หมูที่ 19 

บานหนองโสน

เพื่อซอมแซมสะพาน

ขามคลองระหวางหมู

ที่ 16 และ หมูที่ 19

 บาน หรือบล็อกคอน

เวิรส หมูที่ 19 บาน

หนองโสน

ซอมแซมสะพานขาม

คลองระหวางหมูที่ 16 

และ หมูที่ 19 หรือ

บล็อกคอนเวิรส หมูที่ 

19 บานหนองโสน

        1,000,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

97

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง

พรอมวางทอ 6 นิ้ว พรอมซัม

เมริอส หมูที่ 19 บานหนอง

โสน

เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรังพรอมวางทอ 6 

นิ้ว พรอมซัมเมริอส 

หมูที่ 19 บานหนอง

โสน

ซอมแซมถนนลูกรัง

พรอมวางทอ 6 นิ้ว 

พรอมซัมเมริอส หมูที่ 

19 บานหนองโสน

           500,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

98

 โครงการวางทอ 6 นิ้ว 

พรอมซัมเมริอส หมูที่ 19 

บานหนองโสน

 เพื่อวางทอ 6 นิ้ว 

พรอมซัมเมริอส หมูที่

 19 บานหนองโสน

วางทอ 6 นิ้ว พรอมซัม

เมริอส หมูที่ 19 บาน

หนองโสน

           500,000 รอยละปญหาน้ําทวง

ขังลดลง

ปญหาน้ําทวงขังลดลง กองชาง

99

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีต แอสฟสติก หนอง

น้ําแดง หมูที่ 19 บานหนอง

โสน

เพื่อสรางถนน

คอนกรีต แอฟสติก 

หนองน้ําแดง หมูที่ 

19 บานหนองโสน

ถนนคอนกรีต แอฟสติก

 หนองน้ําแดง หมูที่ 19

 บานหนองโสน

           500,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

หนาที่ 200



หนาที่ 201

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

100

โครงการติดตั้งไฟฟารายทาง

โซลาเซลลจํานวน 12 ตน 

หมูที่ 19 บานหนองโสน

เพื่อติดตั้งไฟฟาราย

ทางโซลาเซลลจํานวน

 12 ตน หมูที่ 19 

บานหนองโสน

ติดตั้งไฟฟารายทางโซ

ลาเซลลจํานวน 12 ตน

 หมูที่ 19 บานหนอง

โสน

           500,000 จํานวนรอยละของ

ประชาชนมีไฟฟาสอง

สวาง

ประชาชนมีไฟฟาสองสวาง กองชาง

101

โครงการลางบอบาดาลลาง

ทอดูดน้ําในหมูบาน หมูที่ 

19 บานหนองโสน

เพื่อลางบอบาดาล

ลางทอดูดน้ําใน

หมูบาน หมูที่ 19 

บานหนองโสน

ลางบอบาดาลลางทอ

ดูดน้ําในหมูบาน หมูที่ 

19 บานหนองโสน

           300,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําสะอาด

ใชในการอุโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใชใน

การอุปโภคและบริโภค

กองชาง

102

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง

ในหมูบาน หมูที่ 19 บาน

หนองโสน

เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรังในหมูบาน หมูที่

 19 บานหนองโสน

ซอมแซมถนนลูกรังใน

หมูบาน หมูที่ 19 บาน

หนองโสน

           500,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

103

โครงการกอสรางคอนกรีตลู 

ลานกีฬารอบสระพรอมไฟ

รายทาง หมูที่ 19 บาน

หนองโสน

เพื่อสรางคอนกรีตลู 

ลานกีฬารอบสระ

พรอมไฟรายทาง หมูที่

 19 บานหนองโสน

คอนกรีตลู ลานกีฬา

รอบสระพรอมไฟราย

ทาง หมูที่ 19 บาน

หนองโสน

           500,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

104

โครงการขยายถนนไหล

ทางชาวงสะพาน ถึงหนา

โรงเรียนเกา หมูที่ 19 บาน

หนองโสน

เพื่อขยายถนนไหล

ทางชาวงสะพาน ถึง

หนาโรงเรียนเกา หมูที่

 19 บานหนองโสน

ขยายถนนไหลทางชาวง

สะพาน ถึงหนาโรงเรียน

เกา หมูที่ 19 บาน

หนองโสน

           500,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

105

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตซอยบานนาววินัย 

เนียบบุญเจือ หมูที่ 19 บาน

หนองโสน

เพื่อสรางถนน

คอนกรีตซอยบานนาว

วินัย เนียบบุญเจือ 

หมูที่ 19 บานหนอง

โสน

ถนนคอนกรีตซอยบาน

นาววินัย เนียบบุญเจือ 

หมูที่ 19 บานหนองโสน

           280,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

หนาที่ 201



หนาที่ 202

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

106

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตซอยโคกอีแซว หมูที่

 19 บานหนองโสน

เพื่อสรางถนน

คอนกรีตซอยโคกอี

แซว หมูที่ 19 บาน

หนองโสน กวาง 4 

ยาว 200 เมตร

ถนนคอนกรีตซอยโคกอี

แซว หมูที่ 19 บาน

หนองโสน กวาง 4 ยาว

 200 เมตร

           500,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

107

โครงการซอมแซมและขยาย

เขตประปา (บางจุด) หมูที่ 

19 บานหนองโสน

เพื่อซอมแซมและ

ขยายเขตประปา หมูที่

 19 บานหนองโสน

ซอมแซมและขยายเขต

ประปา (บางจุด) หมูที่ 

19 บานหนองโสน

           300,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําสะอาด

ใชในการอุโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใชใน

การอุปโภคและบริโภค

กองชาง

108

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตซอย อบต.มงคล 

หมูที่ 19 บานหนองโสน

เพื่อสรางถนน

คอนกรีตซอย อบต.

มงคล หมูที่ 19 บาน

หนองโสน กวาง 4 

เมตร ยาว 200 เมตร

ถนนคอนกรีตซอย 

อบต.มงคล หมูที่ 19 

บานหนองโสน

           500,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

109

โครงการบอธนาคารน้ําใตดิน

ขางศาลาเจาพอหมูบาน หมู

ที่ 19 บานหนองโสน

เพื่อสรางบอธนาคาร

น้ําใตดินขางศาลาเจา

พอหมูบาน หมูที่ 19

 บานหนองโสน

บอธนาคารน้ําใตดินขาง

ศาลาเจาพอหมูบาน 

หมูที่ 19 บานหนองโสน

           100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําสะอาด

ใชในการอุโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใชใน

การอุปโภคและบริโภค

กองชาง

110

โครงการติดตั้งปายบอกชื่อ

หมูบานและปายทางโคง หมู

ที่ 19 บานหนองโสน

เพิ่มปายบอกชื่อ

หมูบานและปายทาง

โคง หมูที่ 19 บาน

หนองโสน

ปายบอกชื่อหมูบาน

และปายทางโคง หมูที่ 

19 บานหนองโสน

           500,000 จํานวนรอยละของ

ประชาชนไดรับความ

สดวกสบายในการ

เดินทาง

ประชาชนไดรับความสดวก

สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

111

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง

 และวางทอระบายน้ํา หมูที่ 

19 บานหนองโสน

เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรัง และวางทอ

ระบายน้ํา หมูที่ 19 

บานหนองโสน

ซอมแซมถนนลูกรัง 

และวางทอระบายน้ํา 

หมูที่ 19 บานหนองโสน

           500,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

หนาที่ 202



หนาที่ 203

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

112

โครงการขุดลอกสระโคกอี

แซว บานผูชวยสมยส หมูที่ 

19 บานหนองโสน

เพื่อขุดลอกสระโคกอี

แซว บานผูชวยสมยส

 หมูที่ 19 บานหนอง

โสน

ขุดลอกสระโคกอีแซว 

บานผูชวยสมยส หมูที่ 

19 บานหนองโสน

           500,000 จํานวนรอยละการแลว

เสร็จของการขุดลอก

คลอง

การแลวเสร็จของการขุดลอก

คลอง

กองชาง

113

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตซอยอุดมทรัพยบาน

 ผ.ญ.มะลิ หมูที่ 19 บาน

หนองโสน

เพื่อสรางถนน

คอนกรีตซอยอุดม

ทรัพยบาน ผ.ญ.มะลิ 

หมูที่ 19 บานหนอง

โสน

ถนนคอนกรีตซอยอุดม

ทรัพยบาน ผ.ญ.มะลิ 

หมูที่ 19 บานหนองโสน

           500,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

114

โครงการขยายไฟฟาแรงต่ํา

จากแยกหนองโสนถึงโคกอี

แซว หมูที่ 19 บานหนองโสน

เพื่อขยายไฟฟาแรงต่ํา

จากแยกหนองโสนถึง

โคกอีแซว หมูที่ 19 

บานหนองโสน

ขยายไฟฟาแรงต่ําจาก

แยกหนองโสนถึงโคกอี

แซว หมูที่ 19 บาน

หนองโสน

        1,000,000 รอยละประชาชน

ขยายไฟฟา

กองชาง

115

โครงการถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก แอสพัสติก กลุงสี่แสน

 จากแยกผูชวยวิภา ถึงสาม

แยกนางธิดารัตน  หมูที่ 19

 บานหนองโสน

เพื่อสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

แอสพัสติก กลุงสี่แสน

 จากแยกผูชวยวิภา 

ถึงสามแยกนางธิดา

รัตน  หมูที่ 19 บาน

หนองโสน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 แอสพัสติก กลุงสี่แสน 

จากแยกผูชวยวิภา ถึง

สามแยกนางธิดารัตน  

หมูที่ 19 บานหนองโสน

      10,000,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

116

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีต บานวีรเดช บุญ

ธรรม หมูที่ 19 บานหนอง

โสน

เพื่อสรางถนน

คอนกรีตสายบานวีร

เดช บุญธรรม หมูที่ 

19 บานหนองโสน

ถนนคอนกรีต บานวีร

เดช บุญธรรม หมูที่ 19

 บานหนองโสน

           500,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

117

โครงการบอธนาคารน้ําใตดิน

ในหมูบาน หมูที่ 19 บาน

หนองโสน

เพื่อสรางบอธนาคาร

น้ําใตดินในหมูบาน 

หมูที่ 19 บานหนอง

โสน

บอธนาคารน้ําใตดินใน

หมูบาน หมูที่ 19 บาน

หนองโสน

           100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําสะอาด

ใชในการอุโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใชใน

การอุปโภคและบริโภค

กองชาง

หนาที่ 203



หนาที่ 204

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

118

โครงการชวยเหลือที่พักของ

ผูดอยโอกาส หมูที่ 19 บาน

หนองโสน

เพื่อชวยเหลือที่พัก

ของผูดอยโอกาส หที่มู

 19 บานหนองโสน

ที่พักของผูดอยโอกาส 

หมูที่ 19 บานหนองโสน

           500,000 จํานวนรอยละของ

ประชาชนมีไฟฟาสอง

สวาง

ประชาชนมีไฟฟาสองสวาง กองชาง

119

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง

และวางทอระบายน้ํา ตาม

เสนทางรอบหมูบาน หมูที่ 

19 บานหนองโสน

เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรังและวางทอ

ระบายน้ํา ตาม

เสนทางรอบหมูบาน 

หมูที่ 19 บานหนอง

โสน

ซอมแซมถนนลูกรังและ

วางทอระบายน้ํา ตาม

เสนทางรอบหมูบาน 

หมูที่ 19 บานหนองโสน

           500,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

120

โครงการกอสรางสถานที่

ออกกําลังกายพรอมอุปกรณ

 ที่ศูนย สสมช. หมูที่ 19 

บานหนองโสน

เพื่อสรางสถานที่ออก

กําลังกายพรอม

อุปกรณ ที่ศูนย สสมช.

 หมูที่ 19 บานหนอง

โสน

สถานที่ออกกําลังกาย

พรอมอุปกรณ ที่ศูนย 

สสมช. หมูที่ 19 บาน

หนองโสน

           500,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

121

โครงการขยายเขตประปา

และซอมแซมประปาภายใน

หมูบาน หมูที่ 19 บานหนอง

โสน

เพื่อขยายเขตประปา

และซอมแซมประปา

ภายในหมูบาน หมูที่ 

19 บานหนองโสน

ขยายเขตประปาและ

ซอมแซมประปาภายใน

หมูบาน หมูที่ 19 บาน

หนองโสน

           250,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําประปา

ใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่มีคุณาพ

และประชาชนไดใชน้ําอยาง

ทั่วถึง

กองชาง

122

โครงการกอสรางลานกีฬา 

หมูที่ 19 บานหนองโสน

เพื่อสรางลานกีฬา 

หมูที่ 19 บานหนอง

โสน

ลานกีฬา หมูที่ 19 

บานหนองโสน

           500,000 รอยละการกอสราง

ลานกีฬาแลวเสร็จ

ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่

ออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้น

กองชาง

123

โครงการซอมแซมหองน้ํา

หลังศาลากลางหมูบาน สอง

จุด หมูที่ 19 บานหนองโสน

เพื่อซอมแซมหองน้ํา

หลังศาลากลาง

หมูบาน สองจุด หมูที่

 19 บานหนองโสน

ซอมแซมหองน้ําหลัง

ศาลากลางหมูบาน สอง

จุด หมูที่ 19 บาน

หนองโสน

           200,000 รอยละหองน้ําศาลา

กลางบานไดรับการตอ

เติทแลวเสร็จ

ประชาชนในพื้นที่มีสามารถใช

หองน้ําในศาลากลางหมูบานได

กองชาง

หนาที่ 204



หนาที่ 205

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

124

โครงการติดตั้งไฟฟาโซลา

เซลลบานนายชิด หินปรีชา 

(โคงสวนยาง) หมูที่ 19 

บานหนองโสน

เพื่อติดตั้งไฟฟาโซลา

เซลลบานนายชิด หิน

ปรีชา (โคงสวนยาง) 

หมูที่ 19 บานหนอง

โสน

ไฟฟาโซลาเซลลบาน

นายชิด หินปรีชา (โคง

สวนยาง) หมูที่ 19 

บานหนองโสน

        1,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟาสอง

สวางอยางทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟาสองสวาง

อยางทั่วถึง

กองชาง

125

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง

 และวางทอระบายน้ํา หมูที่ 

19 บานหนองโสน

เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรัง และวางทอ

ระบายน้ํา หมูที่ 19 

บานหนองโสน

ซอมแซมถนนลูกรัง 

และวางทอระบายน้ํา 

หมูที่ 19 บานหนองโสน

           300,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

126

โครงการกอสรางสถานที่

ออกกําลังกายสวนมโนมัย 

โรงเรียนเกา (ราชพัสดุ) หมูที่

 19 บานหนองโสน

เพื่อสถานที่ออกกําลัง

กายสวนมโนมัย 

โรงเรียนเกา (ราช

พัสดุ) หมูที่ 19 บาน

หนองโสน

สถานที่ออกกําลังกาย

สวนมโนมัย โรงเรียนเกา

 (ราชพัสดุ) หมูที่ 19 

บานหนองโสน

           500,000 รอยละการกอสราง

สถานที่ออกกําลังกาย

แลวเสร็จ

ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่

ออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้น

กองชาง

127

โครงการกอสรางหองน้ํา

สาธารณะ หมูที่ 19 บาน

หนองโสน

เพื่อสรางหองน้ํา

สาธารณะ หมูที่ 19 

บานหนองโสน

หองน้ําสาธารณะ หมูที่

 19 บานหนองโสน

           500,000 รอยละหองน้ํา

สาธารณะไดรับการตอ

เติมแลวเสร็จ

ประชาชนในพื้นที่มีสามารถใช

หองน้ํา ภายในหมูบาน

กองชาง

128

โครงการปรับปรุงตอเติม

ศาลากลางหมูบาน 2 แหง 

หมูที่ 19 บานหนองโสน

เพื่อปรับปรุงตอเติม

ศาลากลางหมูบาน 2

 แหง หมูที่ 19 บาน

หนองโสน

ปรับปรุงตอเติมศาลา

กลางหมูบาน 2 แหง 

หมูที่ 19 บานหนองโสน

           500,000 รอยละศาลากลางบาน

ไดรับการตอเติทแลว

เสร็จ

ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่ใน

การจัดกิจกรรมตางๆ ภายใน

หมูบาน

กองชาง

129

โครงการซอมแซมสถานที่

สวนกลางของหมูบาน หมูที่ 

19 บานหนองโสน

เพื่อซอมแซมสถานที่

สวนกลางของหมูบาน

 หมูที่ 19 บานหนอง

โสน

ซอมแซมสถานที่

สวนกลางของหมูบาน 

หมูที่ 19 บานหนองโสน

           500,000 รอยละสถานที่

สวนกลางไดรับการตอ

เติมแลวเสร็จ

ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่ใน

การจัดกิจกรรมตางๆ ภายใน

หมูบาน

กองชาง

130

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตบานนายจํานงค ศุข

เสริญ หมูที่ 19 บานหนอง

โสน

เพื่อสราง ถนน

คอนกรีตบานนาย

จํานงค ศุขเสริญ หมูที่

 19 บานหนองโสน

ถนนคอนกรีตบานนาย

จํานงค ศุขเสริญ หมูที่ 

19 บานหนองโสน

           500,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

หนาที่ 205



หนาที่ 206

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

131

โครงการกอสรางบล็อก
คอนเวิรส หมูที่ 19 บาน
หนองโสน

เพื่อกอสรางบล็อก

คอนเวิรส หมูที่ 19 

บานหนองโสน

บล็อกคอนเวิรส หมูที่
 19 บานหนองโสน

           500,000            500,000            500,000            500,000            500,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา ลดระยะเวลาใน

การเดินทาง

กองชาง

132

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรัง หมูที่ 19 บานหนอง
โสน

เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรัง หมูที่ 19 บาน

หนองโสน

ซอมแซมถนนลูกรัง 
หมูที่ 19 บานหนอง
โสน

           100,000            100,000            100,000            100,000            100,000

รอยละของประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

และมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา
กองชาง

133

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีต ซอยนางละเบียบ 

เนียบเมืองปก หมูที่ 20 

บานคลองอาง

เพื่อสรางถนน

คอนกรีต ซอยนาง

ละเบียบ เนียบเมือง

ปก หมูที่ 20 บาน

คลองอาง

ถนนคอนกรีต ซอยนาง

ละเบียบ เนียบเมืองปก

 หมูที่ 20 บานคลองอาง

           700,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

134

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีต ซอยบาน ผูชวยวีระ

 ทานะมัย หมูที่ 20 บาน

คลองอาง

เพื่อสรางถนน

คอนกรีต ซอยบาน 

ผูชวยวีระ ทานะมัย 

หมูที่ 20 บานคลอง

อาง

ถนนคอนกรีต ซอยบาน

 ผูชวยวีระ ทานะมัย 

หมูที่ 20 บานคลองอาง

           500,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

135

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีต ซอยบานนายใส 

เรืองโภชน หมูที่ 20 บาน

คลองอาง

เพื่อสรางถนน

คอนกรีต ซอยบาน

นายใส เรืองโภชน 

หมูที่ 20 บานคลอง

อาง

ถนนคอนกรีต ซอยบาน

นายใส เรืองโภชน หมูที่

 20 บานคลองอาง

           500,000            500,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

136

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีต ถนนลูกรัง หมูที่ 

20 บานคลองอาง ถึง หมูที่

 16 บานคลองจานนอย

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีต ถนนลูกรัง 

หมูที่ 20 บานคลอง

อาง ถึง หมูที่ 16 

บานคลองจานนอย

ถนนคอนกรีต ถนน

ลูกรัง หมูที่ 20 บาน

คลองอาง ถึง หมูที่ 16

 บานคลองจานนอย            500,000

รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

หนาที่ 206



หนาที่ 207

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

137

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง

พรอมเกรดเดอร หมูที่ 20 

บานคลองอาง

เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรังพรองเกรดเดอร

 หมูที่ 20 บานคลอง

อาง

ซอมแซมถนนลูกรัง

พรองเกรดเดอร หมูที่ 

20 บานคลองอาง

           100,000            100,000            100,000            100,000            100,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

138

โครงการซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก แอสฟส

ติก หมูที่ 20 บานคลองอาง

เพื่อซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

แอสฟสติก หมูที่ 20 

บานคลองอาง

ซอมแซมถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก แอสฟสติก 

หมูที่ 20 บานคลองอาง

           500,000            500,000            500,000            500,000            500,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

139

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีต ซอยบานนางวินัย 

งามวิจิตร หมูที่ 20 บาน

คลองอาง

เพื่อสรางถนน

คอนกรีต ซอยบาน

นางวินัย งามวิจิตร 

หมูที่ 20 บานคลอง

อาง

ถนนคอนกรีต ซอยบาน

นางวินัย งามวิจิตร หมูที่

 20 บานคลองอาง

           400,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

140

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 

20 บานคลองอาง

เพื่อสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 20 บานคลอง

อาง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมูที่ 20 บานคลองอาง

           500,000 รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

141

โครงการวางทอระบายน้ํา

หรือรางดี หมูที่ 21 บาน

สารคาม

เพื่อวางทอระบายน้ํา

หรือรางดี ในหมูที่ 21

 บานสารคาม

วางทอระบายน้ําหรือ

รางดี หมูที่ 21 บาน

สารคาม
           500,000

รอยละปญหาน้ําทวง

ขังลดลง

ปญหาน้ําทวงขังลดลง กองชาง

142

โครงการปรับปรุงซอมแซม

ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 

21 บานสารคาม

เพื่อปรับปรุงซอมแซม

ระบบประปาหมูบาน 

หมูที่ 21 บานสารคาม

ปรับปรุงซอมแซม

ระบบประปาหมูบาน  

หมูที่ 21 บานสารคาม            500,000

จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําสะอาด

ใชในการอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใชใน

การอุปโภคและบริโภค

กองชาง

143

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 

21 บานสารคาม

เพื่อสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 21 บานสารคาม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมูที่ 21 บานสารคาม
           500,000

รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

144

โครงการถมสระน้ําบานสาร

คาม หมูที่ 21 บานสารคาม

เพื่อถมสระน้ําบาน

สารคาม หมูที่ 21 

บานสารคาม

ถมสระน้ําบานสารคาม

 หมูที่ 21 บานสารคาม            500,000

จํานวนรอยละ

ความสําเร็จในการถม

สระน้ําแลวเสร็จ

ประชาชามีพื้นที่จัดกิจกรรม

เพิ่มมากขึ้น

กองชาง

หนาที่ 207



หนาที่ 208

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

145

โครงการขุดลอกคลอง หมูที่

 21 บานสารคาม

เพือขุดลอกคลอง หมู

ที่ 21 บานสารคาม

ขุดลอกคลอง หมูที่ 21

 บานสารคาม            500,000

จํานวนรอยละ

ความสําเร็จในการขุด

ลอกคลอง

ประชาชนมีน้ําไวอุปโภค 

บริโภคเพิ่มมากขึ้น

กองชาง

146

โครงการกอสรางลาน

เอนกประสงค หมูที่ 21 

บานสารคาม

เพื่อกอสรางลาน

เอนกประสงค หมูที่ 

21 บานสารคาม

ลานเอนกประสงค หมูที่

 21 บานสารคาม            500,000

รอยละลาน

เอนกประสงคไดรับ

การตอเติทแลวเสร็จ

ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่ใน

การจัดกิจกรรมตางๆ ภายใน

หมูบาน

กองชาง

147

โครงการปรับปรุงและตอเติม

ศาลาเอนกประสงค หมูที่ 

21 บานสารคาม

เพื่อปรับปรุงและตอ

เติมศาลา

เอนกประสงค หมูที่ 

21 บานสารคาม

ปรับปรุงและตอเติม

ศาลาเอนกประสงค หมู

ที่ 21 บานสารคาม            500,000

รอยละศาลากลางบาน

ไดรับการตอเติทแลว

เสร็จ

ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่ใน

การจัดกิจกรรมตางๆ ภายใน

หมูบาน

กองชาง

148

โครงการซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 

21 บานสารคาม

เพื่อซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 21 บานสารคาม

ซอมแซมถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 21 

บานสารคาม            500,000

รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

149

โครงการจัดทําปายหมูบาน 

ซอย ครัวเรือน หมูที่ 21 

บานสารคาม

จัดทําปายหมูบาน 

ซอย ครัวเรือน หมูที่ 

21 บานสารคาม

จัดทําปายหมูบาน ซอย

 ครัวเรือน หมูที่ 21 

บานสารคาม
           500,000

รอยละความสําเร็จใน

การจัดทําปายครัวเรือน

ประชาชนมีปายครัวเรือน 

ครบทุกครัวเรือน

กองชาง

150

โครงการกอสราง

ถนนลาดยางหรือถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 

21 บานสารคาม

เพื่อสราง

ถนนลาดยางหรือถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 21 บานสารคาม

ถนนลาดยางหรือถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู

ที่ 21 บานสารคาม            500,000

รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

151

โครงการกอสรางลานกีฬา 

หมูที่ 21 บานสารคาม

เพื่อสรางลานกีฬา 

หมูที่ 21 บานสารคาม

ลานกีฬา หมูที่ 21 

บานสารคาม            500,000

รอยละลานกีฬาไดรับ

การตอเติทแลวเสร็จ

ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่ใน

การจัดกิจกรรมตางๆ ภายใน

หมูบาน

กองชาง

152

โครงการขยายทางเลี่ยงใน

หมูบาน หมูที่ 21 บานสาร

คาม

เพื่อขยายทางเลี่ยงใน

หมูบาน หมูที่ 21 

บานสารคาม

ขยายทางเลี่ยงใน

หมูบาน หมูที่ 21 บาน

สารคาม
           500,000

รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

153

โครงการเปดจุดไฟฟาราย

ทางและไฟฟารายทาง

พลังงานแสงอาทิตย หมูที่ 

21 บานสารคาม

เพื่อเพิมจุดไฟฟาราย

ทางและไฟฟาราย

ทางพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 21

 บานสารคาม

เปดจุดไฟฟารายทาง

และไฟฟารายทาง

พลังงานแสงอาทิตย 

หมูที่ 21 บานสารคาม
           500,000

จํานวนรอยละของ

ประชาชนมีไฟฟาสอง

สวาง

ประชาชนมีไฟฟาสองสวาง กองชาง

154

โครงการขุดเจาะบอบาดาล

พรอมอุปกรณและยายถัง

ประปาใหม หมูที่ 21 บาน

สารคาม

เพื่อขุดเจาะบอ

บาดาลพรอมอุปกรณ

และยายถังประปาใหม

 หมูที่ 21 บานสาร

คาม

ขุดเจาะบอบาดาล

พรอมอุปกรณและยาย

ถังประปาใหม หมูที่ 21

 บานสารคาม
           500,000

จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําสะอาด

ใชในการอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใชใน

การอุปโภคและบริโภค

กองชาง

155

โครงการซอมแซมประปา

หมูบานพรอมติดตั้งถังกรอง

น้ํา หมูที่ 21 บานสารคาม

เพื่อซอมแซมประปา

หมูบานพรอมติดตั้ง

ถังกรองน้ํา หมูที่ 21 

บานสารคาม

ซอมแซมประปา

หมูบานพรอมติดตั้งถัง

กรองน้ํา หมูที่ 21 บาน

สารคาม
           500,000

จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําสะอาด

ใชในการอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใชใน

การอุปโภคและบริโภค

กองชาง

156

โครงการลงลูกรังในหมูบาน 

หมูที่ 21 บานสารคาม

เพื่อลงลูกรังในหมูบาน

 หมูที่ 21 บานสาร

คาม

ลูกรังในหมูบาน หมูที่ 

21 บานสารคาม            500,000

รอยละประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น

กองชาง

157

โครงการจัดทําปายไฟฟา

บอกทางและปายเตือนภัย 

พลังงานแสงอาทิตย หมูที่ 

21 บานสารคาม

เพื่อเพิ่มปายไฟฟา

บอกทางและปาย

เตือนภัย พลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 21

 บานสารคาม

จัดทําปายไฟฟาบอก

ทางและปายเตือนภัย 

พลังงานแสงอาทิตย 

หมูที่ 21 บานสารคาม
           500,000

รอยละความสําเร็จใน

การจัดทําปายบอกทาง

เพื่อความปลอดภัยสําหรับผูใช

รถบนทองถนน

กองชาง

158

โครงการสรางศูนยเรียนรู

เกี่ยวกับเกษตรในชุมชน หมูที่

 21 บานสารคาม

เพื่อสงเสริมการเรียนรู

เกี่ยวกับเกษตรใน

ชุมชน หมูที่ 21 บาน

สารคาม

สรางศูนยเรียนรูเกี่ยวกับ

เกษตรในชุมชน หมูที่ 

21 บานสารคาม            500,000

รอยละความสําเร็จใน

การกอสรางแลวเสร็จ

เพื่อมีศูนยเรียนรูเกี่ยวกับ

เกษตรในชุมชน

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

159

โครงการกอสรางโดมหลังคา

เอนกประสงค (ขางสนามฟุต

ซอล) อบต.สระขวัญ

เพื่อสรางโดมหลังคา

เอนกประสงค (ขาง

สนามฟุตซอล) อบต.

สระขวัญ

โดมหลังคา

เอนกประสงค (ขาง

สนามฟุตซอล) อบต.

สระขวัญ

        5,000,000 จํานวนรอยละการ

กอสรางโดมแลวเสร็จ

เพื่อมีสถานที่ใชในการจัด

กิจกรรมของประชาชนใน

พื้นที่ตําบลสระขวัญ

กองชาง

160

โครงการกอสรางโดมหลังคา

เอนกประสงค (ลานหนา 

อบต.) อบต.สระขวัญ

เพื่อสรางโดมหลังคา

เอนกประสงค (ลาน

หนา อบต.) อบต.สระ

ขวัญ

โดมหลังคา

เอนกประสงค (ลานหนา

 อบต.) อบต.สระขวัญ

        4,000,000 จํานวนรอยละการ

กอสรางโดมแลวเสร็จ

เพื่อมีสถานที่ใชในการจัด

กิจกรรมของประชาชนใน

พื้นที่ตําบลสระขวัญ

กองชาง

161

โครงการกอสรางหลังคา

สนามเด็กเลนหนา อบต.สระ

ขวัญ

เพื่อสรางหลังคาสนาม

เด็กเลนหนา อบต.

สระขวัญ

หลังคาสนามเด็กเลน

หนา อบต.สระขวัญ

        5,000,000 จํานวนรอยละการ

กอสรางหลังคาคุม

สนามเด็กเลนแลวเสร็จ

เพื่อเปนหลังคาคุมสนามเด็ก

เลนหนา อบต.สระขวัญ

กองชาง

162

โครงการกอสรางอาคาร

สํานักงานกองสาธารณะสุข 

อบต. สระขวัญ

โครงการกอสราง

อาคารสํานักงานกอง

สาธารณะสุข อบต. 

สระขวัญ

อาคารสํานักงานกอง

สาธารณะสุข อบต. 

สระขวัญ

        3,000,000 จํานวนรอยละการ

กอสรางอาคาร

สํานักงานกอง

สาธารณสุขแลวเสร็จ

อาคารสํานักงานกอง

สาธารณสุขแลวเสร็จ

กองชาง

163

โครงการกอสรางอาคาร

สํานักงานกองชาง อบต. 

สระขวัญ

เพื่อสรางอาคาร

สํานักงานกองชาง 

อบต. สระขวัญ

อาคารสํานักงานกอง

ชาง อบต. สระขวัญ

        3,000,000 จํานวนรอยละการ

กอสรางอาคาร

สํานักงานกองชางแลว

เสร็จ

อาคารสํานักงานกองชางแลว

เสร็จ

กองชาง

164

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีต รอบสํานักงาน 

อบต. สระขวัญ

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีต รอบ

สํานักงาน อบต. สระ

ขวัญ

ถนนคอนกรีต รอบ

สํานักงาน อบต. สระ

ขวัญ

        3,000,000 จํานวนรอยละการอ

สรางถนนคอนกรีต

แลวเสร็จ

ประชาชนผูมาติดตอราชการ

สัญจรสะดวกมากขึ้น

กองชาง

จํานวน 164 โครงการ 69,500,000   52,080,000   57,800,000   44,950,000   40,700,000   

หนาที่ 210



แบบ ผ. ๐1/2

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    1.1 แผนงานการพาณิชย 0 0

    1.2 งานอุตสาหกรรมและการโยธา 23 170,260,000     20 130,306,000     25 202,800,000 26 230,700,000 20 156,400,000 114 890,466,000

    1.2 งานการเกษตร 0 0

รวม 23 170,260,000     20 130,306,000     25 202,800,000     26 230,700,000     20 156,400,000     114 890,466,000

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

   ๑.๑ แผนงาน การศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   ๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   ๑.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   ๑.๕ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   ๑.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   ๑.๗ แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 -                     0 -                     0 -                     0 -                     0 -                     0 0

รวมทั้งสิ้น 23     170,260,000    20     130,306,000    25     202,800,000    26     230,700,000    20    156,400,000    114   890,466,000    

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)
องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

ป ๒๕๖6 ป ๒๕๖7 ป ๒๕๖8 ป ๒๕๖9 รวม 5 ป

ยุทธศาสตร

ป ๒๕70

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔. ประสิทธิภาพระบบโครงสรางพื้นฐานการสงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการดานสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสูความเปนเมืองแหงอนาคต

    1. ยุทธศาสตรที่  1   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

โครงการกอสรางถนนแอสฟลท

ติกคอนกรีต หมูที่ 1 บาน้ําซับ 

ไปยังหมูที่ 20 บานคลองอาง

เพื่อกอสรางถนนแอส

ฟลทติกคอนกรีต หมูที่

 1 บานน้ําซับ ไปยัง

หมูที่ 20 บานคลอง

อาง

ถนนแอสฟลทติกติก

คอนกรีต หมูที่ 1 บาน

น้ําซับ ไปยังหมูที่ 21 

บานคลองอาง

10,000,000          10,000,000        10,000,000        10,000,000        10,000,000        จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

2

โครงการกอสรางระบบประปา

ผิวดินขนาดใหญมาก หมูที่ 1 

บานน้ําซับ

เพื่อใหประชาชน หมูที่

 1 มีน้ําอุปโภค -

บริโภค เพียงพอตอ

ความตองการ

ระบบประปาผิวดิน

ขนาดใหญมาก หมูที่ 1

 บานน้ําซํฐ

            5,030,000 ประชาชนหมูที่ 1 

มีน้ําประปา อุปโภค

 บริโภค เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนหมูที่ 1 

มีน้ําประปา อุปโภค

 – บริโภค ที่

พอเพียง

กองชาง  

อบจ. 

หนวยงานอื่น

3

โครงการกอสรางระบบประปา

ขนาดใหญพรอมอุปกรณและ

ระบบไฟฟา  หมูที่ 1 บานน้ําซับ

เพื่อกอสรางระบบ

ประปาขนาดใหญ

พรอมอุปกรณและ

ระบบไฟฟา

ระบบประปาขนาดใหญ

พรอมอุปกรณและระบบ

ไฟฟา  หมูที่ 1 บานน้ํา

ซับ

        20,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง  

อบจ. 

หนวยงานอื่น

4

โครงการกอสรางถนนแอสฟลท

ติก คอนกรีต หมูที่ 1บานน้ําซับ

 – หมูที่ 20 บานคลองอาง

เพื่อกอสรางถนนแอส

ฟลทติก คอนกรีต หมู

ที่ 1บานน้ําซับ – หมู

ที่ 20 บานคลองอาง

ประชาชนในพื้นที่ตําบล

สระขวัญ มีความ

ปลอดภัยในการใชถนน

        30,000,000 ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนนมากยิ่งขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนน ลดอุบัติเหตุ

กองชาง 

อบจ. 

หนวยงานอื่น

     ผลที่คาดวา 

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ. 02/2

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

หนาที่ 212



หนาที่ 213

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

     ผลที่คาดวา 

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

5

โครงการซอมแซมสถานีสูบน้ํา 

หมูที่ 2  บานใหมถาวร

เพื่อซอมแซมสถานี

สูบน้ํา หมูที่ 2  บาน

ใหมถาวร

สถานีสูบน้ํา หมูที่ 2  

บานใหมถาวร  ไดรับ

การซอมแซมใหมีสภาพ

ใชงานไดดียิ่งขึ้น

1,000,000            1,000,000          1,000,000          1,000,000          1,000,000          จํานวนรอยละ

ประชาชนผูใชน้ํา

มากขึ้น

ประชาชนผูใชน้ํา 

ไดใชน้ําอยาง

ตอเนื่อง

กองชาง

6

โครงการซอมแซมถนนสาย

สุวรรณศร – บานใหมถาวร

เพื่อใหประชาชนมี

ความปลอดภัยในการ

ใชถนน

ประชาชนในพื้นที่ตําบล

สระขวัญ มีความ

ปลอดภัยในการใชถนน

        10,000,000 ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนนมากยิ่งขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนน ลดอุบัติเหตุ

กองชาง 

อบจ. 

หนวยงานอื่น

7

โครงการซอมแซมถนนลาดยาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่

 3 บานแกงสีเสียด

เพื่อซอมแซม

ถนนลาดยางดวยแอส

ฟลทติกคอนกรีต หมูที่

 3 บานแกงสีเสียด

ถนนลาดยางดวยแอส

ฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 

3 บานแกงสีเสียด กวาง

 6.00 เมตร ยาว 

1,920 เมตร หนา 5  

ซ.ม.หรือมีพื้นที่กอสราง

ไมนอยกวา 11,520 

ตร.ม.

9,800,000            9,800,000          จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

8

โครงการซอมแซมสถานีสูบน้ํา 

หมูที่ 3 บเนแกงสีเสียด (บาน

ทากระตุม)

เพื่อซอมแซมสถานี

สูบน้ํา หมูที่ 3 บเน

แกงสีเสียด (บานทา

กระตุม)

สถานีสูบน้ํา หมูที่ 3 

บเนแกงสีเสียด (บานทา

กระตุม) ไดรับการ

ซอมแซมใหมีสภาพใช

งานไดดียิ่งขึ้น

1,000,000            1,000,000          1,000,000          1,000,000          1,000,000          จํานวนรอยละ

ประชาชนผูใชน้ํา

มากขึ้น

ประชาชนผูใชน้ําได

ใชน้ําอยางตอเนื่อง

กองชาง

9

โครงการกอสรางถนนแอสฟลท

ติกคอนกรีต หมูที่ 3 บานแกง

สีเสียด (เสนสถานีสูบน้ํา)

เพื่อกอสรางถนนแอส

ฟลทติกคอนกรีต หมูที่

 3 บานแกงสีเสียด 

(เสนสถานีสูบน้ํา)

ถนนแอสฟลทติกคอนก

รีต หมูที่ 3 บานแกง

สีเสียด (เสนสถานีสูบน้ํา)

10,000,000          10,000,000        10,000,000        10,000,000        10,000,000        รอยละประชาชนมี

ถนนสัญจรไปมา

อยางสะดวก

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองชาง
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หนาที่ 214

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

     ผลที่คาดวา 

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

10

โครงการกอสรางถนนลาดยาง 

หมูที่ 3 บานแกงสีเสียด ขนาด

 6x5.398 กม. มีไหลทางขาง

ละ 0.5 ม.

เพื่อใหประชาชนมี

ความปลอดภัยในการ

ใชถนน

ประชาชนในพื้นที่ตําบล

สระขวัญ มีความ

ปลอดภัยในการใชถนน

        28,000,000 ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนนมากยิ่งขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

มีถนนที่สะดวก 

ปลอดัยในการสัญจร

กองชาง 

อบจ. 

หนวยงานอื่น

11

โครงการปรับปรุงถนนแอส

ฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 3 บาน

แกงสีเสียด ตําบลสระขวัญ 

เชื่อมหมูที่ 8 บานลัดกะสัง 

ตําบลสระแกว

เพื่อปรับปรุงถนน

แอสฟลทติกคอนกรีต

 หมูที่ 3 บานแกง

สีเสียด ตําบลสระขวัญ

 เชื่อมหมูที่ 8 บาน

ลัดกะสัง ตําบล

สระแกว กวาง 8 

เมตร ยาว 1,700 

เมตร หนา 5 ซ.ม.

ถนนแอสฟลทติกคอนก

รีต หมูที่ 3 บานแกง

สีเสียด ตําบลสระขวัญ 

เชื่อมหมูที่ 8 บานลัด

กะสัง ตําบลสระแกว 

กวาง 8 เมตร ยาว 

1,700 เมตร หนา 5 

ซ.ม.

10,000,000          จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

อบจ. 

หนวยงานอื่น

12

โครงการกอสรางระบบประปา

ผิวดินขนาดใหญมาก หมูที่ 4 

บานทุงพลวง

เพื่อใหประชาชน หมูที่

 4 มีน้ําอุปโภค -

บริโภค เพียงพอตอ

ความตองการ

ระบบประปาผิวดิน

ขนาดใหญมาก หมูที่ 4

 บานทุงพลวง

          5,030,000 ประชาชนหมูที่ 4 

มีน้ําประปา อุปโภค

 บริโภค เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนหมูที่ 4 

มีน้ําประปา อุปโภค

 – บริโภค ที่

พอเพียง

กองชาง  

อบจ. 

หนวยงานอื่น

13

โครงการขุดสระน้ํา หมูที่ 4 

บานทุงพลวง

เพื่อขุดสระน้ํา กลุม

คลองชาง ประชาชน

มีน้ําไวอุปโภค-บริโภค

เพียงพอ ขนาด

150x200x10 ม.

สระน้ํา หมูที่ 4 บานทุง

พลวง เพื่อใหประชาชน

มีน้ําอุปโภค บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

          6,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา 

อุปโภค-บริโภคใน

การเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใช

ในการอุปโค-บริโค 

และการเกษตร

กองชาง  

อบจ. 

หนวยงานอื่น

หนาที่ 214



หนาที่ 215

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

     ผลที่คาดวา 

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

14

โครงการกอสรางถนนแอสฟลท

ติกติกคอนกรีต หมูที่ 15 บาน

เนินไทร เชื่อมตอหมูที่ 4 บาน

ทุงพลวง

เพื่อกอสรางถนนแอส

ฟลทติกติกคอนกรีต 

หมูที่ 15 บานเนินไทร

 เชื่อมตอหมูที่ 4 

บานทุงพลวง

ประชาชนในพื้นที่ตําบล

สระขวัญ มีความ

ปลอดภัยในการใชถนน

        10,000,000 ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนนมากยิ่งขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนน ลดอุบัติเหตุ

กองชาง 

อบจ. 

หนวยงานอื่น

15

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานทุง

พลวง (เสนกษิณฟารม)

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เสนกษิณฟารม กวาง

 8 เมตร ยาว 3,500 

เมตร หนา 5 ซ.ม.

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมูที่ 4 บานทุงพลวง 

(เสนกษิณฟารม) กวาง 

8 เมตร ยาว 3,500 

เมตร หนา 5 ซ.ม.

        16,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

อบจ. 

หนวยงานอื่น

16

โครงการซอมแซมถนนสายเนิน

ผาสุก – โคกขาวเหนียวนอย

เพื่อใหประชาชนมี

ความปลอดภัยในการ

ใชถนน

ประชาชนในพื้นที่ตําบล

สระขวัญ มีความ

ปลอดภัยในการใชถนน

        10,000,000 ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนนมากยิ่งขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนน ลดอุบัติเหตุ

กองชาง 

อบจ. 

หนวยงานอื่น

17

โครงการกอสรางถนนลาดยาง

ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 

หมูที่ 7 บานใหมไพรวัลย

เพื่อกอสราง

ถนนลาดยางผิวทาง

แอสฟลทติกคอนกรีต

 หมูที่ 7 บานใหมไพร

วัลย

ถนนลาดยางผิวทางท

แอสฟลทติกคอนกรีต 

หมูที่ 7 บานใหมไพร

วัลยกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 800 เมตร หนา 5

  ซ.ม.หรือมีพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 

4,800 ตร.ม.

4,500,000            จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

18

โครงการกอสรางถนนแอสฟลท

ติกคอนกรีต หมูที่ 7 บานใหม

ไพรวัลย

เพื่อกอสรางถนนแอส

ฟลทติกคอนกรีต หมูที่

 7 บานใหมไพรวัลย

ถนนแอสฟลทติกคอนก

รีต หมูที่ 7 บานใหม

ไพรวัลย

10,000,000          10,000,000        10,000,000        10,000,000        10,000,000        จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 215



หนาที่ 216

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

     ผลที่คาดวา 

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

19

โครงการกอสรางระบบประปา

ผิวดินขนาดใหญมาก หมูที่ 7 

บานใหมไพรวัลย

เพื่อใหประชาชน หมูที่

 7 มีน้ําอุปโภค – 

บริโภคเพียงพอตอ

ความตองการ

ระบบประปาผิวดิน

ขนาดใหญมาก หมูที่ 7

 บานใหมไพรวัลย

            5,030,000           3,500,000 ประชาชนหมูที่ 7 

มีน้ําประปา อุปโภค

 บริโภค เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนหมูที่ 7 

มีน้ําประปา อุปโภค

 – บริโภค ที่

พอเพียง

กองชาง  

อบจ. 

หนวยงานอื่น

20

โครงการกอสรางระบบประปา

หมูบานแบบบาดาลขนาดกลาง

 หมูที่ 7 บานใหมไพรวัลย

เพื่อใหประชาชนหมูที่

 7  มีน้ําอุปโภค– 

บริโภคเพียงพอตอ

ความตองการ

ระบบประปาหมูบาน

แบบบาดาลขนาดกลาง

 หมูที่ 7 บานใหมไพร

วัลย

          2,576,000 ประชาชนหมูที่ 7 

มีน้ําประปา อุปโภค

 บริโภค เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนหมูที่ 7 

มีน้ําประปา อุปโภค

 – บริโภค ที่

พอเพียง

กองชาง  

อบจ. 

หนวยงานอื่น

21

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานใหม

ไพรวัลย (กลุมทาไมแดง ขนาด

 5x0.750 กม. มีไหลทางขาง

ละ 0.5 ม.

เพื่อใหประชาชนมี

ความปลอดภัยในการ

ใชถนน

ประชาชนในพื้นที่ตําบล

สระขวัญ มีความ

ปลอดภัยในการใชถนน

          2,000,000 ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนนมากยิ่งขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

มีถนนที่สะดวก 

ปลอดัยในการสัญจร

กองชาง 

อบจ. 

หนวยงานอื่น

22

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู 7 กลุมไทรยอย

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู 7 กลุมไทรยอย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมู 7 กลุมไทรยอย

1,800,000          จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

อบจ. 

หนวยงานอื่น

23

โครงการกอสรางถนนลาดยาง

ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 

หมูที่ 9 ถึง หมูที่ 20 บาน

คลองอาง

เพื่อกอสราง

ถนนลาดยางผิวทาง

แอสฟลทติกคอนกรีต

 หมูที่ 9 ถึง หมูที่ 20

 บานคลองอาง

ถนนลาดยางผิวทางท

แอสฟลทติกคอนกรีต 

หมูที่ 9 บานบะเจริญ 

ถึง หมูที่ 20 บานคลอง

อาง กวาง 6.00 เมตร 

ยาว 1,220 เมตร หนา

 5  ซ.ม.หรือมีพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 

7,320 ตร.ม.

6,900,000            6,900,000          จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 216



หนาที่ 217

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

     ผลที่คาดวา 

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

24

โครงการกอสรางถนนลาดยาง

ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 

หมูที่ 9 ถึง หมูที่ 20 บาน

คลองอาง

เพื่อกอสราง

ถนนลาดยางผิวทาง

แอสฟลทติกคอนกรีต

 หมูที่ 9 ถึง หมูที่ 20

 บานคลองอาง

ถนนลาดยางผิวทาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 

หมูที่ 9 บานบะเจริญ 

ถึง หมูที่ 20 บานคลอง

อาง กวาง 6.00 เมตร 

ยาว 1,220 เมตร หนา

 5  ซ.ม.หรือมีพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 

7,320 ตร.ม.

6,900,000          จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

25

โครงการกอสรางระบบประปา

บาดาลขนาดใหญมาก ตาม

แบบกรมทรัพยากรน้ํา หมูที่ 9

 บานบะเจริญ

เพื่อใหประชาชนหมูที่

 9  มีน้ําอุปโภค– 

บริโภคเพียงพอตอ

ความตองการ

ระบบประปาบาดาล

ขนาดใหญมาก ตาม

แบบกรมทรัพยากรน้ํา 

หมูที่ 9 บานบะเจริญ

          4,500,000 ประชาชนหมูที่ 9 

มีน้ําประปา อุปโภค

 บริโภค เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนหมูที่ 9 

มีน้ําประปา อุปโภค

 – บริโภค ที่

พอเพียง

กองชาง  

อบจ. 

หนวยงานอื่น

26

โครงการกอสรางถนนแอสฟลท

ติกคอนกรีต หมูที่ 12 บานทุง

หินโคน

เพื่อกอสรางถนนแอส

ฟลทติกคอนกรีต หมูที่

 12 บานทุงหินโคน

ถนนแอสฟลทติกคอนก

รีต หมูที่ 12 บานทุงหิน

โคน

10,000,000          10,000,000        10,000,000        10,000,000        10,000,000        รอยละประชาชนมี

ถนนสัญจรไปมา

อยางสะดวก

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

27

โครงการกอสรางระบบประปา

บาดาลขนาดใหญมาก ตาม

แบบกรมทรัพยากรน้ํา หมูที่ 

12 บานทุงหินโคน

เพื่อใหประชาชนหมูที่

 12  มีน้ําอุปโภค– 

บริโภคเพียงพอตอ

ความตองการ

ระบบประปาบาดาล

ขนาดใหญมาก ตาม

แบบกรมทรัพยากรน้ํา 

หมูที่ 12 บานทุงหินโคน
          4,500,000

ประชาชนหมูที่ 12

 มีน้ําประปา 

อุปโภค บริโภค 

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนหมูที่ 12

 มีน้ําประปา 

อุปโภค – บริโภค 

ที่พอเพียง

กองชาง  

อบจ. 

หนวยงานอื่น

28

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 12 บานทุง

หินโคน ขนาด 5x1.739 กม. 

มีไหลทางขางละ 0.5 ม.

เพื่อใหประชาชนมี

ความปลอดภัยในการ

ใชถนน

ประชาชนในพื้นที่ตําบล

สระขวัญ มีความ

ปลอดภัยในการใชถนน

          5,000,000 ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนนมากยิ่งขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

มีถนนที่สะดวก 

ปลอดัยในการสัญจร

กองชาง 

อบจ. 

หนวยงานอื่น

หนาที่ 217



หนาที่ 218

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

     ผลที่คาดวา 

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

29

โครงการกอสรางถนนแอสฟลท

ติกติก หมูที่ 13 บานวังตีอก

เพื่อกอสรางถนนแอส

ฟลทติก เชื่อม

ระหวางหมูที่ 15 

และหมูที่ 13 เสน

คลองชาง ระยะทาง 3

 กม.

ถนนแอสฟลทติก เสน

คลองชาง-หนองปรือ 

ระยะทาง 3 กม.

        20,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

30

โครงการกอสรางถนนแอสฟลท

ติกคอนกรีต หมูที่ 13 บานวัง

ตีอก

เพื่อกอสรางถนนแอส

ฟลทติกติกคอนกรีต 

หมูที่ 13 บานวังตีอก

ถนนแอสฟลทติกติก

คอนกรีต หมูที่ 13 

บานวังตีอก

10,000,000          10,000,000        10,000,000        10,000,000        10,000,000        จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

31

โครงการกอสรางระบบประปา

บาดาลขนาดใหญมาก ตาม

แบบกรมทรัพยากรน้ํา หมูที่ 

14 บานคลองมะละกอ

เพื่อใหประชาชนหมูที่

 14  มีน้ําอุปโภค– 

บริโภคเพียงพอตอ

ความตองการ

ระบบประปาบาดาล

ขนาดใหญมาก ตาม

แบบกรมทรัพยากรน้ํา 

หมูที่ 14 บานคลอง

มะละกอ

          4,500,000

ประชาชนหมูที่ 14

 มีน้ําประปา 

อุปโภค บริโภค 

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนหมูที่ 14

 มีน้ําประปา 

อุปโภค – บริโภค 

ที่พอเพียง

กองชาง  

อบจ. 

หนวยงานอื่น

32

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 14 บาน

คลองมะละกอ-เนินโคราช 

ขนาด 4x0.300 กม. มีไหล

ทางขางละ 0.5 ม.

เพื่อใหประชาชนมี

ความปลอดภัยในการ

ใชถนน

ประชาชนในพื้นที่ตําบล

สระขวัญ มีความ

ปลอดภัยในการใชถนน

            700,000 ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนนมากยิ่งขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

มีถนนที่สะดวก 

ปลอดัยในการสัญจร

กองชาง 

อบจ. 

หนวยงานอื่น

33

โครงการกอสรางถนนดินลูกรัง

 หมูที่ 14 บานคลองมะละกอ-

ทางหลวงชนบท สาย 5056 

ขนาด 4x1.430 กม. มีไหล

ทางขางละ0.5 ม.

เพื่อใหประชาชนมี

ความปลอดภัยในการ

ใชถนน

ประชาชนในพื้นที่ตําบล

สระขวัญ มีความ

ปลอดภัยในการใชถนน

          1,900,000 ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนนมากยิ่งขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

มีถนนที่สะดวก 

ปลอดัยในการสัญจร

กองชาง 

อบจ. 

หนวยงานอื่น

34

โครงการกอสรางถนนแอสฟลท

ติกคอนกรีต หมูที่ 15 บานเนิน

ไทร

กอสรางถนนแอส

ฟลทติกคอนกรีต หมูที่

 15 บานเนินไทร

ถนนแอสฟลทติกคอนก

รีต หมูที่ 15 บานเนิน

ไทร

10,000,000          10,000,000        10,000,000        10,000,000        10,000,000        จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 218



หนาที่ 219

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

     ผลที่คาดวา 

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

35

โครงการกอสรางถนนลาดยาง 

หมูที่ 15 บานเนินไทร-แกง

สีเสียด ขนาด 6x2.976 กม. 

มีไหลทางขางละ 0.5 ม.

เพื่อใหประชาชนมี

ความปลอดภัยในการ

ใชถนน

ประชาชนในพื้นที่ตําบล

สระขวัญ มีความ

ปลอดภัยในการใชถนน

        16,000,000 ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนนมากยิ่งขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

มีถนนที่สะดวก 

ปลอดัยในการสัญจร

กองชาง 

อบจ. 

หนวยงานอื่น

36

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 15 บานเนิน

ไทร (คลองอารามไปหนองปรือ)

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

คลองอารางไปบาน

หนองปรือ กวาง 5 

เมตร ยาว 4,000 

เมตร หนา 5 ซ.ม.

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 คลองอารางไปบาน

หนองปรือ กวาง 5 

เมตร ยาว 4,000 เมตร

 หนา 5 ซ.ม.

        12,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

อบจ. 

หนวยงานอื่น

37

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 15 บานเนิน

ไทร (กลุมคลองชาง)

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานเนินไทรไปกลุม

คลองชาง กวาง 5 

เมตร ยาว 3,000 

เมตร หนา 5 ซ.ม.

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 บานเนินไทรไปกลุม

คลองชาง กวาง 5 เมตร

 ยาว 3,000 เมตร หนา

 5 ซ.ม.

          9,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

อบจ. 

หนวยงานอื่น

38

โครงการกอสรางระบบประปา

บาดาลขนาดใหญมาก ตาม

แบบกรมทรัพยากรน้ํา หมูที่ 

16 บานคลองจานนอย

เพื่อใหประชาชนหมูที่

 16  มีน้ําอุปโภค– 

บริโภคเพียงพอตอ

ความตองการ

ระบบประปาบาดาล

ขนาดใหญมาก ตาม

แบบกรมทรัพยากรน้ํา 

หมูที่ 16 บานคลอง

จานนอย

          4,500,000

ประชาชนหมูที่ 16

 มีน้ําประปา 

อุปโภค บริโภค 

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนหมูที่ 16

 มีน้ําประปา 

อุปโภค – บริโภค 

ที่พอเพียง

กองชาง  

อบจ. 

หนวยงานอื่น

หนาที่ 219



หนาที่ 220

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

     ผลที่คาดวา 

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

39

โครงการขยายไหลทางลาด หมู

ที่ 16 บานคลองจานนอย (หมู

ที่ 16 เชื่อมตอหมูที่ 19)

เพื่อขยายไหลทาง

ลาดยาง ขางละ 2 

เมตร ยาว 3,400 

เมตร หมูที่ 16 บาน

คลองจานนอย 

เชื่อมตอหมูที่ 19 

บานหนองโสน

ขยายไหลทางลาดยาง 

ขางละ 2 เมตร ยาว 

3,400 เมตร หมูที่ 16

 บานคลองจานนอย 

เชื่อมตอหมูที่ 19 บาน

หนองโสน

5,000,000          จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

อบจ. 

หนวยงานอื่น

40

โครงการกอสรางสะพานหมูที่ 

16 บานคลองจาน เชื่อมตอ 

หมูที่ 19 บานหนองโสน

เพื่อกอสรางสะพาน

หมูที่ 16 บานคลอง

จาน เชื่อมตอ หมูที่ 

19 บานหนองโสน

สะพานหมูที่ 16 บาน

คลองจาน เชื่อมตอ หมู

ที่ 19 บานหนองโสน

5,000,000          จํานวนรอยละการ

กอสรางสะพานแลว

เสร็จ

ประชาชนในพื้นที่

มีสะพานใชสําหรับ

สัญจรไปมา

กองชาง 

อบจ. 

หนวยงานอื่น

41

โครงการกอสรางถนนแอสฟลท

ติกคอนกรีต หมูที่ 17 บาน

เนินสะอาด

เพื่อกอสรางถนนแอส

ฟลทติกคอนกรีต หมูที่

 17 บานเนินสะอาด

ถนนแอสฟลทติกคอนก

รีต หมูที่ 17 บานเนิน

สะอาด

10,000,000          10,000,000        10,000,000        10,000,000        10,000,000        จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

42

โครงการกอสรางถนนแอสฟลท

ติกคอนกรีต หมูที่ 18 บาน

คลองมะละกอใต

เพื่อกอสรางถนนแอส

ฟลทติกคอนกรีต หมูที่

 18 บานคลอง

มะละกอใต

ถนนแอสฟลทติกคอนก

รีต หมูที่ 18 บานคลอง

มะละกอใต

10,000,000          10,000,000        10,000,000        10,000,000        10,000,000        จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

43

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 19 บานหนอ

โสน-โคกอีแซว ขนาด 

4x0.245 กม.มีไหลทางขางละ

 0.5 ม.

เพื่อใหประชาชนมี

ความปลอดภัยในการ

ใชถนน

ประชาชนในพื้นที่ตําบล

สระขวัญ มีความ

ปลอดภัยในการใชถนน

            600,000 ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนนมากยิ่งขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

มีถนนที่สะดวก 

ปลอดัยในการสัญจร

กองชาง 

อบจ. 

หนวยงานอื่น

44

โครงการกอสรางถนนลาดยาง 

หมูที่ 20 บานคลองอาง ขนาด

 6x5 กม. มีไหลทางขางละ 

0.5 ม.

เพื่อใหประชาชนมี

ความปลอดภัยในการ

ใชถนน

ประชาชนในพื้นที่ตําบล

สระขวัญ มีความ

ปลอดภัยในการใชถนน

        22,500,000 ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนนมากยิ่งขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

มีถนนที่สะดวก 

ปลอดัยในการสัญจร

กองชาง 

อบจ. 

หนวยงานอื่น

หนาที่ 220



หนาที่ 221

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

     ผลที่คาดวา 

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

45

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีต

เสสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอส

ฟลทติกคอนกรีต

เพื่อซอมแซมถนน

คอนกรีตเสสริมเหล็ก 

โดยเสริมผิวแอสฟลท

ติกคอนกรีต

ซอมแซมถนนคอนกรีต

โดยเสริมผิวแอสฟลทติ

กคอนกรีต ทั้งตําบล

สระขวัญ 21 หมูบาน

5,000,000.00       5,000,000.00          5,000,000.00      5,000,000.00 5,000,000.00     จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

46

โครงการขยายเขตประปา

หมูบานภายในตําบลสระขวัญ 

ทั้ง 21 หมูบาน

เพื่อขยายเขตประปา

หมูบาน 21 หมูบาน

ขยายเขตประปาหมูบาน

 21 หมูบาน

5,000,000.00       5,000,000          5,000,000 5,000,000 5,000,000          จํานวนประชากรมี

น้ําประปาใชมากขึ้น

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภค 

มากขึ้น

กองชาง

47

โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง

โซลาเซลล ในตําบลสระขวัญ 

ทั้ง 21 หมูบาน

เพื่อติดตั้งไฟฟาสอง

สวางโซลาเซลล ใน

ตําบลสระขวัญ ทั้ง 

21 หมูบาน

ไฟฟาสองสวางโซลา

เซลล ในตําบลสระขวัญ

 ทั้ง 21 หมูบาน

10,000,000.00     10,000,000        10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวนประชากรมี

สองสวางโซลาเซลล

ในการสัญจรไปมา 

มากขึ้น

ประชากรมีสอง

สวางโซลาเซลลใน

การสัญจรไปมา

กองชาง

48

โครงการติดตั้งสัญญาไฟเตือน 

ไฟกระพริบ ตามจุดเสี่ยง ใน

ตําบลสระขวัญ ทั้ง 21 หมูบาน

เพื่อติดตั้งสัญญาไฟ

เตือน ไฟกระพริบ 

ตามจุดเสี่ยง ในตําบล

สระขวัญ ทั้ง 21 

หมูบาน

สัญญาไฟเตือน ไฟ

กระพริบ ตามจุดเสี่ยง 

ในตําบลสระขวัญ ทั้ง 

21 หมูบาน

2,000,000            2,000,000           2,000,000           2,000,000 2,000,000          ลดการเกิด

อุบัติเหตุของ

ประชาชน

ประชาชนใชถนน

อยางปลอดภัย

กองชาง

49

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน 

(ในตําบลสระขวัญ ทั้ง 21 

หมูบาน)

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็กในชุมชน

(ในตําบลสระขวัญ ทั้ง

 21 หมูบาน)

รางระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็กในชุมชน(ใน

ตําบลสระขวัญ ทั้ง 21 

หมูบาน)

5,000,000.00       5,000,000          5,000,000 5,000,000 5,000,000 ลดปญหาน้ําทวมขัง ลดปญหาน้ําทวมขัง

ในหมูบาน

กองชาง

50

โครงการปรับปรุงซอมแซม

ถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล

เปนถนนแอสฟสทติกคอนกรีต 

หมูที่ 15 บานเนินไทร

เพื่อปรับปรุงซอมแซม

ถนนลาดยางผิวจราจร

เคพซีลเปนถนนแอส

ฟสทติกคอนกรีต หมูที่

 15 บานเนินไทร

ถนนลาดยางผิวจราจร

เคพซีลเปนถนนแอส

ฟสทติกคอนกรีต หมูที่ 

15 บานเนินไทร

10,000,000.00     จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 221



หนาที่ 222

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

     ผลที่คาดวา 

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

51

โครงการกอสรางถนนแอสฟสท

ติกคอนกรีต หมูที่ 7 บานใหม

ไพรวัลย (กลุมไทรยอย)

เพื่อกอสรางถนนแอส

ฟสทติกคอนกรีต หมูที่

 7 บานใหมไพรวัลย 

(กลุมไทรยอย)

ถนนแอสฟสทติกคอนก

รีต หมูที่ 7 บานใหม

ไพรวัลย (กลุมไทรยอย)

10,000,000.00     จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

รวม 49 โครงการ 170,260,000       130,306,000     202,800,000     230,700,000     156,400,000     

หนาที่ 222



หนาที่ 223

แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพื่อใชปฎิบัติงานกองคลัง 54,000             54,000           54,000           54,000           54,000             กองคลัง

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชปฎิบัติงานกองคลัง 1,200            1,200          1,200          1,200          1,200            กองคลัง

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอรAll In
 One  แบบประมวลผล

69,000          69,000       46,000       46,000       46,000          สํานักปลัด

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร 
โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

44,000          22,000       22,000          สํานักปลัด

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องพิมพ
Multifunction เลเซอร
หรือ LED สีราคา 
15,000 บาท

15,000          15,000       สํานักปลัด

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน สแกนเนอรส าหรับงาน
เก็บเอกสารทั่วไป ราคา 
3,200 บาท

3,200            สํานักปลัด

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด
 24000 บีทียู ระบบ 
Inverter  (39,800)

159,200       159,200     159,200       สํานักปลัด

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่ 223



หนาที่ 224

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

8 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอรระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI 
Lumens

33,600          33,600       สํานักปลัด

9 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องเสียงหอประชุมใหม 500,000       สํานักปลัด

10 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะประชุม หอประชุม
ใหม (15000)

120,000       120,000     สํานักปลัด

11 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ หอประชุมใหม 50,000          25,000       สํานักปลัด

12 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก  แบบ 2 บาน 
(5900)

23,600          23,600       สํานักปลัด

13 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น ถังน้ําดื่ม 1,000,000     1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000     สํานักปลัด

14 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานไฟฟา
และวิทยุ

เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียง
สําหรับใชในองคการ
บริหารสวนตําบลสระขวัญ

500,000       สํานักปลัด

หนาที่ 224



หนาที่ 225

แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องถายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดํา และสี 
ความเร็ว 20 ตอนาที

           120,000 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

2

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 
จํานวน 4 ตู

             11,800       11,800 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

3

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคาเตอรตอนรับ ขนาด 
ยาว*ลึก*สูง 120*60*
75 cm. จํานวน 1 ตัว

             35,000 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

4

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางานเหล็ก พรอม
กระจกเขามุม จํานวน 4 
ตัว

             40,000 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

5

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงานมีทาวแขน
 7ตัว

             39,900 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

6

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะประชุมเมนลามีน 4 
ตัว

             19,800 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

7

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะประชุมเมนลามีน
แบบโคง 2 ตัว

                8,600 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่ 225



หนาที่ 226

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

8

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ประชุมหมุนไดมี
เบาะ จํานวน 8 ตัว

             24,800 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

9

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คอมพิวเตอรแบบ
คอมพิวเตอรประมวลผล
แบบที่ 2 จํานวน  3  
เครื่อง

             60,000       30,000 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

10

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800VA จํานวน 3 เครื่อง

                5,000          2,500 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

11

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

คูเลอรน้ํารอน น้ําเย็น 
จํานวน 1 เครื่อง

             12,000 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

12

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางานผูบริหารหนา
กระจก เมลามีนทั้งตัว

             30,000 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

13

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โทรศัพทสํานักงาน                 2,500 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

14

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

กลองถายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง

       70,000 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

15

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

เครื่องเสียง ลําโพง
อเนกประสงคสําหรับติด
รถยนต จํานวน 3 ชุด

           240,000 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

หนาที่ 226



หนาที่ 227

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

16

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

เครื่องเสียง หองประชุม
เล็ก จํานวน 1 ชุด

      80,000 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

17

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

จอแสดงผลแบบ Led  
ขนาดไมนอยกวา 70 นิ้ว
 จํานวน 1 เครื่อง

       50,000 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

18

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ชุดรับแขก 1 ชุด 
ประกอบดวย โซฟา 
จํานวน 2 ตัว และโตะ
กลาง 1 ตัว

             50,000 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

19 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

รถบรรทุกขยะมูลฝอย 
แบบอัดทาย ขนาด 6 ตัน
 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล 
ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไม
ต่ํากวา 170 กิโลวัตต มี
ตูบรรทุกมูลฝอยขนาด
ของตูไมนอยกวา 10 
ลูกบาศกเมตร และ
อุปกรณเครื่องมือประจํา
รถ จํานวน 1 คัน

        2,500,000 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

หนาที่ 227



หนาที่ 228

แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร
แบบ 2 บาน

47,200 47,200 กองการศึกษา

2
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
จัดซื้อโตะทํางาน สําหรับ
เจาหนาที่ เพื่อใชในกอง
การศึกษา

20,000 กองการศึกษา

3
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
จัดซื้อเกาอี้ทํางาน 
สําหรับเจาหนาที่ เพื่อใช
ในกองการศึกษา

35,000 กองการศึกษา

4
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

จัดซื้อคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบประมวลผล
สําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานในกอง
การศึกษา ฯ จํานวน 2 
เครื่อง

44,000 44,000 กองการศึกษา

แผนงาน ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

ที่ หมวด

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่ 228



หนาที่ 229

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน ประเภทที่ หมวด

งบประมาณและที่ผานมา

5
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเจาะไม
นอยกวา 160 แผน ตอ
การเจาะ 1 ครั้ง เพื่อใช
ในการปฏิบัติงาน ในกอง
การศึกษา ฯ

7,500 กองการศึกษา

6
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อชั้นเก็บแฟม 4
 ชั้น มีลอเลื่อน ขนาด
กวาง92 ซม.ลึก 31.1 
ซม.สูง180 ซม.

26,000 - กองการศึกษา

7
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 24,000 ซี
ซี ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบ
ดับเบิ้บแคบ

1,092,000 กองการศึกษา

8
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ
แบบฉีกหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ ใชในกอง
การศึกษา ฯ

12,300 12,300 กองการศึกษา

9
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ 
Multifunctionsหรือ 
LED สีใชในกอง
การศึกษา  จํานวน 1 
เครื่อง

15,000 15,000 กองการศึกษา

หนาที่ 229



หนาที่ 230

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน ประเภทที่ หมวด

งบประมาณและที่ผานมา

10
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบ
ติดผนัง ระบบ Inverter 
ขนาด 24,000 บีทียู 
พรอมติดตั้ง ใหกับกอง
การศึกษาจํานวน 3 
เครื่อง

119,400 กองการศึกษา

11
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เพื่อจัดซื้อตูเย็น ขนาด 9
 คิว บิ๊กฟุต จํานวน 1 ตู 
เพื่อใชในสํานักงานกอง
การศึกษา ฯ

14,500 กองการศึกษา

12
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อชั้นวางสิ่งของ 
20 ชอง ใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2
 ชั้น

15,000 15,000 กองการศึกษา

13
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อชั้นวางกระเปา
และที่นอน 18 ชอง 
ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

29,400 29,400 กองการศึกษา

14
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อชั้นวางรองเทา
แบบเหล็ก ใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 6 ชั้น

33,000 กองการศึกษา

หนาที่ 230



หนาที่ 231

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน ประเภทที่ หมวด

งบประมาณและที่ผานมา

15
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบประมวลผล
เพื่อใชในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 5 แหง

110,000 110,000 กองการศึกษา

16
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ
แบบฉีกหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ ใชในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ฯ

21,500 21,500 21,500 กองการศึกษา

17
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุร

เพื่อจัดซื้อลําโพงพกพา 
เพื่อใชในการจัด
ประสบการณ ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 5 เครื่อง

70,000 กองการศึกษา

18
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เพื่อจัดซื้อตูเย็น ขนาด 9
 คิว บิ๊กฟุต จํานวน 1 ตู 
เพื่อใชในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

34,000 34,000 กองการศึกษา

19
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อเครื่องเย็บ
กระดาษ ขนาดไมนอย
กวา 8.5x38x27 
เซนติเมตร( 5 เครื่อง ) 
เพื่อใชในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

12,500 กองการศึกษา

หนาที่ 231



หนาที่ 232

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน ประเภทที่ หมวด

งบประมาณและที่ผานมา

20
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑการเกษตร

เพื่อจัดซื้อเครื่องปมน้ํา
อัตโนมัติใหศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ให ศพด. มี
มาตรฐานดานอาคาร
สถานที่เอื้ออํานวยตอการ
เรียนรูของเด็ก (จํานวน 5
 เครื่อง) ใชในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

40,500 40,500 กองการศึกษา

21
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑการเกษตร

เพื่อจัดซื้อกระดาน
อัจฉริยะ ขนาดไมนอย
กวา 80 นิ้ว ใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง 
(ปละแหง)

305,980 305,980 305,980 305,980 305,980 กองการศึกษา

22
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบ
ติดผนังขนาด 24,000 
BTU พรอมติดตั้ง ใหกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 เครื่อง

109,200 กองการศึกษา

หนาที่ 232



หนาที่ 233

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน ประเภทที่ หมวด

งบประมาณและที่ผานมา

23
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบ
ติดผนังระบบ Inverter 
ขนาด 24,000 บีทียู 
พรอมติดตั้ง ใหกับศูนย
พัฒนาเด็กบานใหมถาวร
เล็ก จํานวน 3 เครื่อง

109,200 กองการศึกษา

24
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสนาม

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบานเนินผาสุก

500,000 กองการศึกษา

25
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสนาม

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานทุงหินโคน

500,000 - กองการศึกษา

26
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑกีฬา

จัดซื้อโตะเทเบิ้ลเทนนิส 100,000 กองการศึกษาฯ
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หนาที่ 234

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน ประเภทที่ หมวด

งบประมาณและที่ผานมา

27
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑกีฬา

จัดซื้อเสาแบดมินตัน 60,000 กองการศึกษาฯ

28
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑกีฬา

จัดซื้อสนามแบดมินตัน 280,000 280,000 กองการศึกษาฯ

29
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑกีฬา

จัดซื้อสนามเซปปกตะกรอ 500,000 500,000 กองการศึกษาฯ

30
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑกีฬา

จัดซื้อวัสดุกีฬา 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กองการศึกษาฯ
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หนาที่ 235

แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

จัดซื้อและติดตั้งกลอง
วงจรปดใหกับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 5 แหง

200,000     กองการศึกษา

2

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

จัดซื้อและติดตั้งกลอง
วงจรปด หมูที่ 1

500,000    200,000     กองชาง

3

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

จัดซื้อและติดตั้งกลอง
วงจรปด หมูที่ 2

500,000    200,000     กองชาง

4

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

จัดซื้อและติดตั้งกลอง
วงจรปด หมูที่ 3

500,000    200,000     กองชาง

5

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

จัดซื้อและติดตั้งกลอง
วงจรปด หมูที่ 4

500,000    200,000     กองชาง

6

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

จัดซื้อและติดตั้งกลอง
วงจรปด หมูที่ 5

500,000    200,000     กองชาง

7

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

จัดซื้อและติดตั้งกลอง
วงจรปด หมูที่ 6

500,000    200,000     กองชาง

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

ที่
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หนาที่ 236

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

8

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

จัดซื้อและติดตั้งกลอง
วงจรปด หมูที่ 7

500,000    200,000     กองชาง

9

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

จัดซื้อและติดตั้งกลอง
วงจรปด หมูที่ 8

500,000    200,000     กองชาง

10

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

จัดซื้อและติดตั้งกลอง
วงจรปด หมูที่ 9

500,000    200,000     กองชาง

11

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

จัดซื้อและติดตั้งกลอง
วงจรปด หมูที่ 10

500,000    200,000     กองชาง

12

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

จัดซื้อและติดตั้งกลอง
วงจรปด หมูที่ 11

500,000    200,000     กองชาง

13

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

จัดซื้อและติดตั้งกลอง
วงจรปด หมูที่ 12

500,000    200,000     กองชาง

14

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

จัดซื้อและติดตั้งกลอง
วงจรปด หมูที่ 13

500,000    200,000     กองชาง

15

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

จัดซื้อและติดตั้งกลอง
วงจรปด หมูที่ 14

500,000    200,000     กองชาง
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หนาที่ 237

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

16

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

จัดซื้อและติดตั้งกลอง
วงจรปด หมูที่ 15

500,000    200,000     กองชาง

17

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

จัดซื้อและติดตั้งกลอง
วงจรปด หมูที่ 16

500,000    200,000     กองชาง

18

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

จัดซื้อและติดตั้งกลอง
วงจรปด หมูที่ 17

500,000    200,000     กองชาง

19

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

จัดซื้อและติดตั้งกลอง
วงจรปด หมูที่ 18

500,000    200,000     กองชาง

20

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

จัดซื้อและติดตั้งกลอง
วงจรปด หมูที่ 19

500,000    200,000     กองชาง

21

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

จัดซื้อและติดตั้งกลอง
วงจรปด หมูที่ 20

500,000    200,000     กองชาง

22

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

จัดซื้อและติดตั้งกลอง
วงจรปด หมูที่ 21

500,000    200,000     กองชาง
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หนาที่ 238

แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เพื่อจัดซื้อเสาไฟฟา
คอนกรีต

50,000              50,000        50,000         50,000         50,000           กองชาง

2 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟา
สําเร็จรูป
หลอดเปนแบบ LED 
และหลอดทั่วไป

500,000            500,000      500,000       500,000       500,000         กองชาง

3 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เครื่องบรรจุไฟแบตตารี่ 10,000              10,000        10,000         10,000         10,000           กองชาง

4 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ เพื่อจัดซื้อเครื่องหาพิกัด
ดวย
สัญญาณดาวเทียม แบบ
พกพา

25,000              25,000        25,000         25,000         25,000           กองชาง

5 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ กลองวัดมุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส

103,000            103,000      103,000       103,000       103,000         กองชาง

6 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ กลองระดับ ขนาดขยาย 
30 เทา

30,600              30,600        30,600         30,600         30,600           กองชาง

7 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 35,400              35,400        35,400         35,400         35,400           กองชาง

8 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

รถกระเชาไฟฟา 3,500,000         3,500,000   3,500,000    3,500,000    3,500,000      กองชาง

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
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หนาที่ 239

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

9 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All in
 one
สําหรับงานประมวลผล  
จํานวน

69,000              69,000        23,000         23,000         23,000           กองชาง

10 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
สําหรับงานประมวลผล

44,000              44,000        44,000         44,000         44,000           กองชาง

11 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เครื่องตัดเหล็กแบบแทน 
ขนาด 14 นิ้ว

10,000              10,000        10,000         10,000         10,000           กองชาง

12 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน ตูเชื่อมขนาด 200 แอมป 100,000            100,000      10,000         10,000         10,000           กองชาง

13 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น ๆ ถังกรองประปาหมูบาน 1,000,000         1,000,000   1,000,000    1,000,000    1,000,000      กองชาง

14 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น ๆ ลอกโซ ขนาด 3 ตัน 15,000              15,000        15,000         15,000         15,000           กองชาง

15 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
ดวยกระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย หมูที่
 13 บานวังตีอก

200,000       กองชาง

16 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น ๆ แผงโซลาเซลล เพื่อผลิต
น้ําประปาหมูบาน หมูที่ 
1 บานน้ําซับ

200,000      กองชาง
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หนาที่ 240

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

17 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น ๆ เครื่องกรองน้ําประปาคุม 
เนินกลาง และคุมหินหนอ
 หมูที่ 1 บานน้ําซับ

200,000       กองชาง

18 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อจัดซื้อรถเกรดเดอรไว
ใชสําหรับเกรดเดอร
ภายในพื้นที่ตําบลสระ
ขวัญ จํานวน 1 คัน

7,500,000    กองชาง
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หนาที่ 241

แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ
ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เพื่อจัดซื้อทอระบบเสียง
แบบไรสาย หมูที่ 3

500,000 กองชาง

1. ชุดเครื่องสง
สัญญาณเสียงไรสาย 
420.200 MHz  1 ชุด

2. ชุดเครื่องจายไฟ
สําหรับแมขาย 1 ชุด

3. ชุดควบคุมการ
ออกอากาศ 1 ชุด

4. เครื่องผสม
สัญญาณเสียง 1 ชุด

5. ไมโครโฟนประกาศตั้ง
โตะ 1 ชุด

6. ลําโพงมอนิเตอร 1 ชุด

7. เครื่องเลน CD/USB 
MP3/FM   1 ชุด

8. ชุดสายอากาศสง
พรอมสายนําสัญญาณ 1
 ชุด

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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หนาที่ 242

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

9. ชุดรับและขยาย
สัญญาณเสียงไรสาย  5  
 ชุด

10. ชุดสายอากาศรับ
พรอมสายนําสัญญาณ 5
 ชุด

11. ชุดลําโพงฮอรน 20
 ชุด

12. อุปกรณประกอบ
รวมอื่นๆในการติดตั้ง 1 
ชุด ฯลฯ

2 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ
ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เพื่อจัดซื้อทอระบบเสียง
แบบไรสาย หมูที่ 4

500,000 กองชาง

1. ชุดเครื่องสง
สัญญาณเสียงไรสาย 
420.200 MHz  1 ชุด

2. ชุดเครื่องจายไฟ
สําหรับแมขาย 1 ชุด

3. ชุดควบคุมการ
ออกอากาศ 1 ชุด

4. เครื่องผสม
สัญญาณเสียง 1 ชุด

5. ไมโครโฟนประกาศตั้ง
โตะ 1 ชุด
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หนาที่ 243

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

6. ลําโพงมอนิเตอร 1 ชุด

7. เครื่องเลน CD/USB 
MP3/FM   1 ชุด

8. ชุดสายอากาศสง
พรอมสายนําสัญญาณ 1
 ชุด

9. ชุดรับและขยาย
สัญญาณเสียงไรสาย  5  
 ชุด

10. ชุดสายอากาศรับ
พรอมสายนําสัญญาณ 5
 ชุด

11. ชุดลําโพงฮอรน 20
 ชุด

12. อุปกรณประกอบ
รวมอื่นๆในการติดตั้ง 1 
ชุด ฯลฯ

3 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ
ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เพื่อจัดซื้อทอระบบเสียง
แบบไรสาย หมูที่ 5

500,000 กองชาง

1. ชุดเครื่องสง
สัญญาณเสียงไรสาย 
420.200 MHz  1 ชุด

2. ชุดเครื่องจายไฟ
สําหรับแมขาย 1 ชุด

หนาที่ 243



หนาที่ 244

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

3. ชุดควบคุมการ
ออกอากาศ 1 ชุด

4. เครื่องผสม
สัญญาณเสียง 1 ชุด

5. ไมโครโฟนประกาศตั้ง
โตะ 1 ชุด

6. ลําโพงมอนิเตอร 1 ชุด

7. เครื่องเลน CD/USB 
MP3/FM   1 ชุด

8. ชุดสายอากาศสง
พรอมสายนําสัญญาณ 1
 ชุด

9. ชุดรับและขยาย
สัญญาณเสียงไรสาย  5  
 ชุด

10. ชุดสายอากาศรับ
พรอมสายนําสัญญาณ 5
 ชุด

11. ชุดลําโพงฮอรน 20
 ชุด

12. อุปกรณประกอบ
รวมอื่นๆในการติดตั้ง 1 
ชุด ฯลฯ
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หนาที่ 245

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

3 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ
ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เพื่อจัดซื้อทอระบบเสียง
แบบไรสาย หมูที่ 15

500,000 กองชาง

1. ชุดเครื่องสง
สัญญาณเสียงไรสาย 
420.200 MHz  1 ชุด

2. ชุดเครื่องจายไฟ
สําหรับแมขาย 1 ชุด

3. ชุดควบคุมการ
ออกอากาศ 1 ชุด

4. เครื่องผสม
สัญญาณเสียง 1 ชุด

5. ไมโครโฟนประกาศตั้ง
โตะ 1 ชุด

6. ลําโพงมอนิเตอร 1 ชุด

7. เครื่องเลน CD/USB 
MP3/FM   1 ชุด

8. ชุดสายอากาศสง
พรอมสายนําสัญญาณ 1
 ชุด

9. ชุดรับและขยาย
สัญญาณเสียงไรสาย  5  
 ชุด
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หนาที่ 246

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

10. ชุดสายอากาศรับ
พรอมสายนําสัญญาณ 5
 ชุด

11. ชุดลําโพงฮอรน 20
 ชุด

12. อุปกรณประกอบ
รวมอื่นๆในการติดตั้ง 1 
ชุด ฯลฯ

4 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ
ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เพื่อจัดซื้อทอระบบเสียง
แบบไรสาย หมูที่ 16

500,000 กองชาง

1. ชุดเครื่องสง
สัญญาณเสียงไรสาย 
420.200 MHz  1 ชุด

2. ชุดเครื่องจายไฟ
สําหรับแมขาย 1 ชุด

3. ชุดควบคุมการ
ออกอากาศ 1 ชุด

4. เครื่องผสม
สัญญาณเสียง 1 ชุด

5. ไมโครโฟนประกาศตั้ง
โตะ 1 ชุด

6. ลําโพงมอนิเตอร 1 ชุด

7. เครื่องเลน CD/USB 
MP3/FM   1 ชุด

หนาที่ 246



หนาที่ 247

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

8. ชุดสายอากาศสง
พรอมสายนําสัญญาณ 1
 ชุด

9. ชุดรับและขยาย
สัญญาณเสียงไรสาย  5  
 ชุด

10. ชุดสายอากาศรับ
พรอมสายนําสัญญาณ 5
 ชุด

11. ชุดลําโพงฮอรน 20
 ชุด

12. อุปกรณประกอบ
รวมอื่นๆในการติดตั้ง 1 
ชุด ฯลฯ

5 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ
ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เพื่อจัดซื้อทอระบบเสียง
แบบไรสาย หมูที่ 20

500,000 กองชาง

1. ชุดเครื่องสง
สัญญาณเสียงไรสาย 
420.200 MHz  1 ชุด

2. ชุดเครื่องจายไฟ
สําหรับแมขาย 1 ชุด

3. ชุดควบคุมการ
ออกอากาศ 1 ชุด

4. เครื่องผสม
สัญญาณเสียง 1 ชุด
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หนาที่ 248

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

5. ไมโครโฟนประกาศตั้ง
โตะ 1 ชุด

6. ลําโพงมอนิเตอร 1 ชุด

7. เครื่องเลน CD/USB 
MP3/FM   1 ชุด

8. ชุดสายอากาศสง
พรอมสายนําสัญญาณ 1
 ชุด

9. ชุดรับและขยาย
สัญญาณเสียงไรสาย  5  
 ชุด

10. ชุดสายอากาศรับ
พรอมสายนําสัญญาณ 5
 ชุด

11. ชุดลําโพงฮอรน 20
 ชุด

12. อุปกรณประกอบ
รวมอื่นๆในการติดตั้ง 1 
ชุด ฯลฯ

6 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ
ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เพื่อจัดซื้อทอระบบเสียง
แบบไรสาย หมูที่ 1-21

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองชาง

1. ชุดเครื่องสง
สัญญาณเสียงไรสาย 
420.200 MHz  1 ชุด
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หนาที่ 249

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

2. ชุดเครื่องจายไฟ
สําหรับแมขาย 1 ชุด

3. ชุดควบคุมการ
ออกอากาศ 1 ชุด

4. เครื่องผสม
สัญญาณเสียง 1 ชุด

5. ไมโครโฟนประกาศตั้ง
โตะ 1 ชุด

6. ลําโพงมอนิเตอร 1 ชุด

7. เครื่องเลน CD/USB 
MP3/FM   1 ชุด

8. ชุดสายอากาศสง
พรอมสายนําสัญญาณ 1
 ชุด

9. ชุดรับและขยาย
สัญญาณเสียงไรสาย  5  
 ชุด

10. ชุดสายอากาศรับ
พรอมสายนําสัญญาณ 5
 ชุด

11. ชุดลําโพงฮอรน 20
 ชุด

12. อุปกรณประกอบ
รวมอื่นๆในการติดตั้ง 1 
ชุด ฯลฯ
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570  ๒๕๐ 

 

  
 

 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวย การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  
พ.ศ. 2559) เปนแบบท่ีกำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดำเนินการให
คะแนน ตามเกณฑท่ีกำหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให
แลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้  

4.1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566  -2570  ประกอบดวย  

1.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  20  คะแนน  
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร 65 คะแนน ประกอบดวย  

(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ 5 คะแนน  
(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน   

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 4.2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่นส่ีป ประกอบดวย  

2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ  มีความชัดเจนนาไปสูการตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 5 คะแนน  
 

สวนท่ี 4 
การติดตามประเมินผล 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570  ๒๕๑ 

 

(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน  
(5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม แหงชาติ ฉบับท่ี 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ัง
ค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 5 คะแนน  
(12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อน

การพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน   

4.3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
 4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใชแบบสำหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1 แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน ( Performance Indicators  
(2 แบบบัตรคะแนน  (Scorecard Model หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3 แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ ( Result Framework Model (RF  
(4 แบบเชิงเหตุผล  (Logical Model  
(5 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process Performance Measurement System (PPMS  
(6 แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือ Problem-Solving 

Method  
(7 แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Method  
(8 แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation  
(9 แบบการประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment Model  
(10 แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model  
(11 แบบอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดข้ึน  ท้ังนี้ตองอยูภายใตกรอบขอ (1 –(10 

หรือเปนแบบผสมก็ได 
เชิงปริมาณ  (Quantity เชิงคุณภาพ ( Quality ผลท่ีไดจริง  ๆ คืออะไร คาใชจาย (Cost เวลา 

(Time เป นไปตามท่ีกำหนดไวหรือไม 
ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 
วัดผลนั้นไดหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicator : KPIs  
ผลกระทบ (Impact  
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4.4 ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
 4.4.1 ผลกระทบนำไปสูอนาคต (เชน จะทำ สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน  

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้วา องคกรตางๆไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือองคกร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยูรอดไดตองมีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
ภายนอก 4 ประการ (PEST ตลอดเวลา ซ่ึงประกอบไปด วย 

 
๑. สิ่งแวดลอมดานการเมือง (Political Environment  
๒. สิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment  
๓. สิ่งแวดลอมดานสังคม (Social Environment และ  
๔. สิ่งแวดลอมดานวิทยาการใหมๆ (Technology  
 

 
จากแผนภาพ องคการบริหารสวนตำบล มีฐานะเปนองคกรภาครัฐองคกรหนึ่ง จึงมีความ

จำเปนท่ีจะตองมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมตาง ๆ 4 ประการดังท่ี
กลาวมาแลว เพ่ือใหองคกรพัฒนา เติบโตและอยูรอดตอไปได วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองวิเคราะหตามสิ่งแวดลอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปท้ัง 4 ประการ ดังนี้ 

1 การปรับตัวใหเขากับการเมือง  (Political Environment ท่ีเปลี่ยนแปลง  
หากกลาวถึงการปกครองของไทยในปจจุบัน อาจแบงระดับการเมืองออกไดเปน 2 ระดับ 

ไดแก การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับทองถ่ิน การเมืองระดับชาติ ไดแก การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในสวนของการเมืองระดับทองถ่ินนั้นยังสามารถแบงแยกยอยออก
ไดเปนหลายประเภท เชน การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแมกระท่ังการเมืองในระดับหมูบานท่ี
จะตองมีการเลือกตั้งผูใหญบานโดยราษฎรในหมูบานนั้นๆ เปนตน 

ในสภาพขอเท็จจริงปจจุบันและผลงานวิจัยตางๆท่ีเก่ียวของตางชี้วาการเมืองในระดับชาติ 
ยังมีอิทธิพลตอการเมืองในระดับทองถ่ินอยูหลายประการ เชน การเลือกตั้งในระดับทองถ่ินตองอาศัย
ภาพลักษณของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือชวยในการหาเสียง การใหเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสวนกลาง
มายังองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเลือกใหเฉพาะทองถ่ินท่ีเปนพรรคพวกเดียวกันกับราชการสวนกลาง เปนตน 

ในอนาคต อำนาจหนาท่ีและบทบาทของนักการเมืองทองถ่ินและขาราชการทองถ่ินจะเปน
อยางไรนั้น สวนหนึ่งก็ข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมทางการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซ่ึง
ถายทอดออกมาเปนนโยบายของรัฐท่ีมีตอ อปท. ซ่ึงมักสลับสับเปลี่ยนกันเปน 2 กรณี กลาวคือ การรวม

 

องคการ 

(Organization  

พัฒนา เติบโต อยูรอด 

การเมือง 

(Political  

เศรษฐกิจ 

(Economic  

สังคม 

(Social  

วิทยาการ 

(Technology
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อำนาจการปกครอง (Centralization หรือ การกระจายอำนาจการปกครอง ( Decentralization ดังนั้น  
ผูท่ีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึงจำเปนท่ีจะตองทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยูตลอดเวลา เพ่ือบริหาร
จัดการ อปท.ใหเขากับสภาวการณดังกลาวท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

ในสวนของปจจัยการเมืองระดับทองถ่ินดวยกันเองนั้น ทุกฝายท่ีเก่ียวของจะตองเขาใจ
บทบาทหนาท่ีของตนเอง ซ่ึงโดยหลักการแลวการตัดสินใจกำหนดนโยบายควรเปนหนาท่ีของฝายการเมือง
ทองถ่ิน ทุกฝายควรตองรูความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองทองถ่ินในทุกระดับท้ังระดับ 
อบจ. เทศบาล อบต.และระดับหมูบาน เพราะการเมืองทองถ่ินเหลานี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันและจะตองมี
ผลกระทบตอ อปท.ไมทางตรงก็ทางออม ขาราชการทองถ่ินควรพยายามปรับขอเท็จจริงในทองถ่ินใหเขากับ
ระเบียบกฎหมายของรัฐ ซ่ึงในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไมเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการ
ของคนในทองถ่ินก็ตองเปนหนาท่ีของขาราชการทองถ่ิน ท่ีจะประยุกตใชกฎหมาย ใหสามารถใชไดจริงตาม
สภาพและบริบทแวดลอมของทองถ่ินนั้นๆ จึงจะไดชื่อวาเปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent  
อยางแทจริง 

2 การปรับตัวเขากั บเศรษฐกิจ (Economic Environment  ท่ีเปล่ียนแปลง 
เม่ือสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมดี ทำใหประชาชนยากจนเพ่ิมข้ึนเปนสาเหตุของ

ปญหาอ่ืนๆท่ีกระทบตอ อปท.ตามมา ไมวาจะเปนปญหายาเสพติด ปญหาโสเภณีเด็ก ปญหาประชาชน
เรียกรองในสิ่งท่ีสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนามากกวาสิ่งท่ีแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน เชน ตองการผาหม 
กันหนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี เปนตน ซ่ึงสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอยางเขมขนของ
สำนักงานตรวจเงินแผนดิน ท่ีพยายามจำกัดขอบเขตการตัดสินใจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องของ
การแจกของใหแกราษฎร  

อีกปญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีสวนรวมทางการเมืองกับ อปท. เพราะตองเอาเวลา
ไปทำงานหาเงินเพ่ือปากทองของตนเองกอน  รวมตลอดถึงปญหาความยากจนของประชาชนจะสรางความ
เขมแข็งใหกับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เปนการสงเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยูตลอดเวลาของประชาชน เปนตน 

ดังนั้น การสรางกระบวนทัศน (Paradigm ทางความคิดใหแกประชาชนตามหลัก  “ตนเปน
ท่ีพ่ึงแหงตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเปนสิ่งสำคัญท่ีนกับริหารงาน อปท. ควรใหความสนใจท่ี
จะสงเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเขากับสังคม (Social Environment ท่ีเปล่ี ยนแปลง 
ชุมชนแตละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การปฏิบัติงาน 

ในแตละพ้ืนท่ีก็ตองเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน เชน บางพ้ืนท่ีอาจเปนสังคมของคน
พุทธ บางพ้ืนท่ีอาจเปนสังคมของคนคริสตหรืออิสลาม บางพ้ืนท่ีเปนสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท บางพ้ืนท่ี
เปนสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง บางพ้ืนท่ีประชาชนใหความรวมมือกับกิจกรรมของ อปท.เปนอยางดี บาง
พ้ืนท่ีประชาชนขาดความรวมมือ บางพ้ืนท่ีอาจเปนสังคมท่ีประกอบดวยคนหลายเชื้อชาติ เปนตน  

สภาพของสังคมไทยมักเปนสังคมอุปถัมภ ผูบริหารทองถ่ิน จึงจำเปนท่ีจะตองเขาใจ
ผลกระทบท่ีมาจากสาเหตุการกระจายอำนาจสูทองถ่ินท่ีสงผลโดยตรงตอความสามัคคีในสังคมทองถ่ินยุค
ปจจุบัน ตองมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแยงในสังคม เพราะคงไมมีสังคมใดในประเทศไทยท่ีจะมี
คนท่ีชอบสิ่งท่ีเหมือนๆกันไดหมด การปฏิบัติงานทุกอยางยอมมีการเห็นดวย ไมเห็นดวย ตอตาน และไม
ตอตาน อยูคูกับสังคมประชาธิปไตยเสมอ สำคัญเพียงแตวาจะสามารถลดระดับหรือแกไขความขัดแยงท่ี
รุนแรงนั้นไดอยางไร  
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4 การปรับตัวเ ขากับวิทยาการใหมๆ (Technology  ท่ีเปล่ียนแปลง 
ในปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝกอบรมอยูเปนประจำ เชน การฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ การฝกอบรมการจัดทำเว็บไซต
องคกร เปนตน ประกอบกับกรมสงเสริมฯ มีเว็บไซตเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆท่ีจำเปนและเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท. ท่ีปรับปรุงใหทันสมัยอยูทุกวัน เชน การเผยแพรหนังสือสั่งการตางๆผานชองทางการ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส เปนตน หากพนักงานทองถ่ินใหความสำคัญในการอานหนังสือสั่งการของกรม
สงเสริมฯทางอินเตอรเน็ตอยูเปนประจำ ก็จะนำมาซ่ึงการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไมขัดตอระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา  
 
 4.4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองคประกอบสำคัญของขอมูลเพ่ือนำไปสู
ขอเสนอแนะ เปนตน  
 องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ มีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการ
คาดการณการพัฒนาตางๆ อยูภายใตสิ่งแวดลอมภายนอกตางๆ ดังตอไปนี้ 

1 การเปล่ียนแปลงท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 

- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลท่ัวประเทศ 

- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท. 

 จากการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินในแตละปท่ีผานมา  ของ
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  ไมสามารถดำเนินการไดหมดทุกโครงการ เนื่องจาก
โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินมีจำนวนมาก  สวนงบประมาณมีจำนวนจำกัด  ทำใหไม
สามารถดำเนินงานตามโครงการท่ีประชาคมหมูบานแตละหมูเสนอเขามาในแผนพัฒนา
ทองถ่ินไดหมด 

 ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  จะสังเกตไดวาในการ
เสนอโครงการในท่ีประชุมประชาคมหมูบาน  จะเสนอโครงการเฉพาะในสวนของการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เชน  ถนน  น้ำประปา  ไฟฟา  เปนตน  แตไมใหความสำคัญของ
การพัฒนาในดานอ่ืน ๆ   
2) การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต.  
AEC หรือ  Asean Economics Community คื อการรวมตั วของชาติ ในอาเซียน  

10 ประเทศ โดยมี ไทย พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปรอินโดนีเซีย ฟลิปปนสกัมพูชา บรูไน 
เพ่ือท่ีจะใหมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจ รวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทำใหมี
ผลประโยชน อำนาจตอรองตางๆ กับคูคาไดมากข้ึน และการนำเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี 
ยกเวนสินคาบางชนิดท่ีแตละประเทศอาจจะขอไวไมลดภาษีนำเขา (เรียกวาสินคาออนไหว  Asean จะรวมตัว
เปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน นั้นจะทำให
ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว หรือแนวทางท่ีจะใ ห AEC เปนไป คือ 

 1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน  
2. การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง  
3. การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน  
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4. การเปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก จากการท่ีองคการบริหารสวน 
ตำบลสระขวัญไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไวจำนวน 5 ยุทธศาสตร ดังนั้น จึงวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
ในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ท่ีจะสงผลกระทบตอองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ในยุทธศาสตร
ตางๆ ดังนี้  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โดยเฉพาะ อยางยิ่งองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตองใหความสำคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
เพ่ือรองรับการหลั่งไหลเขา มาของประชากรประเทศเพ่ือนบานไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเท่ียว คนทำางาน 
หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสราง พ้ืนฐานท่ีสำคัญ เชน  ถนน ปายจราจรท่ี มีภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศท่ีจำเปน เปนตน 

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
ปญหาสังคมจะรุนแรงถาไมไดรับการวางแผนท่ีดี เนื่องจากจะมีขยะจำนวนมากมากข้ึน 

ปญหาการแบงชนชั้น ถาคนไทยทำงานกับคนตางชาติท่ีดอยกวา อาจมีการแบงชนชั้นกันได จะมีชุมชนสลัม
เกิดข้ึน และอาจมี พมา ทาวนลาวทาวนกัมพูชาทาวนปญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการกออาชญากรรม 
จะเพ่ิมข้ึนอยางมากจากชนนั้นท่ี มีปญหา คนจะทำผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไมรูกฎหมาย  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและและส่ิงแวดลอม  
การบุกรุกพ้ืนท่ีปาอาจมีมากข้ึน ดวยสาเหตุท้ังท่ีเกิดจากคนไทยและชาวตางชาติ สาเหตุท่ี

เกิดจากคนไทยคือการเพ่ิมข้ึนของจำนวนประชากรทำใหท่ีทำมาหากินไมเพียงพอตอความตองการ หรือการขาย
ท่ีดินใหนายทุน ตางๆชาติแลวไมมีท่ีทำกินจึงตองไปเปดปาใหม สวนสาเหตุจากชาวตางชาติ อาจมีนายทุนเขา
มาทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การตัดไมเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ การเขาสัมปทาน
เหมืองแรหรือ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญอ่ืนๆ มลพิษจากขอเสียขามแดน เชน อาจมีขยะขามแดน  

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว  
การศึกษา  
ภาษาอังกฤษยังเปนภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารนอยกวาประเทศอ่ืนๆใน

อาเซียน ดังนั้น องคการบริหารสวน ตำบลสระขวัญ จึงไดเริ่มตนสนับสนุน สงเสริมการนำครูชาวตางชาติ 
มาสอนภาษาอังกฤษโดยการใหอยูกินกับชาวบาน โรงเรียนในพ้ืนท่ี เพ่ือนำรองไปสูโครงการอ่ืนๆ ในการเรงรัด
พัฒนาให ประชาชนในพ้ืนท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน  

ศาสนา  
อาจเกิดความขัดแยงในการเผยแพรศาสนาของชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาในไทยมากข้ึน 

เชน อาจมีการเผยแผศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหวางผูนับถือศาสนาท่ีแตกตาง
กัน เชน ชาวคริสเตียนมาทองเท่ียวในวัดท่ีเปนแหลงทองเท่ียวและมีการลบหลูอยางรูเทาไมถึงการณ เปนตน  

วัฒนธรรม  
ประชาสั งคมและวัฒ นธรรมอาเซียน  (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY)  

มีแผนปฏิบัติการ ดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทรท่ีสำคัญ คือ การพัฒนา
มนุษยและการสรางอัตลักษณ อาเซียน ตองสรางความตระหนักรูถึงความแตกตางในมรดกทางวัฒนธรรม เชน 
มุสลิมมีอาหารท่ีเปนขอหาม ตามธรรม เนียมบรูไนไมมีการจับมือกับเพศตรงขาม การใชมือซายในการสงของ
หรือนามบัตรใหแกชาวมุสลิมถือเปนสิ่งไมสุภาพ เปนตน  
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
การเมืองและการบริหาร ดานการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแยงดานการเมือง

ระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง รวมท้ัง ปญหาการกอการรายท่ีเปนผลมาจากการเมือง ซ่ึงประเทศใดประเทศหนึ่ง
ไมสามารถแกไขไดโดยลำพัง การบริหารภาครัฐตองเรงรัดพัฒนาใหตอบสนองการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การใหบริการในดาน การอนุญาต อนุมัติ ตางๆ ซ่ึงตองมีคูมือภาษาอังกฤษ เปนตน เพ่ือสื่อสารกับชาวตางชาติ 
ท่ีตองการทำนิติกรรมตางๆ ซ่ึงเก่ียวกับรัฐ เชน การเสียภาษีบำรุงทองท่ี การเสียภาษีปาย เปนตน อีกท้ัง
เจาหนาท่ีภาครัฐจำตองพัฒนาการใช ภาษาอังกฤษใหอยูในระดับท่ีสื่อสารกับผูใชบริการท่ีเปนชาวตางชาติ 

 
 



 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






	1.3 แผนงานอุตสาหกรรม
	1.งานบริหารงานทั่วไป
	2.2 สาธารณสุข
	2.กองการศึกษา
	2.5 สร้างความเข้มแข็ง
	3. อุตสาหกรรมและการโยธา
	เคหะและชุมชน

