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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมถึง (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559  ซ่ึงไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอำนาจ
และหนาท่ีในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนการดำเนินงาน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใช
แผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการ
พัฒนาท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 
2570  ซ่ึงประกาศใช เม่ือวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2564 ไปแลวนั้น แตการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร และเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ซ่ึงยังมีโครงการ/
กิจกรรม ท่ียังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570 และบางโครงการท่ีบรรจุไว ไมตรงกับ
รายละเอียดโครงการ ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ จึงตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 
- 2570 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 เพ่ือบรรเทาความเดือนรอนของประชาชนตามนโยบายของผูบริหารองคการ
บริหารสวนตำบลสระขวัญ 
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เหตุผลความจำเปน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมถึง (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ซ่ึงไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอำนาจ
และหนาท่ีในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนการดำเนินงาน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินใช
แผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในชวงแผนนั้นรวมท้ังวางแนวทางใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการ
พัฒนาท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570  
ซ่ึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2564 ไปแลวนั้น 
แตการจัดแผนพัฒนาทองถ่ิน ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร และเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน ซ่ึงยังมีโครงการ/กิจกรรมท่ียังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570 และบาง
โครงการท่ีบรรจุไวไมตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ จึงตองจัดทำ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ขอ 10 ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ 22/1 
และขอ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548  

ขอ 22/1 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงให
สภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ. 2537 ดวย 

เม่ือแผนพัฒทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแต
วันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

ขอ 22/2 ในกรณีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับโครงการงานพระราชพิธี รัฐ
พิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน สำหรับองคการ
บริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตำบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ดวย และ
เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบ
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถ่ินดังกลาว 
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วัตถุประสงคของการเพ่ิมเติม (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570  

1. เพ่ือใหการจัดทำโครงการในการแกปญหาตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570  
มีความสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีและสถานการณในปจจุบันมากท่ีสุด 

2. เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลท่ีมีความ 
จำเปนเรงดวนในการแกไขปญหา บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

3. ความจำเปนในดานการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน ของ
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาจึงตองมีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชใหมี
เพียงพอตอจำนวนผูปฏิบัติงาน ประชาชนในพ้ืนท่ี และชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึน ดานการศึกษา การบริการสาธารณะ 
และโครงสรางพ้ืนฐาน สำหรับบริการประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลสระขวัญ และตำบลหรือพ้ืนท่ีใกลเคียง 

 
ข้ันตอนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3  
พ.ศ. 2561 ขอ 9 ใหยกเลิกความในขอ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2559 ใหใชความตอไปนี้แทน 

ขอ 22 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพรอม
เหตุผลและความจำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(2 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวนตำบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ดวย 

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทรายโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแต
วันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

ขอ 10 ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ 22/1 และขอ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  

ขอ 22/2 ในกรณีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับโครงการพระราชบัญญัติ  
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบาบรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหาร
สวนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 
ดวยและเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชน
ทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถ่ินดังกลาว 
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ข้ันตอนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 

 คณะกรรมการสนับสนุนแจงใหหนวยงานเพ่ิมเติม

โครงการพัฒนา และจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
1 

4 

5 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณา 
2 

3 

สงรางแผนพัฒนาทองถ่ินเสนอสภาเห็นชอบ 

                             

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน + 

                            ประชาคมทองถ่ินพิจารณา 

ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัต ิ                            

ประกาศ

เพ่ิมเติม

แผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

                             

รางแผนพัฒนา

ทองถ่ินเพ่ิมเติม 

                             



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

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

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2         3,000,000 2 3,000,000        2 3,000,000        2 3,000,000        2 3,000,000        10 15,000,000

  1.2 แผนงานการพาณิชย 0                      -   0 -                   0 -                   0 -                   0 -                   0 0

  1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา

45       35,570,000 30 35,650,000      15 22,700,000      10 16,000,000      5 12,000,000      105 121,920,000

  1.4 แผนงานการเกษตร 0                      -   0 -                   0 -                   0 -                   0 -                   0 0

รวม 47      38,570,000 32      38,650,000 17      25,700,000 12      19,000,000 7      15,000,000 115    136,920,000

  2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2            400,000 2            400,000 2            400,000 2            400,000 2            400,000 10 2,000,000        

  2.2 แผนงานการศึกษา 0 -                   

  2.3 แผนงานสาธารณสุข 0 -                   

  2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 0 -                   

  2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 0 -                   

  2.6 แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

2            120,000 2 120,000           2 120,000           2 120,000           2 120,000           10 600,000           

  2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

0 0 0 0 0 0 0 -                   0 -                   

  2.8 แผนงานงบกลาง

รวม 4           520,000 4           520,000 4           520,000 4           520,000 4           520,000 20 2600000

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเกษตรและสิ่งแวดลอม

  3.1 แผนงานการเกษตร

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รวม 5 ป

   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

ยุทธศาสตร

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

แบบ ผ.01

4



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

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

รวม 5 ป

ยุทธศาสตร

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
ทองเที่ยว

 4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 1              15,000 1 15,000             1 15,000             1 15,000             1 15,000             5 75,000             

  5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1              15,000 1 15,000             1 15,000             1 15,000             1 15,000             1 15,000             

รวม 4           520,000 4           520,000 4           520,000 4           520,000 4           520,000 20        2,600,000

รวมทั้งสิ้น 51      39,090,000 36      39,170,000 21      26,220,000 16      19,520,000 11      15,520,000 135    139,520,000

5



เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(ผลผลิตของโครการ)   (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1

อุดหนุนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
ไฟฟาในพื้นที่ตําบลสระ
ขวัญ

เพื่อขยายเขตไฟฟาใน
พื้นที่ตําบลสระขวัญ

ขยายเขตไฟฟาในพื้นที่
ตําบลสระขวัญ

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

ประชากรมีไฟฟาใช

ในครัวเรือเพิ่มมาก

ขึ้นและมีไฟฟาสอง

สวางรายทาง

ประชากรมีไฟฟาใช

ในครัวเรือเพิ่มมาก

ขึ้นและมีไฟฟาสอง

สวางรายทาง

กองชาง

2

อุนหนุนประปาสวน

ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
ประปาในพื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

เพื่อขยายเขตประปาสวน

ภูมิภาค

เพื่อขยายเขตประปา

สวนภูมิภาค

1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     จํานวนรอนละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําประปา

ใชในการอุปโภค-

บริโภค มากขึ้น

กองชาง

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

      1.  ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

 องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสรางพื้นฐานการสงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการดานสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว

ข.       ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสูความเปนเมืองแหงอนาคต

         1.1   แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

6



เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(ผลผลิตของโครการ)   (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1

โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน หมูที่ 1 
บานน้ําซับ (คุมเนินกลาง)

เพื่อกอสรางระบบประปา
หมูบาน หมูที่ 1 บานน้ําซับ
 (คุมเนินกลาง)

ระบบประปาหมูบาน 
หมูที่ 1 บานน้ําซับ (คุม
เนินกลาง)

500,000        จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

2

โครงการปรับปรุง
ซอมแซมสถานีสูบน้ําดวย

ไฟฟาบานใหมถาวร หมูที่
 2 บานใหมถาวร

เพื่อปรับปรุงซอมแซมสถานี
สูบน้ําดวยไฟฟาบานใหม

ถาวร หมูที่ 2 บานใหมถาวร

สถานีสูบน้ําใชระบบ
ไฟฟาในการสูบน้ํา

2,000,000     จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

3

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่
 3 บานแกงสีเสียด

เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กใหสูงขึ้น หมูที่ 3
 บานแกงสีเสียด

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กใหสูงขึ้น หมูที่
 3 บานแกงสีเสียด

500,000        จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

4

โครงการปรับปรุง

ซอมแซมสถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟาบานทากระตุม หมูที่

 3 บานแกงสีเสียด

เพื่อปรับปรุงซอมแซมสถานี

สูบน้ําดวยไฟฟาบานทา
กระตุม หมูที่ 3 บานแกง

สีเสียด

สถานีสูบน้ําใชระบบ

ไฟฟาในการสูบน้ํา

2,000,000     จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

      1.  ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

 องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสรางพื้นฐานการสงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการดานสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว

ข.       ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสูความเปนเมืองแหงอนาคต

         1.3   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

7



เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(ผลผลิตของโครการ)   (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

5

โครงการกอสรางถนนดิน 
หมูที่ 3 บานแกงสีเสียด

เพื่อกอสรางถนนดิน หมูที่ 
3 บานแกงสีเสียด

โครงการกอสรางถนนดิน
 หมูที่ 3 บานแกงสีเสียด

500,000        จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

6

โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6

 บานเนินผาสุก (ทางเขาศูนย

เด็กเล็ก)

เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานเนิน

ผาสุก (ทางเขาศูนยเด็กเล็ก) 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 40 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

พรอมหูชาง 2 ขาง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 6 บานเนินผาสุก 

(ทางเขาศูนยเด็กเล็ก) 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

40 เมตร หนา 0.15 เมตร

 พรอมหูชาง 2 ขาง

          110,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

7

โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6

 บานเนินผาสุก (ซอยหลัง

โรงเรียนบานนายวิชัย สรอย

สูงเนิน)

เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานเนิน

ผาสุก (ซอยหลังโรงเรียนบาน

นายวิชัย สรอยสูงเนิน) ขนาด

ความกวาง 4 เมตร ยาว 50 

เมตร หนา 0.15 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 6 บานเนินผาสุก 

(ซอยหลังโรงเรียนบานนาย

วิชัย สรอยสูงเนิน) ไดรับ

การปรับปรุงสามารถใชงาน

ไดดี

          120,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

8

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่
 6 บานเนินผาสุก (บาน

นางสังเวียน  พานทอง)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 6 บาน
เนินผาสุก (บานนางสังเวียน

  พานทอง) ขนาดกวาง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา

 0.15 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมูที่ 6 บานเนินผาสุก 
(บานนางสังเวียน  พาน

ทอง) ขนาดกวาง 4 เมตร
 ยาว 500 เมตร หนา 

0.15 เมตร

500,000        500,000        จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

8



เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(ผลผลิตของโครการ)   (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

9

โครงการกอสรางถนนแอส

ฟสติก หมูที่ 7 บานใหมไพร

วัลย (กลุมไทรยอย)

กอสรางถนนแอสฟสติก หมูที่

 7 บานใหมไพรวัลย (กลุม

ไทรยอย) ขนาดกวาง 6 เมตร

 ยาว 1,500 เมตร หนา 

0.15 เมตร พรอมลงูกรังชาง

ละ 1 เมตร

กอสรางถนนแอสฟสติก 

หมูที่ 7 บานใหมไพรวัลย 

(กลุมไทรยอย) ขนาดกวาง

 6 เมตร ยาว 1,500 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

พรอมลูกรังขางละ 1 เมตร

       9,800,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

10

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่
 7 บานใหมไพรวัลย เสน
บานนายชาญณรงค หิน
โทน (กลุมทาไมแดง)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 7 บาน
ใหมไพรวัลย เสนบานนาย
ชาญณรงค หินโทน  (กลุม
ทาไมแดง)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนบานนายชาญณรงค 
หินโทน ก (กลุมทาไมแดง)

350,000        จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

11

โครงการกอสรางแพสูบน้ํา เพื่อกอสรางแพสูบน้ํา จาก
คลองพระสะทึงเขาถัง
ประปาทาไมแดง พรอมถัง
กรองน้ําแบบน้ําวน

แพสูบน้ํา จากคลองพระ
สะทึงเขาถังประปาทา
ไมแดง พรอมถังกรองน้ํา
แบบน้ําวน

500,000        จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

12

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา ภายในหมูบาน

 หมูที่ 8 บานคลองปูน

เพื่อกอสรางรางระบายน้ํา 
ภายในหมูบาน หมูที่ 8 

บานคลองปูน

รางระบายน้ํา ภายใน
หมูบาน หมูที่ 8 บาน

คลองปูน

500,000        จํานวนรอยละน้ํา

ทวมขังลดลง

ในพื้นที่น้ําทวมขัง

ลดลง

กองชาง

13

โครงการเปลี่ยนถังกรอง
น้ําประปาหมูบานพรอม

ติดตั้ง หมูที่ 8 บานคลอง
ปูน

เพื่อเปลี่ยนถังกรอง
น้ําประปาหมูบานพรอม

ติดตั้ง หมูที่ 8 บานคลองปูน

เปลี่ยนถังกรอง
น้ําประปาหมูบานพรอม

ติดตั้ง หมูที่ 8 บาน
คลองปูน

500,000        จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

9



เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(ผลผลิตของโครการ)   (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

14

โครงการขุดลอกสระน้ํา 
หมูที่ 8 บานคลองปูน

เพื่อขุดลอกสระน้ํา หมูที่ 8
 บานคลองปูน

ประชาชนในพื้นที่มีน้ํา
สําหรับบอุปโภค บริโภค
มากขึ้น

500,000        จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

15

โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กดวยแอสฟสติก
 หมูที่ 8 บานคลองปูน

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กดวย
แอสฟสติก หมูที่ 8 บาน
คลองปูน

ปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กดวย
แอสฟสติก หมูที่ 8 บาน
คลองปูน

500,000        จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

16

โครงการรื้อถอนระบบ
ประปาหมูบาน หมูที่ 9 
บานบะเจริญ (ขางบาน
นางสุตา ผูกธรรม)

เพื่อรื้อถอนระบบประปา
หมูบาน หมูที่ 9 บานบะ
เจริญ (ขางบานนางสุตา ผูก
ธรรม)

ระบบประปาหมูบาน
ไดรับการรื้อถอน

100,000        จํานวนรอยละการ

ดําเนินการเปนไป

ดวยความเรียบรอย

ระบบประปา
หมูบานไดรับการ
รื้อถอน

กองชาง

17

โครงการปรับปรุง
ซอมแซมระบบประปา
หมูบาน หมูที่ 9 บานบะ
เจริญ

เพื่อปรับปรุงซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน หมูที่
 9 บานบะเจริญ

ปรับปรุงซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน หมูที่ 9 
บานบะเจริญ

500,000        จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

18

โครงการวางทอระบายน้ํา
 หมูที่ 10 บานคลอง

คันฉอง

เพื่อวางทอระบายน้ํา
ภายในหมูบาน หมูที่ 10 

บานคลองคันฉอ (กลุม
หนองอีดวง)

วางทอระบายน้ําภายใน
หมูบาน หมูที่ 20 บาน

คลองคันฉอ กลุมหนองอี
ดวง

500,000        รอยละของการวาง

ทอระบายน้ําเปนไป

ตามรูปแบบรายการที่

 อบต.กําหนด

ไดแกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง

กองชาง

19

โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่
 10 บานคลองคันฉอ

เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 10 บาน
คลองคันฉอ (กลุมหนองอี

ดวง)  ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15

 เมตร

ปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  หมูที่ 10 
บานคลองคันฉอ (กลุม

หนองอีดวง) ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 150 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

500,000        จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

10



เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(ผลผลิตของโครการ)   (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

20

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา หมูที่ 11 บาน
โคกสําราญ

เพื่อกอสรางระบายน้ํา หมูที่
 11 บานโคกสําราญ  ยาว
 600 เมตร (หนาบานนาย
จวน แกวเตชะ)

กอสรางระบายน้ํา หมูที่ 
11 บานโคกสําราญ  
ยาว 600 เมตร (หนา
บานนายจวน แกวเตชะ)

200,000        จํานวนรอยละการ

ดําเนินการเปนไป

ดวยความเรียบรอย

ไดแกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง

กองชาง

21

โครงการกอสรางกําแพง
ปากทอคอนกรีต หมูที่ 
11 บานโคกสําราญ

เพื่อกอสรางกําแพงปากทอ
คอนกรีต หมูที่ 11 บาน
โคกสําราญ

กอสรางกําแพงปากทอ
คอนกรีต หมูที่ 11 บาน
โคกสําราญ

50,000          จํานวนรอยละการ

ดําเนินการเปนไป

ดวยความเรียบรอย

ไดแกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง

กองชาง

22

โครงการลอกสระน้ํา
สาธารณะ หมูที่ 11 บาน
โคกสําราญ

เพื่อลอกสระน้ําสาธารณะ 
หมูที่ 11 บานโคกสําราญ

ประชาชนในพื้นที่มีน้ํา
อุปโภค บริโภคมากขึ้น

500,000        จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

23

โครงการติดตั้งกลองวงจร
ปด หมูที่ 11 บานโคก
สําราญ

เพื่อปองกันเหตุอันไมพึง
ประสงคทอาจเกิดขึ้นใน
รูปแบบตาง ๆ

หมูที่ 11 มีมาตรฐานใน
การรักษาความปลอดภัย
ดวยระบบกลองวงจรปด

500,000        จํานวนรอยละ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัยดาน

ทรัพยและสิ่งของ

ตาง ๆ

กองชาง

24

โครงการกอสรางพรอม
ติดตั้งไฟฟาแสงสวางแบบ

พลังงานแสงอาทิตย หมูที่
 11 บานโคกสําราญ

กอสรางพรอมติดตั้งไฟฟา
แสงสวางแบบพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 11 บาน
โคกสําราญ

กอสรางพรอมติดตั้ง
ไฟฟาแสงสวางแบบ

พลังงานแสงอาทิตย หมู
ที่ 11 บานโคกสําราญ

500,000        จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางเพิ่มมากขึ้น

กองชาง

25

โครงการกอสรางประตูปด
เปดทอระบายน้ํา หมูที่ 
13 บานวังตีอก

เพื่อกอสรางประตูปดเปด
ทอระบายน้ํา หมูที่ 13 
บานวังตีอก

กอสรางประตูปดเปดทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 13 
บานวังตีอก

120,000        จํานวนรอยละการ

ดําเนินการเปนไป

ดวยความเรียบรอย

ไดแกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง

กองชาง

26

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมทั้งติดตั้ง
ระบบประปาหมูบาน หมู

ที่ 13 บานวังตีอก

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล

พรอมทั้งติดตั้งระบบ
ประปาหมูบาน หมูที่ 13 

บานวังตีอก

ขุดเจาบอบาดาลพรอม

ทั้งติดตั้งระบบประปา
หมูบานหมูที่ 13

500,000        รอยละของ

ประชากรมีน้ําประปา

ใชมากขึ้น

ประชาชนมี
น้ําประปาใชอยาง
ทั่วถึง

กองชาง

11



เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(ผลผลิตของโครการ)   (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

27

โครงการขยายเขตถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่
 13 บานวังตีอก

เพื่อขยายเขตถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากเดิม 4 เมตร
 เปน 5 เมตร หมูที่ 13 
บานวังตีอก

ขยายเขตถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากเดิม 4 
เมตร เปน 5 เมตร หมูที่
 13 บานวังตีอก

-                500,000        จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

28

โครงการเสริมไหลทาง
ดวยดินลูกรังภายใน
หมูบาน หมูที่ 13 บานวัง
ตีอก

เพื่อเสริมไหลทางดวยดิน
ลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 
13 บานวังตีอก

เสริมไหลทางดวยดิน
ลูกรังภายในหมูบาน หมู
ที่ 13 บานวังตีอก

-                200,000        -                จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

29

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่
 14 บานคลองมะละกอ 
(กลุมคลองมะละกอเหนือ)
 บานนายสมาน ศรีชนะ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 14 บาน
คลองมะละกอ (กลุมคลอง
มะละกอเหนือ) บานนาย
สมาน ศรีชนะ กวาง 6 
เมตร ยาว 2,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมูที่ 14 บานคลอง
มะละกอ (กลุมคลอง
มะละกอเหนือ) บาน
นายสมาน ศรีชนะ กวาง
 6 เมตร ยาว 2,500 
เมตร หนา 0.15 เมตร

5,000,000     5,000,000     จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

30

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่
 14 บานคลองมะละกอ 

(กลุมคลองมะละกอเหนือ)
 บานนายเจียม แกวกัลยา

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 14 บาน
คลองมะละกอ (กลุมคลอง

มะละกอเหนือ) บานนาย
เจียม แกวกัลยา กวาง 4 

เมตร ยาว 200 เมตร หนา
 0.15 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมูที่ 14 บานคลอง
มะละกอ (กลุมคลอง

มะละกอเหนือ) บานนาย
เจียม แกวกัลยา กวาง 4

 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

500,000        จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

31

โครงการปรับปรุงระบบ
ทอประปาภายในหมูบาน

 หมูที่ 15 บานเนินไทร

เพื่อปรับปรุงระบบทอ
ประปาภายในหมูบาน หมูที่

 15 บานเนินไทร

ปรับปรุงระบบทอ
ประปาภายในหมูบาน 

หมูที่ 15 บานเนินไทร

500,000        จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

ประชาชนมีน้ําไวใช

บริโภคอยางทั่วถึง

กองชาง

12



เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(ผลผลิตของโครการ)   (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

32

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่
 16 บานคลองจานนอย 
(ซอยบานนางราตรี)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 16 บาน
คลองจานนอย (ซอยบาน
นางราตร)ี กวาง 4 เมตร 
ยาว 160

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมูที่ 16 บานคลอง
จานนอย (ซอยบานนาง
ราตร)ี กวาง 4 เมตร ยาว
 161

500,000        จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

33

โครงการขยายทางลูกรัง 
หมูที่ 16 บานคลองจาน
นอย (ซอยวัด)

เพื่อขยายทางลูกรัง หมูที่ 
16 บานคลองจานนอย 
(ซอยวัด) กวาง 2 เมตร 
ยาว 360 เมตร

ขยายทางลูกรัง หมูที่ 16
 บานคลองจานนอย 
(ซอยวัด) กวาง 2 เมตร 
ยาว 360 เมตร

500,000        จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

34

โครงการขยายทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่
 16 บานคลองจานนอย 
(ซอยวัด)

เพื่อขยายทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 16 บานคลอง
จานนอย (ซอยวัด) กวาง 2 
เมตร ยาว 400 เมตร

ขยายทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 16 บาน
คลองจานนอย (ซอยวัด)
 กวาง 2 เมตร ยาว 
400 เมตร

500,000        จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

35

โครงการเปลี่ยนทอ

ระบายน้ํา หมูที่ 16 บาน
คลองจานนอย (ซอยวัด)

เพื่อเปลี่ยนทอระบายน้ํา 

หมูที่ 16 บานคลองจาน
นอย (ซอยวัด) จากขนาด

เล็กใหมีขนาดใหญขึ้น

เปลี่ยนทอระบายน้ํา หมู

ที่ 16 บานคลองจาน
นอย (ซอยวัด) จากขนาด

เล็กใหมีขนาดใหญขึ้น

500,000        จํานวนรอยละน้ํา

ทวมขังลดลง

รอยละน้ําทวมขังลดลง กองชาง

36

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่
 17 บานเนินสะอาด 
(บานนายทองอินทร  บุญ
หนองเหลา)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 17 บาน
เนินสะอาด (บานนายทอง

อินทร  บุญหนองเหลา) 
ขนาดความกวาง 3.50 

เมตร ยาว 100 เมตร หนา
 0.15 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมูที่ 17 บานเนิน
สะอาด (บานนายทอง

อินทร  บุญหนองเหลา) 
ขนาดความกวาง 3.50 

เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

        210,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

หนวยงาน

รับผิดชอบ

13



เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(ผลผลิตของโครการ)   (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

37

โครงการกอสรางถนน
ลูกรัง หมูที่ 17 บานเนิน
สะอาด (บานนายทอง
อินทร บุญหนองเหลา)

เพื่อกอสรางถนนลูกรัง หมูที่
 17 บานเนินสะอาด (บาน
นายทองอินทร บุญหนอง
เหลา) ขนาดความกวาง 
3.50 เมตร ยาว 110 เมตร

ถนนลูกรัง หมูที่ 17 บาน
เนินสะอาด (บานนาย
ทองอินทร บุญหนอง
เหลา) ขนาดความกวาง 
3.50 เมตร ยาว 110 
เมตร

          120,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

38

โครงการกอสรางระบบ

ประปาหมูบาน หมูที่ 17 

บานเนินสะอาด (กลุมเนิน

สะอาด)

เพื่อกอสรางระบบประปา

หมูบาน หมูที่ 17 บานเนิน

สะอาด (กลุมเนินสะอาด)

ประชาชนในพื้นที่มีน้ํา

สําหรับอุปโภค-บริโภค

          500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

39

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 

17 บานเนินสะอาด (กลุม

เนินสะอาดถึงกลุมคลอง

คันฉอ)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 17 บาน

เนินสะอาด (กลุมเนินสะอาด

ถึงกลุมคลองคันฉอ) กวาง 4 

เมตร ยาว 200 เมตร หนา 

0.15 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 17 บานเนินสะอาด 

(กลุมเนินสะอาดถึงกลุม

คลองคันฉอ) กวาง 4 เมตร

 ยาว 200 เมตร หนา 

0.15 เมตร

          500,000           500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

40

โครงการกอสรางถนนลูกรัง 

หมูที่ 17 บานเนินสะอาด 

(บานนางประพิศ วงษศรี 

และกลุมบานนางโสภา 

วรรณลึก)

เพื่อกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 

17 บานเนินสะอาด (บาน

นางประพิศ วงษศรี และกลุม

บานนางโสภา วรรณลึก)

ถนนลูกรัง หมูที่ 17 บาน

เนินสะอาด (บานนางประ

พิศ วงษศรี และกลุมบาน

นางโสภา วรรณลึก)

          150,000           150,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

41

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 

17 บานเนินสะอาด (กลุม

เขาดิน)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 17 บาน

เนินสะอาด (กลุมเขาดิน) กวาง

 3.50 เมตร ยาว 238 เมตร 

 หนา 0.15 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 17 บานเนินสะอาด 

(กลุมเขาดิน) กวาง 3.50 

เมตร ยาว 238 เมตร  

หนา 0.15 เมตร

          500,000           500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

14



เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(ผลผลิตของโครการ)   (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

42

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 17

 บานเนินสะอาด (กลุมเนิน

ขาวเหนียวนอย)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กหมูที่ 17 บานเนิน

สะอาด (กลุมเนินขาวเหนียว

นอย) กวาง 4 เมตร ยาว 

120 เมตร หนา 0.15 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ 17 บานเนินสะอาด 

(กลุมเนินขาวเหนียวนอย) 

กวาง 4 เมตร ยาว 120 

เมตร หนา 0.15 เมตร

          300,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

43

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 

17 บานเนินสะอาด (กลุม

บานนางสุวรรณ สิมมา)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 17 บาน

เนินสะอาด (กลุมบานนาง

สุวรรณ สิมมา) กวาง 3.50 

เมตร ยาว 500 เมตร หนา 

0.15 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 17 บานเนินสะอาด 

(กลุมบานนางสุวรรณ 

สิมมา) กวาง 3.50 เมตร 

ยาว 500 เมตร หนา 

0.15 เมตร

          500,000           500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

44

โครงการปรับปรุง
ซอมแซมระบบประปา
หมูบาน พรอมติดตั้งถัง
กรองสนิมหมูที่ 17 บาน
เนินสะอาด

เพื่อปรับปรุงซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน หมูที่
 17 บานเนินสะอาด

ปรับปรุงและซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน
พรอมติดตั้งถังกรองสนิม

120,000        จํานวนรอยละการ

ดําเนินการเปนไป

ดวยความเรียบรอย

ระบบประปา
หมูบานไดรับการ
รื้อถอน

กองชาง

45

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมติดตั้งถัง

ประปาหมูบาน หมูที่ 18
 บานคลองมะละกอใต

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล
พรอมติดตั้งถังประปา

หมูบาน หมูที่ 18 บาน
คลองมะละกอใต

บอบาดาลพรอมติดตั้งถัง
ประปาหมูบาน หมูที่ 18

 บานคลองมะละกอใต

500,000        จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

46

โครงการวางทอประปา
ภายในหมูบาน หมูที่ 18 
บานคลองมะละกอใต

เพื่อวางทอประปาภายใน
หมูบาน หมูที่ 18 บาน
คลองมะละกอใต

วางทอประปาภายใน
หมูบาน หมูที่ 18 บาน
คลองมะละกอใต

500,000        จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

15



เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(ผลผลิตของโครการ)   (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

47

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่
 19 บานหนองโสน 
(กลุมหนองน้ําแดง)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 19 บาน
หนองโสน (กลุมหนองน้ํา
แดง) พรอมขยายไหลทาง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมูที่ 19 บานหนองโสน
 (กลุมหนองน้ําแดง) 
พรอมขยายไหลทาง

500,000        จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

48

โครงการกอสรางสะพาน
คอนกรีต หมูที่ 19 บาน
หนองโสน เชื่อมตอหมูที่ 
1 บานคลองจานนอย

เพื่อกอสรางสะพาน
คอนกรีต หมูที่ 19 บาน
หนองโสน เชื่อมตอหมูที่ 1
 บานคลองจานนอย

สะพานคอนกรีต หมูที่ 
19 บานหนองโสน 
เชื่อมตอหมูที่ 1 บาน
คลองจานนอย

3,000,000     จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

49

โครงการวางทอระบายน้ํา
ภายในหมูบาน หมูที่ 20 
บานคลองอาง

เพื่อวางทอระบายน้ํา
ภายในหมูบาน หมูที่ 20 
บานคลองอาง

วางทอระบายน้ําภายใน
หมูบาน หมูที่ 20 บาน
คลองอาง

500,000        รอยละของการวาง

ทอระบายน้ําเปนไป

ตามรูปแบบรายการที่

 อบต.กําหนด

ไดแกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง

กองชาง

50

โครงการวางทอระบายน้ํา

 หมูที่ 21 บานสารคาม

เพื่อวางทอระบายน้ํา หมูที่

 21 บานสารคาม ความ
ยาว 70 เมตร

ทอระบายน้ํา หมูที่ 21 

บานสารคาม ความยาว 
70 เมตร

500,000        จํานวนรอยละน้ํา

ทวมขังลดลง

ในพื้นที่น้ําทวมขัง

ลดลง

กองชาง

51

โครงการปรับปรุงระบบ
ทอประปาภายในหมูบาน
 หมูที่ 21 บานสารคาม 
(เสนเนินไพรบูลย)

เพื่อปรับปรุงระบบทอ
ประปาภายในหมูบาน หมูที่
 21 บานสารคาม (เสนเนิน
ไพรบูลย)

ระบบทอประปาภายใน
หมูบานไดรับการ
ปรับปรุง หมูที่ 21 บาน
สารคาม (เสนเนิน
ไพรบูลย)

500,000        จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

52

โครงการวางทอระบายน้ํา
 หมูที่ 21 บานสารคาม 
(บานนายโอภาศ ถึงราน
ซอม)

เพื่อวางทอระบายน้ํา หมูที่
 21 บานสารคาม (บาน
นายโอภาศ ถึงรานซอม)

วางทอระบายน้ํา หมูที่ 
21 บานสารคาม (บาน
นายโอภาศ ถึงรานซอม)

500,000        จํานวนรอยละน้ํา

ทวมขังลดลง

ในพื้นที่น้ําทวมขัง

ลดลง

กองชาง

16



เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(ผลผลิตของโครการ)   (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

53

โครงการขุดลอกคลอง

ภายในพื้นที่ตําบลสระขวัญ 

ทั้ง 21 หมูบาน

เพื่อขุดลอกคลองภายในพื้นที่

ตําบลสระขวัญ ทั้ง 21 

หมูบาน ทําใหน้ําทวมขังลดลง

 มีน้ําไวสําหรับอุปโภคบริโภค

ใหกับประชาชนในพื้นที่

ขุดลอกคลองภายในพื้นที่

ตําบลสระขวัญ ทั้ง 21 

หมูบาน ทําใหน้ําทวมขัง

ลดลง มีน้ําไวสําหรับ

อุปโภคบริโภคใหกับ

ประชาชนในพื้นที่

          500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

54

โครงการประปาดื่มได 

พรอมติดตั้งถังกรองน้ําดื่ม 

ทั้ง 21 หมูบาน

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีน้ํา

สําหรับบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ

ประชาชนในพื้นที่มีน้ํา

สําหรับบริโภคที่ถูก

สุขลักษณะ

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

ประชาชนในพื้นที่มีน

ไวบริโภคอยางทั่วถึง

ประชาชนมีน้ําไวใช

บริโภคอยางทั่วถึง

กองชาง

55

โครงการติดตั้งระบบประปา

หมูบานพลังงานแสงอาทิตย

 ทั้ง 21 หมูบาน

เพื่อติดตั้งระบบประปา

หมูบานพลังงานแสงอาทิตย 

ทั้ง 21 หมูบาน

ระบบประปาหมูบาน

พลังงานแสงอาทิตย ทั้ง 

21 หมูบาน

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

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

56

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กรอยตอ

ถนนหมูบานกับถนนสาย

หลัก หมูที่ 1-21

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กรอยตอถนน

หมูบานกับถนนสายหลักทั้ง 

หมูที่ 1-21

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

รอยตอถนนหมูบานกับ

ถนนสายหลักทั้ง หมูที่ 

1-22

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

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

57

โครงการตอเติมอาคาร

สํานักงาน อบต.สระขวัญ

เพื่อตอเติมอาคารสํานักงาน 

อบต.สระขวัญ สําหรับรองรับ

ประชาชนผูมาติดตอราชการ

ประชาชนผูมาติดตอ

ราชการไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว มีสถานที่เพียงพอ

       1,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนผูมารับ

บริการมีสถานที่ใน

การรับบริการเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนผูมารับ

บริการมีสถานที่ใน

การรับบริการเพิ่ม

มากขึ้น

สํานักปลัด/

กองชาง

58

โครงการกอสรางหอ
กระจายขาว หมูที่ 1-21

เพื่อกอสรางหอกระจายขาว
 ในการประชาสัมพันธ และ
ประชาชนในพื้นที่ไดรับขมูล
ขาวสารเพิ่มขึ้น

หอกระจายขาว ในการ
ประชาสัมพันธ และ
ประชาชนในพื้นที่ไดรับข
มูลขาวสารเพิ่มขึ้น

500,000        500,000        จํานวนรอยละ
ประชาชนในพื้นที่
ไดรับขอมูลขาวา
ทั่วถึง

ประชาชนในพื้นที่
ไดรับขอมูลขาวา
ทั่วถึง

กองชาง

17



เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(ผลผลิตของโครการ)   (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

59

โครงการปรับปรุงซอมแซม
 หองน้ําศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานเนินผาสุก

เพื่อปรับปรุงซอมแซม 
หองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานเนินผาสุก

หองน้ําศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานเนินผาสุก ไดรับ
การปรับปรุงซอมแซม

500,000        รอยละของการ
ปรับปรุงซอมแซม
เปนไปตามรูปแบบ
รายการที่ อบต.
กําหนด

ประชาชน/เด็ก/ครู
 มีหองน้ําใชอยาง
เพียงพอ เหมาะสม

กองการศึกษา

60

อุดหนุนโรงเรียนบานน้ํา
ซับเจริญ เพื่อกอสราง
ถนนคอนกรีเสริมเหล็ก
เขาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานน้ําซับเจริญ

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบาน
น้ําซับเจริญ ในการสราง
ถนนคอนกรีเสริมเหล็กเขา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานน้ํา
ซับเจริญ

ถนนคอนกรีเสริมเหล็ก
เขาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานน้ําซับเจริญ

300,000        จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากขึ้น

กองชาง

61

โครงการกอสรางโรงจอด
รถบรรทุกน้ํา

เพื่อกอสรางโรงจอด
รถบรรทุกน้ํา

โรงจอดรถบรรทุกน้ํา 4,000,000     จํานวนรอยละการ

กอสรางเปนไปดวย

ความเรียบรอยตาม

รูปแบบที่ อบต.

กําหนด

อบต.สระขวัญมี

สถานที่จอดรถอยาง

เพียงพอ

สํานักปลัด/

กองชาง

62

โครงการปรับปรุงและ
ซอมแซมหลังคาอาคาร
สํานักงาน อบต.สระขวัญ

เพื่อปรับปรุงและซอมแซม
หลังคาอาคารสํานักงาน 
อบต.สระขวัญ

หลังคาอาคารสํานักงาน 
อบต.สระขวัญ ไดรับการ
ปรับปรุงซอมแซมใหมี
สภาพที่สามารถใชงาน
ไดดี

500,000        จํานวนรอยละการ

กอสรางเปนไปดวย

ความเรียบรอยตาม

รูปแบบที่ อบต.

กําหนด

หลังคาอาคาร

สํานักงานสามารถใช

งานไดดี

สํานักปลัด/

กองชาง

18



เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(ผลผลิตของโครการ)   (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

63

โครงการซอมแซมถนน
คอนกรีต หมูที่ 1-21

เพื่อซอมแซมถนนคอนกรีต
 หมูที่ 1-21

ถนนคอนกรีต หมูที่ 1-21 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        จํานวนรอยละการ

กอสรางเปนไปดวย

ความเรียบรอยตาม

รูปแบบที่ อบต.

กําหนด

หลังคาอาคาร

สํานักงานสามารถใช

งานไดดี

กองชาง

64

โครงการรื้อถอนเสาธง 
หนาอาคารสํานักงาน

เพื่อรื้อถอนเสาธงหนา
อาคารสํานักงาน อบต.สระ
ขวัญ

รื้อถอนเสาธง หนา
อาคารสํานักงาน อบต.
สระขวัญ

20,000          จํานวนรอยละการ

ดําเนินการเปนไป

ดวยความเรียบรอย

รื้อถอนเสาธงหนา
อาคารสํานักงาน 
อบต.สระขวัญ

สํานักปลัด/

กองชาง

65

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ภายใน อบต.สระขวัญ

เพื่อปรับปรุงภูมิภูทัศน 
ภายใน  อบต.สระขวัญ

ปรับปรุงภูมิทัศน อบต.
สระขวัญ

500,000        จํานวนรอยละของ

ประชาชนที่มาติดตอ

ราชการไดรับความ

สะดวกมากขึ้น

ไดสรางความปรับ
ใจใหกับผูมาติดตอ
ราชการ

สํานักปลัด/

กองชาง

66

โครงการกอสรางถนนกรีต
เสริมเหล็กภายใน อบต.

สระขวัญ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ขนาด 6 เมตร

 หนา 0.15 เมตร ไหลขาง
ละ 1 เมตร

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 6 

เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลขางละ 1 เมตร

500,000        จํานวนรอยละของ

ประชาชนที่มาติดตอ

ราชการไดรับความ

สะดวกมากขึ้น

ไดสรางความปรับ
ใจใหกับผูมาติดตอ

ราชการ

สํานักปลัด/

กองชาง

67

โครงการรื้อตาขายพรอม

เสาสนามฟุตซอล

เพื่อรื้อตาขายพรอมเสา

สนามฟุตซอล  ดานหลัง
อาคารหอประชุม อบต.สระ

ขวัญ

รื้อตาขายพรอมเสา

สนามฟุตซอล  ดานหลัง
อาคารหอประชุม อบต.

สระขวัญ

500,000        จํานวนรอยละของ

ประชาชนที่มาติดตอ

ราชการไดรับความ

สะดวกมากขึ้น

ไดรื้อตะขายพรอม

เสาสนามฟุตซอล  
ดานหลังอาคาร

หอประชุม อบต.
สระขวัญ

กองชาง

19



เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(ผลผลิตของโครการ)   (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

68

โครงการกอสรางโรงจอด
รถ อบต.สระขวัญ

เพื่อกอสรางโรงจอดรถ 
อบต.สระขวัญ

กอสรางโรงจอดรถ อบต.
สระขวัญ

500,000        จํานวนรอยละของ

ประชาชนที่มาติดตอ

ราชการไดรับความ

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนผูมา
ติดตอราชการมีที่
จอดรถอยางเพียงพอ

สํานักปลัด/

กองชาง

69

โครงการกอสรางลาน
คอนกรีตภายใน อบต.
สระขวัญ

เพื่อกอสรางลานคอนกรีต
ภายใน อบต.สระขวัญ

กอสรางลานคอนกรีต
ภายใน อบต.สระขวัญ

500,000        500,000        จํานวนรอยละของ

ประชาชนที่มาติดตอ

ราชการไดรับความ

สะดวกมากขึ้น

มีลานคอนกรีตไว
จัดกิจกรรมตาง ๆ

สํานักปลัด/

กองชาง

70

โครงการปรับปรุง
ซอมแซมหองน้ํา ดานขาง
อาคารสํานักงาน อบต.
สระขวัญ

เพื่อปรับปรุงซอมแซม
หองน้ํา ดานขางอาคาร
สํานักงาน อบต.สระขวัญ

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา
 ดานขางอาคาร
สํานักงาน อบต.สระขวัญ

500,000        จํานวนรอยละของ

ประชาชนที่มาติดตอ

ราชการไดรับความ

สะดวกมากขึ้น

มีหองน้ําไวบริการ
ประชาชนผูมา
ติดตอราชการ

สํานักปลัด/

กองชาง

71

โครงการกอสรางหองน้ํา

เพื่อบริการประชาชน

เพื่อกอสรางหองน้ําเพื่อ

บริการประชาชน อบต.สระ
ขวัญ

กอสรางหองน้ําเพื่อ

บริการประชาชน อบต.
สระขวัญ

500,000        จํานวนรอยละของ

ประชาชนที่มาติดตอ

ราชการไดรับความ

สะดวกมากขึ้น

มีหองน้ําไวบริการ

ประชาชนผูมา
ติดตอราชการ

สาธารณสุขฯ

72

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน ดวย

พลังงานแสงอาทิตย (โซลา
เซลล) หมูที่ 1 -21

ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน ดวยพลังงาน

แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 
หมูที่ 1 -21

ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน ดวยพลังงาน

แสงอาทิตย (โซลาเซลล)
 หมูที่ 1 -21

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

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

20



เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(ผลผลิตของโครการ)   (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

โครงการกอสรางหอ
กระจายขาวขนาดใหญ 
หมูที่ 1-21

เพื่อกอสรางหอกระจายขาว
 ในการประชาสัมพันธ และ
ประชาชนในพื้นที่ไดรับขมูล
ขาวสารเพิ่มขึ้น

หอกระจายขาว ในการ
ประชาสัมพันธ และ
ประชาชนในพื้นที่ไดรับข
มูลขาวสารเพิ่มขึ้น

1,000,000     1,000,000     จํานวนรอยละ
ประชาชนในพื้นที่
ไดรับขอมูลขาวา
ทั่วถึง

ประชาชนในพื้นที่
ไดรับขอมูลขาวา
ทั่วถึง

กองชาง

รวม 71 โครงการ     35,570,000     35,650,000     22,700,000     16,000,000     12,000,000
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(ผลผลิตของโครการ)   (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1

โครงการฝกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจําองคการบริหารสวน

ตําบลสระขวัญ

เพื่อเสริมสรางศักยภาพและ

ความเขมแข็งใหแกจิตอาสา

ประจําองคการบริหารสวนตําบล

สระขวัญ

จิตอาสาประจําองคการ

บริหารสวนตําบลสระขวัญ

ไดรับการฝกอบรม

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 จํานวนรอยละจิต

อาสาไดรับการ

ฝกอบรมตามหลักสูตร

จิตอาสาสามารถนํา

ความรูไปปฏิบัติ

หนาที่ไดอยางถูกตอง

สํานักปลัด

2

โครงการฝกอบรม

อาสาสมัครปองกันภัยฝาย

พลเรือนหลักสูตรจัดตั้ง

เพื่อสรางเครือขายความรวมมือ

ภาคประชาชนใหเขามามีสวน

รวมในการชวยเหลือปองกัน

บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อเพิ่มกําลังฝายพลเรือน

สําหรับการชวยเหลืองาน

ภาครัฐในดานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

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

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลสระขวัญ เขา

รวมเปนอาสาสมัคร

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลสระขวัญ เขา

รวมเปนอาสาสมัคร

สํานักปลัด

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

      1.  ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

 องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ข.       ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพที่ยั่งยืน

         1.1   แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(ผลผลิตของโครการ)   (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1

อุดหนุนที่วาการอําเภอเมือง

สระแกว โครงการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด

ในพื้นที่อําเภอเมืองสระแกว

เพื่ออุดหนุนที่วาการอําเภอเมือง

สระแกว โครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่

อําเภอเมืองสระแกว

เพื่อใหพื้นที่อําเภอเมือง

สระแกว ปลอดภัยและ

ปราศจากปญหายาเสพติด 

เปนพื้นที่สีขาว ปลอดยาเสพติด

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 จํานวนรอยละผูติดยา

เสพติดลดลง

ผูติดยาเสพติดไดรับ

ความรูและไดรับการ

บําบัดทําใหปญหายา

เสพติดลดลง

กอง

สาธารณสุขฯ

2

โครงการอบรมหลักสูตร

แนวทางปฏิบัติตาม

กฏหมายควบคุมอาคาร 

กฎหมายขุดดินและถมดิน 

และกฏกระทรวงที่เกี่ยวของ

เพื่อผูนําหมูบานและประชาชน

เขาใจ แนวทางปฏิบัติตาม พรบ.

 ควบคุมอาคาร พ.ศ 2522  

และที่แกไขเพิ่มเติม 

2 เพื่อใหผูนําหมูบาน และ

ประชาชนผูใหความสนใจมี

ความรูความเขาใจแนวทาง

ปฏิบัติตาม พรบ. ขุดดินและถม

ดิน พ.ศ 2543

กํานัน/ผูใหญบาน ประชาชน

ผูใหความสนใจ

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 จํานวนรอยละผูเขา

รับการฝกอบรมมี

ความรูความเขาใจใน

ระเบียบ/กฎหมาย

เพิ่มมากขึ้น

ผูเขารับการฝกอบรม

มีความรูความเขาใจ

ในระเบียบ/กฎหมาย

เพิ่มมากขึ้น

กองชาง

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

      1.  ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

 องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ข.       ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพที่ยั่งยืน

         1.6   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(ผลผลิตของโครการ)   (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1

โครงการพัฒนาความรูดาน

กฏหมายและระเบียบที่

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

สําหรับบุคลากร องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

ผูบริหาร และสมาชิกทองถิ่น

เพื่อใหบุคลากร ผูบริหาร และ

สมาชิกทองถิ่นไดเพิ่มพูนความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ

กฏหมายที่เกี่ยวของในการ

บริหารงานองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิก

 เขารับการฝกอบรม

         15,000          15,000          15,000          15,000          15,000 จํานวนรอยละ

ผูบริหาร บุคลากร 

สมาชิกทองถิ่น ไดรับ

การฝกอบรม

ผูบริหาร บุคลากร 

สมาชิกทองถิ่น มี

ความพรอมในองค

ความรู และนําเปน

แนวทางในการ

ปฏิบัติหนาที่และการ

บริหารราชการ

สํานักปลัด

รวม 1 โครงการ          15,000          15,000          15,000          15,000          15,000

      1.  ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

 องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ข.       ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

         1.1   แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

24



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

งานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 3 ตัน 6
 ลอ จํานวน 1 คัน

1,092,000  สํานักปลัด

2
งานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อโตะประชุม จํานวน 1 ตัว 35,000       สํานักปลัด

3
งานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อเกาอี้สําหรับใชในการจัด
ประชุมแบบลอเลื่อน จํานวน 11 ตัว 55,000       

สํานักปลัด

4
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อโตะประชุม จํานวน 1 ตัว 35,000       กองชาง

5 อุตสาหกรรมและ
การโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อเกาอี้สําหรับใชในการจัดประชุม
 จํานวน 8 ตัว 40,000       กองชาง

6 อุตสาหกรรมและ
การโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อชุดโซฟาเพื่อบริการประชาชนผู
มาติดตอราชการ จํานวน 1 ชุด 50,000       กองชาง

7
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ เพื่อจัดซื้อลอวัดระยะ จํานวน 1 ตัว 10,000       กองชาง

8
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ

เพื่อจัดซื้อกลองระดับ ขนาดกําลังขยาย 
30 เทา 34,000       กองชาง

9
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อจัดซื้อเครื่องบดแบบเดินตาม 2 ลอ 300,000     กองชาง

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

10

รักษาความสงบ
ภายใน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน 
ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ แบบมีชองวาง
ดานหลังคนขับ จํานวน 1 คัน

879,000     สํานักปลัด

11

รักษาความสงบ
ภายใน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง
เครื่องยนตดีเซลสูบน้ําน้ํา 3,800 ลิตร/
นาที จํานวน 1 เครื่อง

     105,900 สํานักปลัด

12

สรางความ
เขมแข็งของชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพื่อจัดซื้อถังกรองสนิม หมูที่ 1-21 100,000     กองชาง

13

สรางความ
เขมแข็งของชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพื่อจัดซื้อถังกรองน้ําแบบน้ําวน      200,000 กองชาง

14

สรางความ
เขมแข็งของชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพื่อจัดซื้อถังบรรจุน้ําขนาด 2,000 ลิตร
 แบบไฟเบอรกลาส หมูที่ 1-21

  1,000,000 กองชาง

15

สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อโตะประชุม จํานวน 1 ตัว 
ความยาวไมนอยกวา 3 เมตร x 1.5 
เมตร x 0.75 เมตร

       35,000 สาธารณสุข

16 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้บุนวมขาโครงเหล็ก จํานวน 9 ตัว        31,500 สาธารณสุข

17 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด           8,000 สาธารณสุข
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