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ส่วนที่ ๑  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
ประวัติความเป็นมา 

 เดิมต้ำบลหนองน ้ำแดงเป็นส่วนหนึ่งของต้ำบลขนงพระ ต่อมำเมื่อปี ๒๕๒๗ ได้มีกำร
เปลี่ยนแปลงเขตต้ำบลตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่องตั งและเปลี่ยนแปลงเขตต้ำบลในท้องที่ ลงวันที่   
๑๗ สิงหำคม ๒๕๒๗  โดยมีกำรโอนหมู่บ้ำนจำกต้ำบลขนงพระ จ้ำนวน ๖ หมู่บ้ำน มำตั งเป็นต้ำบลหนองน ้ำ
แดง   ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้ำนหนองน ้ำแดง หมู่ที่ ๒ บ้ำนวงษ์เกษตร  หมู่ที่ ๓ บ้ำนเขำวง หมู่ที่ ๔  บ้ำนวะกะเจียว  
หมู่ที ่๕  บ้ำนหนองมะกรูด  หมู่ที่  ๖  บ้ำนโป่งกระสัง และได้ขอแยกหมู่บ้ำนเพิ่มขึ น โดยแยกหมู่ท่ี ๔ เป็นหมู่ที่ 
๗ คือบ้ำนไทยเดิม ต่อมำเมื่อปี ๒๕๓๔ ได้แยกหมู่บ้ำนเพ่ิมขึ นอีก โดยแยกหมู่ที่ ๔ แยกเป็นหมู่ที่ ๘ บ้ำนไทร
ทอง และแยกหมู่ที่ ๓ เป็นหมู่ที่ ๙ บ้ำนธำรมงคล ต่อมำเมื่อปี ๒๕๓๖ ได้แยกหมู่บ้ำนเพิ่ม โดยแยกหมู่ที่ ๖ เป็น
หมู่ ๑๐ บ้ำนคลองชัย และต่อมำเมื่อปี ๒๕๔๒ ได้แยกหมู่ที่ ๘ เป็นหมู่ที่ ๑๑ บ้ำนมอกะหำด ในพื นที่เขตต้ำบล
หนองน ้ำแดง ประกอบด้วยคนต่ำงถ่ิน ซึ่งอพยพมำจำกจังหวัดสระบุรี อยุธยำ นครรำชสีมำ สุพรรณบุรี อ่ำงทอง  

 
๑. ด้านกายภาพ 

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
   องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลหนองน ้ำแดง ตั งอยู่หมู่ที่ ๑๑ ต้ำบลหนองน ้ำแดง อ้ำเภอปำกช่อง 
จังหวัดนครรำชสีมำ ระยะห่ำงจำกอ้ำเภอปำกช่องประมำณ ๑๐ กิโลเมตร และระยะห่ำงจำกจังหวัด
นครรำชสีมำประมำณ  ๙๑  กิโลเมตร 
 
 ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 

สภำพพื นที่ส่วนใหญ่ของต้ำบลหนองน ้ำแดง  เป็นที่รำบเอียงสลับกับภูเขำ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
พื นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำเสียดอ้ำป่ำหำงนกยูง  มีควำมสูงของภูเขำประมำณ ๕๐๐-๗๐๐ เมตร  ส้ำหรับ
ทำงด้ำนตะวันตกของต้ำบลมีล้ำตะคองไหลผ่ำน 

ต้ำบลหนองน ้ำแดงมีลักษณะภูมิประเทศเป็นหุบเขำ มีพื นที่ประมำณ ๗๗.06 ตำรำงกิโลเมตร 
หรือประมำณ ๔๘,๔๗๘.๕๐ ไร่  และมีอำณำเขตติดต่อกับต้ำบลต่ำง ๆ ดังนี   

ทิศเหนือ ติดต่อกับต้ำบลขนงพระ ต้ำบลปำกช่อง 
  ทิศใต้  ติดต่อกับกับต้ำบลหมูสี ต้ำบลพญำเย็น 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต้ำบลขนงพระ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต้ำบลปำกช่อง ต้ำบลกลำงดง 
 
 ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 

สภำพภูมิอำกำศโดยส่วนใหญ่ของต้ำบลหนองน ้ำแดง มีทั งอำกำศร้อนและหนำว  มีฝนตกชุก  
ช่วงฤดูหนำวจะหนำวจัด 
 
 ๑.4 ลักษณะของดิน 

ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินลึก มีกำรระบำยน ้ำดี ดินมีควำมสำมำรถให้น ้ำซึมผ่ำนได้ดีปำนกลำง       ถึง
ช้ำ ดินบนเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรำย ดินล่ำงเป็นดินเหนียว สีแดงเข้มหรือสีแดง ควำมอุดมสมบูรณ์
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ค่อนข้ำงต่้ำ มีควำมเหมำะสมดีในกำรปลูกพืชไร่ มีข้อจ้ำกัดในกำรใช้ประโยชน์เพียงเล็กน้อย เช่น พืชอำจขำด
แคลนน ้ำได้บ้ำงในระยะที่ฝนทิ งช่วง ส้ำหรับไม้ผลแล้วมีควำมเหมำะสมดี 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 ๒.๑ เขตการปกครอง 

 องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลหนองน ้ำแดง มีเขตกำรปกครอง  จ้ำนวน  ๑๑  หมู่บ้ำน ดังนี  
 หมู่ที่ ๑  บ้ำนหนองน ้ำแดง    

หมู่ที่ ๒  บ้ำนวงศ์เกษตร  
หมู่ที ่๓  บ้ำนเขำวง 

 หมู่ที่ ๔  บ้ำนวะกะเจียว 
 หมู่ที่ ๕  บ้ำนหนองมะกรูด   

หมู่ที่ ๖  บ้ำนโป่งกะสัง 
 หมู่ที่ ๗  บ้ำนไทยเดิม    

หมู่ที่ ๘  บ้ำนไทรทอง 
 หมู่ที่ ๙  บ้ำนธำรมงคล    

หมู่ที่ ๑๐  บ้ำนคลองชัย 
 หมู่ที่ ๑๑  บ้ำนมอกะหำด  

 
 ๒.๒ การเลือกตั้ง 

หน่วยเลือกตั งต้ำบลหนองน ้ำแดง มีจ้ำนวน 13 หน่วย จ้ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั ง  ๗,638 คน 
1. หน่วยเลือกตั ง ณ หอประชุมโรงเรียนวัดวชิรำลงกรณวรำรำม (ทิศตะวันตก) 
2. หน่วยเลือกตั ง ณ หอประชุมโรงเรียนวัดวชิรำลงกรณวรำรำม (ทิศตะวันออก) 
3. หน่วยเลือกตั ง ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติหอประชุมโรงเรียนวัดวชิรำลงกรณวรำม 
4. หน่วยเลือกตั ง ณ ศำลำประชุมคม หมู่ที่ 2  
5. หน่วยเลือกตั ง ณ ศำลำประชมคม หมูที่ 3 
6. หน่วยเลือกตั ง ณ อำคำรเอนกประสงค์โรงเรียนบ้ำนนำ (ประสิทธิ์วิทยำคำร) 
7. หน่วยเลือกตั ง ณ ศำลำประชมคม หมูที่ 5 
8. หน่วยเลือกตั ง ณ ศำลำประชมคม หมูที่ 6 
9. หน่วยเลือกตั ง ณ ศำลำประชมคม หมูที่ 7 
10. หน่วยเลือกตั ง ณ ศำลำประชมคม หมูที่ 8 
11. หน่วยเลือกตั ง ณ ศำลำประชมคม หมูที่ 9 
12. หน่วยเลือกตั ง ณ ศำลำประชมคม หมูที่ 10 
13. หน่วยเลือกตั ง ณ ศำลำประชมคม หมูที่ 11 
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๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2562 
1 บ้ำนหนองน ้ำแดง 1,503 1,554 2,697 
2 บ้ำนวงศ์เกษตร 537 550 867 
3 บ้ำนเขำวง 288 298 873 
4 บ้ำนวะกะเจียว 403 492 366 
5 บ้ำนหนองมะกรูด 360 369 604 
6 บ้ำนโป่งกระสัง 762 921 1,084 
7 บ้ำนไทยเดิม 373 386 1,175 
8 บ้ำนไทรทอง 603 647 752 
9 บ้ำนธำรมงคล 182 185 452 

10 บ้ำนคลองชัย 185 196 383 
11 บ้ำนมอกะหำด 503 533 940 
 รวม 9,990 10,022 10,193 

*คำดกำรว่ำจ้ำนวนประชำกรจะเพ่ิมขึ นปีละ 40-50 คน 
 
 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 จ้ำนวนประชำกรปี 2562 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน เพศชาย เพศหญิง รวมประชากร 
1 บ้ำนหนองน ้ำแดง 1,637 1,326 1,371 2,697 
2 บ้ำนวงศ์เกษตร 633 446 421 867 
3 บ้ำนเขำวง 314 461 412 873 
4 บ้ำนวะกะเจียว 640 163 203 366 
5 บ้ำนหนองมะกรูด 405 309 295 604 
6 บ้ำนโป่งกระสัง 958 552 532 1084 
7 บ้ำนไทยเดิม 431 592 583 1175 
8 บ้ำนไทรทอง 694 387 365 752 
9 บ้ำนธำรมงคล 205 239 213 452 

10 บ้ำนคลองชัย 214 182 201 383 
11 บ้ำนมอกะหำด 214 470 470 940 
 รวม 6,749 5,127 5,066 10,193 
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ช่วงอำยุประชำกร 
 ช่วงอายุ

ประชากร 
จ านวนเพศชาย 

(คน) 
จ านวนเพศหญิง 

(คน) 
จ านวนรวม 

(คน) 
น้อยกว่ำ  1  ปี 52 33 85 

1 – 5 ป ี 281 265 546 
6 – 12 ป ี 502 446 948 

13 – 18 ป ี 377 400 777 
19 – 25 ป ี 492 498 990 
26 – 35 ป ี
36 – 45 ป ี

809 
833 

729 
787 

1,538 
1,620 

46 – 59 ปี 1,078 1,153 2,231 
60 – 69 ป ี 399 426 825 
70 – 79 ป ี 206 210 416 
80 – 89 ป ี 62 80 142 
90 – 99 ป ี 16 21 37 

อำยุ 100 ปี ขึ นไป 2 3 5 
รวมทั้งหมด 5,109 5,051 10,160 

ที่มำ : ส้ำนักงำนทะเบียนรำษฎร์อ้ำเภอปำกช่อง  ณ  วันที่ 21 พฤษภำคม  2562 
 
4. สภาพสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  ต้ำบลหนองน ้ำแดง มีโรงเรียนดังต่อไปนี  
  1. โรงเรียนมัธยมวชิรำลงกรณวรำรำม  หมู่ที่ ๑ ต้ำบลหนองน ้ำแดง 

  ๒. โรงเรียนวัดวชิรำลงกรณวรำรำม  หมู่ที่ ๑ ต้ำบลหนองน ้ำแดง 
  ๓. โรงเรียนบ้ำนเขำวง หมู่ที่ ๓ ต้ำบลหนองน ้ำแดง 
  ๔. โรงเรียนบ้ำนนำ หมู่ที่ ๔ ต้ำบลหนองน ้ำแดง 

 ๕. โรงเรียนบ้ำนโป่งกระสัง  หมู่ที่ ๖ ต้ำบลหนองน ้ำแดง 
 ๖. โรงเรียนนำนำชำติเซนต์ สตีเฟ่นส์ เขำใหญ่  หมู่ที่ ๔  ต้ำบลหนองน ้ำแดง 
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จ้ำนวนประชำกร จ้ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ปี 2562 

ระดับกำรศึกษำ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชำย หญิง 

ไม่เคยศึกษำ 28 26 54 
อนุบำล/เด็กเล็ก 72 67 139 
ต่้ำกว่ำชั นประถม 122 174 296 
จบชั นประถมศึกษำ (ป.4 , ป.7 ,ป.6) 1,404 1,367 2,771 
มัธยมศึกษำตอนต้น (มศ. 1-3 ,ม.1-3) 891 784 1,675 
มัธยมศึกษำตอนปลำย (มศ.4-5 ,ม.4-6 ,ปวช.) 617 569 1,186 
อนุปริญญำ  หรือเทียบเท่ำ 153 123 276 
ปริญญำตรี  หรือเทียบเท่ำ 175 321 496 
สูงกว่ำปริญญำตรี 5 12 17 

รวม 3,467 3,443 6,910 
ที่มำ:ส้ำนักงำนพัฒนำกำรอ้ำเภอปำกช่อง  ข้อมูล จปฐ. ประจ้ำปี 2562 
 

 4.2 การสาธารณสุข 
๑. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบลหนองน ้ำแดง  หมู่ที่ ๑ 
๒. อสม. มีสมำชิกจ้ำนวน ๑๑๑ คน  
๓. หน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (EMS) มีเจ้ำหน้ำที่ ๑๐ คน 

 

 4.3 อาชญากรรม 
  กำรก่ออำชญำกรรมมีแนวโน้มสูงขึ น เนื่องจำกในพื นที่มีประชำกรแฝงและมีแรงงำนต่ำงด้ำว
จ้ำนวนมำก 
 

 4.4 ยาเสพติด 
  สถำนกำรณ์ยำเสพติดในปัจจุบัน มีกำรแพร่ระบำดในกลุ่มวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่ รองลงมำได้แก่
กลุ่มผู้ใช้แรงงำน  
 

 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  ผู้รับเบี ยยังชีพผู้สูงอำยุ  จ้ำนวน  1,123  รำย 
  ผู้รับเบี ยยังชีพผู้พิกำร  จ้ำนวน     202  รำย 
  ผู้รับเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จ้ำนวน       14  รำย 
  ผู้รับเงินโครงกำรซีพีคืนสุขแด่ผู้สูงวัยจ้ำนวน      22  รำย 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

กำรคมนำคมติดต่อระหว่ำงต้ำบลกับอ้ำเภอปำกช่องใช้เส้นทำงรถยนต์ ซึ่งมีเส้นทำงท่ี 
  ส้ำคัญดังนี  

1. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒ (ถนนมิตรภำพ) เป็นถนนลำดยำง ผ่ำนหมู่ที่  ๑,๒,๗,๘ 
2.ทำงหลวงจังหวัดหมำยเลข ๒๐๙๐ (ถนนธนะรัชต์) เป็นถนนลำดยำง ผ่ำนหมู่ที่ ๔,๕,๖,๘ 

กำรคมนำคมติดต่อภำยในต้ำบลและต้ำบลใกล้เคียง 
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      นอกจำกมีถนนมิตรภำพและถนนธนะรัชต์แล้วยังมีถนนสำยหลักท่ีเข้ำสู่ชุมชนในหมู่บ้ำนต่ำง ๆ แล้ว
มีโครงข่ำยของถนนเชื่อมติดต่อกันทั งในต้ำบลและต่อไปยังต้ำบลใกล้เคียงได้ด้วย ซึ่งมีทั งถนนลำดยำงและถนน
ลูกรัง 

การบริการรถโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ  
๑. กำรบริกำรรถโดยสำร มีรถโดยสำรและขนส่งจำกเทศบำลต้ำบลปำกช่องเข้ำถึงทุก 

หมู่บ้ำน และต่อไปยังต้ำบลใกล้เคียง 
๒. ยำนพำหนะต่ำง ๆ ที่ใช้ในต้ำบลในกำรคมนำคมติดต่อและขนส่ง ส่วนใหญ่เป็นรถ     

จักรยำนยนต์ รถโดยสำร รถกระบะ 
    

 5.2 การไฟฟ้า 
กำรไฟฟ้ำ มีบริกำรไฟฟ้ำเข้ำถึงทุกหมู่บ้ำน มีไฟฟ้ำเกือบทุกหลังคำเรือน 

 

 5.3 การประปา 
กำรประปำ ต้ำบลหนองน ้ำแดงมีโครงกำรเน้นหนักเรื่องน ้ำและปัจจุบันประปำมีเกือบครบทุก

หมู่บ้ำน   
 

 5.4 โทรศัพท์ 
ประชำชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือ 

 

 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  มีที่ท้ำกำรไปรษณีย์ในต้ำบลหนองน ้ำแดง จ้ำนวน 1 แห่ง 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
ในต้ำบลหนองน ้ำแดงพบว่ำประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม รองลงมำ คือ อำชีพรับจ้ำงและ

ค้ำขำย  
  

 6.1 การเกษตร 
กำรท้ำเกษตรกรรม ได้แก่ กำรปลูกไม้ผลต่ำง ๆ เช่น น้อยหน่ำ ขนุน มะม่วง มะละกอ ล้ำไย 

มะขำม ฝรั่ง กระท้อน เงำะ ทุเรียน องุ่น ชมพู่ กล้วย 
กำรปลูกพืชผักต่ำง ๆ เช่น กะหล่้ำปลี คะน้ำ ผักกำด โดยมีพื นที่ในกำรท้ำเกษตร ดังนี  

   ข้ำวโพด       1,812  ไร่ 
   มันส้ำปะหลัง             857   ไร่ 
   ทุเรียน                300   ไร่ 
   แก้วมังกร        350   ไร่ 
   ฝรั่ง           54  ไร่  
   น้อยหน่ำ          50  ไร่ 
   กล้วยน ้ำหว้ำ          12   ไร่ 
   ข้ำว             9   ไร่ 
   กล้วยหอม            2   ไร่ 
   พืชผักผลไม้อ่ืนๆ         250 ไร่ 
    รวม     3,646 ไร ่
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6.2 การประมง 
  ในพื นที่ไม่มีผู้ประกอบอำชีพประมง 
 

 6.3 การปศุสัตว์ 
  สัตว์ที่เลี ยงกันมำกได้แก่ สุกร โค กระบือ เป็ด ไก่ เป็นต้น 
  พื นที่เลี ยงสัตว์ 200 ไร่ (ไม่รวมฟำร์มเลี ยงสุกรและไก่ของเอกชนที่เป็นบริษัท) 
 

6.4 การบริการ 
ประเภทกำรบริกำร จ้ำนวน/แห่ง หมำยเหตุ 

พิพิธภัณฑ์ 1 โชคชัยฟำร์ม 
สวนน ้ำ 1 เขำใหญ่แฟนตำซี 
กำรแสดงสัตว์ 1 โชคชัยแรนซ์ 

รวม 3  
 

6.5 การท่องเที่ยว 
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว จ้ำนวน/แห่ง หมำยเหตุ 

พิพิธภัณฑ์ 1 โชคชัยฟำร์ม 
สวนน ้ำ 1 เขำใหญ่แฟนตำซี 
กำรแสดงสัตว์ 1 โชคชัยแรนซ์ 

รวม 3  
 

6.6 อุตสาหกรรม 
ประเภทอุตสำหกรรม จ้ำนวน/แห่ง หมำยเหตุ 

ผลิตเมทัลซีท 1  
ผลิตอำหำรสัตว์ 2  
ผลติกรอบรูป 1  
ผลิตวัตถุระเบิด 1  
ผลิตอิฐ/บล็อค 4  
ผลิตแผงโซลำร์เซล 1  
ผลิตนมแปรรูป 2  
ผลิตสแตนเลส 1  
โรงหล่อปูน/โม่หิน/ปูนซิเมนต์ 4  
โรงน ้ำแข็ง 2  

รวม 19  
 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
ประเภทกำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ จ้ำนวน/แห่ง หมำยเหตุ 

ห้ำงสรรพสินค้ำ/ค้ำปลีก 3 แมคโคร/เอำท์เลท/โฮมโปร 
กลุ่มสตรีแม่บ้ำน 1 แปรรูปพลไม้ 

รวม 4  
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6.8 แรงงาน 
  ในพื นที่มีแรงงำนต่ำงด้ำว เช่น ชำวกัมพูชำ ชำวพม่ำ จ้ำนวนมำก 
  ตำรำงจ้ำแนกตำมประเภทอำชีพ 

ประเภทอำชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชำย หญิง 

ก้ำลังศึกษำ 711 711 1,422 
ไม่มีอำชีพ 181 251 432 
เกษตร-ท้ำนำ 8 4 12 
เกษตร-ท้ำไร่ 159 145 304 
เกษตร-ท้ำสวน 25 16 41 
เกษตร-ประมง 0 0 0 
เกษตร-ปศุสัตว์ 17 9 26 
พนักงำน-รับรำชกำร 35 38 73 
พนักงำน-รัฐวิสำหกิจ 0 1 1 
พนักงำนบริษัท 1,019 919 1,938 
รับจ้ำงทั่วไป 756 640 1,396 
ค้ำขำย 189 282 471 
ธุรกิจส่วนตัว 32 42 74 
อำชีพอ่ืนๆ 335 385 720 

รวม 3,467 3,443 6,910 
ที่มำ:ส้ำนักงำนพัฒนำกำรอ้ำเภอปำกช่อง  ข้อมูล จปฐ. ประจ้ำปี 2562 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชำชนส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ รองลงมำนับถือศำสนำคริสต์ 
 ตำรำงจ้ำนวนวัด/ส้ำนักสงฆ์ 

หมู่ที่ จ้ำนวน รวม 
วัด ส้ำนักสงฆ์ 

หมูที่ 1 บ้ำนหนองน ้ำแดง 1 3 4 
หมู่ที่ 2 บ้ำนวงศ์เกษตร 1 1 2 
หมูที่ 3 บ้ำนเขำวง 1 2 3 
หมู่ที่ 4 บ้ำนนำ - - - 
หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองมะกรูด 1 1 2 
หมู่ที่ 6 บ้ำนโป่งกระสัง 1 2 3 
หมู่ที่ 7 บ้ำนไทยเดิม 1 1 2 
หมู่ที่ 8 บ้ำนไทรทอง 1 - 1 
หมู่ที่ 9 บ้ำนธำรมงคล - - - 
หมู่ที่ 10 บ้ำนคลองชัย 1 - 1 
หมูที่ 11 บ้ำนมอกะหำด 1 - 1 

รวม 9 10 19 
รำยชื่อวัด/ส้ำนักสงฆ์ 
หมู่ที่ ๑  วัดวชิรำลงกรณวรำรำมวรวิหำร  ส้ำนักสงฆ์ถ ้ำไตรรัตน์  

  ส้ำนักสงฆ์ถ ้ำสุริยำ    วัดถ ้ำไก่แก้ว  ส้ำนักปฏิบัติธรรมสำขำวัดธรรมกำย 
  หมู่ที่ ๒   วัดวงศ์เกษตร  

ส้ำนักสงฆ์เทพสุธำจำรย์    
หมู่ที่ ๓  วัดเขำวง    ส้ำนักสงฆ์ถ ้ำพรหมจันทร์ 
 ส้ำนักสงฆ์เขำกระโจมทอง 
หมู่ที่ ๕  วัดเขำวงเจริญธรรม   ส้ำนักสงฆ์เพชรพิมำน   
หมู่ที่ ๖  วัดโป่งกะสังข์     ส้ำนักสงฆ์สำมัคคีธรรม 
   ส้ำนักสงฆ์อุดมสุข   
หมู่ที่ ๗   วัดไทยเดิม     ส้ำนักสงฆ์ถ ้ำโพธิ์ทอง   
หมู่ที่ ๘  วัดป่ำอ้ำนวยผล  
หมู่ที่ ๑๐  วัดเขำแก้วจุฬำมณี     
หมู่ที่ ๑๑  วัดบ้ำนนำ 

 
7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

  1. งำนสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ ณ องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลหนองน ้ำแดง 
  ๒. งำนประเพณีลอยกระทง ณ วัดป่ำอ้ำนวยผล 
  3. งำนกฐินพระรำชทำน ณ วัดวชิรำลงกรณวรำรำมวรวิหำร 
 



 
 

หน้าที ่10 

 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  1. กำรแปรรูปผลไม้ (ผู้ใหญ่ติ๊ก ผู้ช่วยประจวบ) 
  2. กำรก้ำจัดศัตรูพืช (ผู้ช่วยประจวบ) 
 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  1. แปรรูปผลไม้ ของกลุ่มสตรีต้ำบลหนองน ้ำแดง (ผู้ใหญ่ติ๊ก) 
  2. มะขำมแช่อ่ิม ของศูนย์เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำทำงกำรเกษตร (ผู้ช่วยประจวบ) 
  
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า 
แหล่งน ้ำและกำรชลประทำน มีล้ำตะคองไหลผ่ำน หมู่ที่ ๔,๘ และหมู่ที่ ๑๐ มีอ่ำงเก็บน ้ำ

ขนำดกลำง อยู่ริมถนนมิตรภำพใหม่ หมู่ที่ ๑ บ้ำนหนองน ้ำแดง 
 

ต้ำบลหนองน ้ำแดง มีแหล่งน ้ำธรรมชำติ ๒ แห่ง ได้แก่ ล้ำตะคอง ล้ำห้วย มีแหล่งน ้ำที่สร้ำง 
ขึ น โดยประมำณ จ้ำนวน ๙๕ แห่ง 

ชื่อแหล่งน้ า ขนาด / พื้นที่ หมู่ที่ตั้งแหล่งน้ า การใช้ประโยชน์ 
( ครัวเรือน ) 

ใช้ได้ตลอดปี
หรือไม่ 

๑. แหล่งน ้ำธรรมชำติ 
๑.๑ ล้ำตะคอง 
๑.๒ ล้ำห้วย 

๒.  แหล่งน ้ำที่สร้ำงขึ น 
    ๒.๑ อ่ำงเก็บน ้ำมอวชิรำ 
    ๒.๒ฝำยฟำร์มแหลมทอง 
    ๒.๓ สระน ้ำ ๑๗ แห่ง 
    ๒.๔ ฝำย กิโลเมตรที่ ๖ 
    ๒.๕ ประปำหมู่บ้ำน 
    ๒.๖ บ่อบำดำล 

 
  ยำว ๔  กม. 
       ๑๐  กม. 
 
       ๕๐  ไร ่
       ๓๐  ตร.ม. 
       ๒๐  ไร่ 
        ๓  แห่ง 
       ๑๑  จุด 
       ๙๕  จุด 

 
        ๔, ๑๐ 
           ๗ 
 
          ๑ 
          ๖ 
    ๑,๓,๖,๗,๙ 
         ๖ 
       ๑ – ๑๑ 
     ทุกหมู่บ้ำน 

 
          ๕๐ 
          ๓๕ 
 
         ๒๐๐ 
         ๑๐๐ 
         ๕๐๐ 
         ๑๒๕ 
        ๑,๐๐๐ 
        ๑,๒๐๐ 

 
        ตลอดป ี
        ตลอดป ี
 
        ตลอดป ี
        ตลอดป ี
     ไม่ตลอดปี 
        ตลอดป ี
        ตลอดป ี
        ตลอดป ี

 
8.2 ป่าไม้ 
ลักษณะป่ำไม้ในเขตต้ำบลหนองน ้ำแดง ดั งเดิมนั นอุดมสมบูรณ์ แต่เนื่องจำกชำวบ้ำนมีอำชีพเกษตร 

ท้ำให้ป่ำไม้ถูกท้ำลำย สภำพป่ำจึงเป็นลักษณะเป็นสวนผลไม้ ส้ำหรับภูเขำส่วนมำกก็เป็นภูเขำหิน 
 

8.3 ภูเขา 
สภำพพื นที่ส่วนใหญ่ของต้ำบลหนองน ้ำแดง  เป็นที่รำบเอียงสลับกับภูเขำ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื นที่ป่ำ

สงวนแห่งชำติป่ำเขำเสียดอ้ำป่ำหำงนกยูง  มีควำมสูงของภูเขำประมำณ ๕๐๐-๗๐๐ เมตร   
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8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทรัพยำกรธรรมชำติที่ส้ำคัญในพื นที่เช่นถ ้ำต่ำงๆ 
 

ล้ำดับ ถ ้ำในพื นที่ ที่ตั ง หมำยเหตุ 

1 ถ ้ำไตรรัตน์ หมู่ที่ 1 วัดถ ้ำไตรรัตน์ 
2 ถ ้ำสุริยำ หมู่ที่ 1 วัดถ ้ำสุริยำ 
3 ถ ้ำไก่แก้ว หมู่ที่ 1 วัดถ ้ำไก่แก้ว 
4 ถ ้ำพรหมจันทร์ หมู่ที่ 2 วัดถ ้ำพรหมจันทร์ 
5 ถ ้ำโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 วัดถ ้ำโพธิ์ทอง 

 
9. อ่ืนๆ 
 ๙.๑ รายได้เฉลี่ยครัวเรือน 
  ระดับรำยได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี   
 

หมู่ที่ หมู่บ้ำน รำยได้เฉลี่ย(บำท/คน/ปี) หมำยเหตุ 

1 บ้ำนหนองน ้ำแดง 70,738.22  
2 บ้ำนวงศ์เกษตร 85,005.75  
3 บ้ำนเขำวง 63,446.27  
4 บ้ำนนำ 280,347.62  
5 บ้ำนหนองมะกรูด 78,366.58  
6 บ้ำนโป่งกระสัง 71,127.16  
7 บ้ำนไทยเดิม 79,097.49  
8 บ้ำนไทรทอง 62,863.89  
9 บ้ำนธำรมงคล 68,625.77  

10 บ้ำนคลองชัย 68,639.07  
11 บ้ำนมอกะหำด 71,422.24  

 รวม 80,716.79  
ที่มำ:ส้ำนักงำนพัฒนำกำรอ้ำเภอปำกช่อง  ข้อมูล จปฐ. ประจ้ำปี  
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ส่วนที่  ๒   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 ภำยหลังผลประชำมติเมื่อวันที่ 7 ส.ค.59 (ผู้มำออกมำใช้สิทธิ์ร้อยละ 59.4 หรือ 29.7 ล้ำนคน จำก
ผู้มีสิทธิ์ประมำณ 50 ล้ำนคน โดยจ้ำนวน  16.8 ล้ำนคน หรือ ร้อยละ 61.35 เห็นชอบร่ำงรัฐธรรมนูญ)  
“ยุทธศำสตร์ชำติ” จะเป็นกรอบอย่ำงหนึ่งในกำรจัดท้ำนโยบำยและกำรจัดสรรงบประมำณของรัฐบำลชุดต่อๆ 
ไป เช่น มำตรำ 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิ
บำลเพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท้ำแผนต่ำงๆให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน
ไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำวกำรจัดท้ำกำรก้ำหนดเป้ำหมำย ระยะเวลำที่จะบรรลุเป้ำหมำย และสำระที่พึงมีใน
ยุทธศำสตร์ชำติ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำยบัญญัติ ทั งนี  กฎหมำยดังกล่ำวต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมและกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนทุกภำคส่วนอย่ำงทั่วถึงด้วย  ยุทธศำสตร์ชำติ 
เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได้ มำตรำ 275 ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมำยตำม
มำตรำ 65 วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี  และด้ำ เนินกำร
จัดท้ำยุทธศำสตร์ชำติให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎหมำยดังกล่ำวใช้บังคับ 
3.1.1 ยุทธศำสตร์ชำติประกอบไปด้วย  
 1. ด้ำนควำมมั่นคง 
  (1) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (2) ปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้ำง
ควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม 
  (3) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยในตลอดจนกำรบริหำรจัดกำร
ควำมมั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล 
  (4) กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และรักษำ
ดุลยภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ้ำนำจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  (5) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกก้ำลังป้องกันประเทศกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ภำยในประเทศ สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศ 
  (6) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำควำม
มั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 
  (7) กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนของกลไกที่เก่ียวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ น 
 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
  (1) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุน พัฒนำสู่ชำติกำรค้ำ 
  (2) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรำยย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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  (3) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำร ยกระดับผลิต
ภำพแรงงำนและพัฒนำ SMEs สู่สำกล 
  (4) กำรพัฒนำพื นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน และพัฒนำ
ระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ 
  (5) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน ด้ำนกำรขนส่งควำมมั่นคงและพลังงำน ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรวิจัยและพัฒนำ 
  (6) กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับนำนำ
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
  (1) พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
  (2) กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง 
  (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
  (4) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี 
  (5) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
  (1) สร้ำงควำมม่ันคงและกำรลดควำมเหลื่อมล ้ำทำงเศรษฐกิจและสังคม 
  (2) พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ 
  (3) มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื อต่อกำรด้ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  (4) สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน 
  (5) พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 
 5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 
  (2) วำงระบบบริหำรจัดกำรน ้ำให้มีประสิทธิภำพทั ง 25  ลุ่มน ้ำ เน้นกำรปรับระบบกำร
บริหำรจัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร 
  (3) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (4) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (5) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
  (6) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
  (1) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ให้มีขนำดที่เหมำะสม 
  (2) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร 
  (3) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก้ำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
  (4) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (5) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ 
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  (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล 
  (7) พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ 
  (8) ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ  
 

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
  หลักกำรของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 
  1. ยึดหลัก “ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” อย่ำงต่อเนื่องแผนพัฒนำฯฉบับที่ 9-11 
  2. คนไทยให้เป็นพลังส้ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ โดยมีลักษณะส้ำคัญ 5 ประกำรได้แก่ มี
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน มีทักษะในกำรคิดเชิงสังเครำะห์มีควำมคิดสร้ำงสรรค์มีควำมเคำรพในควำมแตกต่ำง  
และมีจุดยืนทำงจริยธรรม 
  3. ชุมชน ภำคประชำสังคม ภำคเอกชนและภำครัฐร่วมกันพัฒนำประเทศบนหลักกำร  ร่วม
คิด ร่วมท้ำ  ร่วมรับผิดชอบ  และร่วมรับผลประโยชน์จำกผลกำรพัฒนำ 
  4. มีกำรพัฒนำเชิงบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่ยึดพื นท่ีเป็นหลัก 
  5. ประปรุงกฎหมำยและกฎ ระเบียบต่ำง ๆ ให้เอื อต่อกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำในทุกระดับ 
  

เป้ำหมำยหลักของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 
 1. คนไทยทุกคนมีคุณภำพสำมำรถปรับตัวรองรับสังคมสูงวัยและบริบทกำรพัฒนำในอนำคตโดย 
  1) ค่ำดัชนีกำรพัฒนำมนุษย์ไม่ต่้ำกว่ำ 0.8 คะแนน 
  2) IQ เฉลี่ยไม่ต่้ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน 100 
  3) ร้อยละ 70 ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ไม่ต่้ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน 
  4) คะแนนผลสอบ PISA ในแต่ละวิชำไม่ต่้ำกว่ำ 500 
  5) สัดส่วนของผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนอำชีพและมำตรฐำนฝีมือแรงงำนเพ่ิมขึ น 
 2. สังคมมีควำมเลื่อมล ้ำน้อยลง 
  1) รำยได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่้ำสุด เพ่ิมขึ นไม่ต่้ำกว่ำร้อยละ 
15/ปี 
  2) กำรถือครองสินทรัพย์ทำงกำรเงินของกลุ่มประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่้ำสุดเพ่ิมขึ น 
  3) สัดส่วนประชำกรที่อยู่ใต้เส้นยำกจนลดลงเหลือร้อยละ 7.4 
 3. มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและแข่งขันได้  โดย 
  1) เศรษฐกิจขยำยตัวเฉลี่ยไม่ต่้ำกว่ำร้อยละ 5 โดยมีรำยได้ต่อหัวเป็น 8,200 ดอลลำร์ สรอ. 
  2) มีอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจของประเทศที่ประเมินโดย IMD ให้อยู่
ในกลุ่ม 1 ใน 25 ประเทศแรก มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวไม่ต่้ำกว่ำ 3 ล้ำนล้ำนบำท 
  3) เกษตรกรมีรำยได้เงินสดสุทธิทำงกำรเกษตรเพิ่มขึ นเป็น 59,460 บำท/ครัวเรือน 
  4) พื นที่ท้ำกำรเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนเพิ่มขึ นเป็น 500,000 ไร่ 
 4. รักษำทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
มีควำมม่ันคงทำงอำหำร พลังงำน และน ้ำ  โดย 
  1) เพิ่มพื นที่ป่ำไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื นที่ประเทศ 
  2) พื นที่ป่ำชำยเลนเพิ่มจำก 1.53 เป็น 1.58 ล้ำนไร่ 
  3) กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำคพลังงำนและคมนำคม ลดลงน้อยกว่ำร้อยละ 7 
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 5. มีควำมมั่นคงในเอกรำชแลอธิปไตย  สังคมปลอดภัย สำมัคคี สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี  และเพ่ิมควำม
เชื่อมั่นของนำนำชำติต่อประเทศไทย โดย 
  1) ควำมขัดแย้งทำงอุดมกำรณ์และควำมคิด  และปัญหำอำชญำกรรมลดลง 
  2) ประเทศไทยมีอันดับควำมเสี่ยงจำกกำรก่อกำรร้ำยต่้ำกว่ำอันดับ 20 ของโลก  ควำมเสี่ยง
จำกกำรโจมตีด้ำนไซเบอร์ไม่ต่้ำกว่ำอันดับที่ 10 ของโลก 
 6. มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพทันสมัย  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  กระจำยอ้ำนำจและ
มีส่วนร่วมจำกประชำชน  โดย 
  1) ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและบริกำรของภำครัฐ  และประสิทธิภำพกำรประกอบ
ธุรกิจของประเทศอยู่ในอันดับ 2 ของอำเซียน 
  2) คะแนนดัชนีภำพลักษณ์คอรัปชั่นให้อยู่สูงกว่ำร้อยละ 50  
 
 ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
  ๑) เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่ำนิยมตำมบรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม 
  ๒) เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในกำรด้ำรงชีวิตส้ำหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๓) เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
  ๔) เพ่ือเสริมสร้ำงสถำบันทำงสังคมให้มีควำมเข้มแข็งเอื อต่อกำรพัฒนำคนและประเทศ 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล ้ำในสังคม 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
  ๑) เพ่ือขยำยโอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชำกรร้อยละ ๔๐ ที่มีรำยได้ต่้ำสุด 
  ๒) เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้ำถึงบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพได้อย่ำงทั่วถึง 
  ๓) เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
  ๑) สร้ำงควำมเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยำยตัวอย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน  
  ๒) สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรำยสำขำ เพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของภำคเกษตร อุตสำหกรรม บริกำร และกำรว้ำกำรลงทุน 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
  ๑) รักษำ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและมีกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม 
  ๒) สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนน ้ำของประเทศ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำทั งระบบให้มี
ประสิทธิภำพ 
  ๓) บริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภำพดีขึ น 
  ๔) พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรลดก๊ำซเรือนกระจกและกำรปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจำก
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และกำรรับมือกับภัยพิบัติ 
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 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
  ๑) เพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงภำยใน และปูองกันปัญหำภัยคุกคำมที่เป็นอุปสรรคต่อกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของชำติ 
  ๒) เพ่ือสร้ำงควำมพร้อมและผนึกก้ำลังของทุกภำคส่วน ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนควำมม่ันคง และมีศักยภำพในกำรปูองกันและแก้ไขสถำนกำรณ์ที่เกิดจำกภัยคุกคำมทั งภัยทำงทหำร
และภัยคุกคำมอ่ืนๆ 
  ๓) เพ่ือสร้ำงควำมสอดคล้องระหว่ำงนโยบำยด้ำนควำมมั่นคงให้สนับสนุนเสถียรภำพและกำร
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถพัฒนำไปในทิศทำงเดียวกันได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ๔) เพ่ือเสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับมิตรประเทศ ในกำรสนับสนุนกำรรักษำ
ควำมสงบสุขและผลประโยชน์ของชำติ 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลใน
สังคมไทย  
  ๑) เพ่ือให้ภำครัฐมีขนำดเล็ก มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี และได้มำตรฐำนสำกล 
  ๒) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีกำรบริหำรจัดกำรและให้บริกำรแก่ประชำชนใน
ท้องถิ่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ 
  ๓) เพ่ือลดปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
  ๔) เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรทำงกฎหมำยให้สำมำรถอ้ำนวยควำมสะดวกด้วยควำม
รวดเร็ว และเป็นธรรมแก่ประชำชน 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๗ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
  ๑) เพ่ือพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน สิ่งอ้ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรคมนำคมขนส่งและกำรค้ำ
รวมทั งมีกลไกก้ำกับ ดูแล กำรประกอบกิจกำรขนส่งที่มีประสิทธิภำพและโปร่งใสให้สำมำรถสนับสนุนกำรเพ่ิม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศจำกกำรพัฒนำโครงข่ำยกำรขนส่ง และยกระดับคุณภำพชีวิตให้กับ
ประชำชน 
  ๒) เพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน และส่งเสริมกำรใช้
พลังงำนทดแทนและพลังงำนสะอำด ตลอดจนขยำยโอกำสทำงธุรกิจในภูมิภำคอำเซียนจำกกำรพัฒนำด้ำน
พลังงำน 
  ๓) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและขยำยกำรให้บริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำนดิจิทัลอย่ำงทั่วถึงทั ง
ประเทศ ในรำคำที่เหมำะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั งพัฒนำระบบควำม
ปลอดภัยทำงไซเบอร์ให้มีควำมมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริกำร 
  ๔) เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพและขยำยกำรให้บริกำรโครงสร้ำงพื นฐำนด้ำนน ้ำประปำทั งในเชิง
ปริมำณและคุณภำพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตรำน ้ำสูญเสียในระบบประปำ และกลไกกำรบริหำรจัดกำร
กำรประกอบกิจกำรน ้ำประปำในภำพรวมของประเทศ 
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  ๕) เพ่ือพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจำกลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน เพ่ือลดกำรน้ำ เข้ำ
จำกต่ำงประเทศ และสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศ  
 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๘ กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
  ๑) เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งและยกระดับควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีขั น
ก้ำวหน้ำ ให้สนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำของสำขำกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย 
  ๒) เพ่ือสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงและน้ำเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรำยย่อย วิสำหกิจชุมชน
และวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  
  ๓) เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมที่มุ่งเน้นกำรลดควำมเหลื่อมล ้ำและยกระดับคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนผู้สูงอำยุผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
  ๔) เพ่ือบูรณำกำรระบบบริหำรจัดกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้
สำมำรถด้ำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกัน 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๙ กำรพัฒนำภำค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
  ๑) เพ่ือกระจำยควำมเจริญและโอกำสทำงเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภำคอย่ำงทั่วถึงมำกขึ น 
  ๒) เพ่ือพัฒนำเมืองศูนย์กลำงของจังหวัดให้เป็นเมืองน่ำอยู่ส้ำหรับคนทุกกลุ่ม 
  ๓) เพ่ือพัฒนำและฟ้ืนฟูพื นที่ฐำนเศรษฐกิจหลักให้ขยำยตัวอย่ำงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
เพ่ิมคุณภำพชีวิตของคนในชุมชน 
  ๔) เพ่ือพัฒนำพื นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำร 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑๐ ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ 
  ๑) เพ่ือใช้ประโยชน์จำกจุดเด่นของท้ำเลที่ตั งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส้ำคัญของ
แนวระเบียงเศรษฐกิจต่ำงๆ ให้เกิดประโยชน์อย่ำงเต็มศักยภำพในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของไทย 
  ๒) เพ่ือขยำยโอกำสด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐำน
กำรผลิตและกำรลงทุนที่มีศักยภำพและโดดเด่น 
  ๓) เพ่ือเพ่ิมบทบำทของไทยในเวทีโลกด้วยกำรส่งเสริมบทบำทที่สร้ำงสรรค์ของไทยในกรอบ
ควำมร่วมมือต่ำงๆ รวมทั งกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำภำยใต้กรอบเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) 
 

1.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
 ต้ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ 
 1. เป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรม  กำรเกษตร  กำรท่องเที่ยว  Logistics  และพลังงำนสะอำดในภูมิภำค 
 2. เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำ ศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม  และสำธำรณสุขที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล  
ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
 3. เป็นแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 4. เป็นศูนย์กลำงกำรป้องกันภัยคุกคำม  และส่งเสริมควำมมั่นคง  เพื่อปกป้องสถำบันหลักของชำติ 
 5. เป็นที่ตั งของส่วนรำชกำรที่มีกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแบบบูรณำกำรอย่ำงยั่งยืน 
 วิสัยทัศน์  จังหวัดนครรำชสีมำ  ระยะ 4ปี ( พ.ศ.2561-2564) 
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 “โครำชเมืองน่ำอยู่  มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่  เกษตร  อุตสำหกรรมปลอดภัย” 
 เป้ำประสงค์รวม 
 1) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนเศรษฐกิจของจังหวัดนครรำชสีมำ 
 2) เพื่อพัฒนำสังคมให้เป็นเมืองน่ำอยู่ 
 3) เพื่อเพ่ิมพูนควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติ  และลดมลพิษด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 4) เพ่ือเสริมสร้ำงควำมม่ันคง  ในกำรป้องกันและแกไขปัญหำภัยคุกคำม  และปกป้องสถำบันหลักของ
ชำติ 
 5) เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐมีสมรรถนะสูงอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 1) กำรพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันเศรษฐกิจ 
 2) ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่ำอยู่ 
 3) บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีควำมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน 
 4) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือปกป้องสถำบันหลักของชำติ  ควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชน 
 5) กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (Strategies)  
 1.วิสัยทัศน์ “ประตูสู่อีสำน ศูนย์กลำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ กำรผลิตสินค้ำเกษตร อุตสำหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ไหม และกำรท่องเที่ยว”  
 2. พันธกิจ 
  1) เพ่ิมศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรน ้ำแบบบูรณำกำรอย่ำงยั่งยืน  
  2) เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรผลิต แปรรูป กำรจัดกำรและกำรแข่งขันทำงตลำดสินค้ำ
เกษตรและอุตสำหกรรม 
   3) เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรผลิต กำรแปรรูป กำรจัดกำร และกำรตลำดผลิตภัณฑ์ไหม 
   4) เพิ่มศักยภำพแหล่งท่องเที่ยว สินค้ำ และบริกำรท่องเที่ยว  
  5) ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ คุ้มครอง บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
  6) พัฒนำสังคม ส่งเสริมคุณภำพชีวิต และแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน  
  7) พัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐเพ่ือบริกำรประชำชนตำมหลัก
ธรรมำภิบำล  
 3. เป้ำประสงค์รวม  
  1) เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
   2) เพ่ือเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของกำรพัฒนำจังหวัดสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตสินค้ำ
เกษตร  
  3) เพ่ือเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและผลิตภัณฑ์ไหมของภูมิภำค 
  4) เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพของกำรพัฒนำจังหวัดสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวและบริกำร
ของภูมิภำค 
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   5) เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรอนุรักษ์ คุ้มครอง และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม  
  6) เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตและแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
   7) เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
 4. ประเด็นยุทธศำสตร์  
  1) กำรบริหำรจัดกำรน ้ำเพื่อกำรพัฒนำจังหวัด  
  2) กำรพัฒนำกำรเกษตร  
  3) กำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ไหม  
  4) กำรพัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยว 
   5) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
  6) กำรพัฒนำสังคมและแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
   7) กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ 
  5. กลยุทธ์และแนวทำงกำรพัฒนำ  
 5.1 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรน ้ำเพื่อกำรพัฒนำจังหวัด  
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนอันเป็นปัจจัยกำรผลิตเพื่อเพ่ิมควำมแข็งแกร่งกำรเกษตร 
   1) พัฒนำแหล่งน ้ำใหม่และปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน ้ำเดิมท่ีเสื่อมโทรมให้กลับมำใช้ประโยชน์ได้  
  2) พัฒนำแหล่งน ้ำชุมชน ขยำยระบบชลประทำน ขนำดเล็ก กลำง ใหญ่ และกำรบริหำร
จัดกำรน ้ำเพื่อกำรเกษตร ปศุสัตว์ และประมง  
  3) สร้ำงเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวัง ดูแลรักษำและปกป้องแหล่งน ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคตั งแต่ต้น
น ้ำถึงปลำย 
   กลยุทธ์ที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรน ้ำเพื่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยแล้ง อุทกภัย และน ้ำเสีย 
  1) ก้ำหนดปฏิญญำร่วมกันว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเชิงบูรณำกำรเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยืน 
  2) สนับสนุนให้มีกำรประสำนแผนกำรพัฒนำและจัดกำรแหล่งน ้ำอย่ำงเป็นระบบลุ่มน ้ำ  
  3) น้ำแผนแม่บทในกำรบริหำรจัดหำน ้ำต้นทุนและกำรจัดกำรน ้ำแต่ละลุ่มน ้ำไปสู่กำรปฏิบัติที่
ชัดเจน  
  4) กำรสร้ำงจิตส้ำนึกต่อควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนลุ่มน ้ำและข้อผูกพันระหว่ำงอนุภูมิภำค  
 5.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเกษตร  
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนอันเป็นปัจจัยกำรผลิตเพ่ือเพ่ิมควำมแข็งแกร่งกำรเกษตร 
  1) พัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนระบบขนส่ งสินค้ำ Logistic เ พ่ือรองรับตลำดสินค้ำและ
อุตสำหกรรมกำรเกษตร 
  2) พัฒนำแหล่งน ้ำชุมชน ขยำยระบบชลประทำน ขนำดเล็ก กลำง ใหญ่ และกำรบริหำร
จัดกำรน ้ำเพื่อกำรเกษตร  
  3) ส่งเสริมพัฒนำกำรจัดกำรและขยำยผลพลังงำนทำงเลือกเพ่ือลดต้นทุนทำงกำรเกษตร  
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  กลยุทธ์ที่ 2 ลดรำยจ่ำย/ลดต้นทุนกำรผลิต เพ่ิมรำยได้และขยำยโอกำสทำงเศรษฐกิจภำยใต้
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
  1) ส่งเสริมกำรพัฒนำโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริเกษตรทฤษฎีใหม่  

  2) ส่งเสริมกำรจัดตั งศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้ำน/ชุมชน  
  3) ขยำยผลกำรด้ำเนินโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
  กลยุทธ์ที่ 3 ปรับระบบกำรผลิต สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันทำงกำรตลำด
สินค้ำเกษตร  
  1) เฝ้ำระวัง เตือนภัยกำรระบำดของศัตรูพืชต่ำงๆ และโรคสัตว์ 
   2) พัฒนำกำรรวมกลุ่มสหกรณ์และอุตสำหกรรมแปรรูปสินค้ำกำรเกษตรมำตรฐำนอำหำร
ปลอดภัย  
  3) ส่งเสริมกำรตรวจรับรองมำตรฐำนกำรแปรรูปสินค้ำเกษตร  
  4) ส่งเสริมและพัฒนำรูปแบบ กำรบรรจุภัณฑ์ และเครื่องหมำยกำรค้ำสินค้ำเกษตร 
   5) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตและกำรจัดกำรสินค้ำกำรเกษตร  
  กลยุทธ์ที่ 4 กำรเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันทำงกำรตลำดสินค้ำเกษตร  
  1) เพิ่มศักยภำพกำรผลิตข้ำวหอมมะลิคุณภำพดีสู่สำกล  
  2) เพิ่มศักยภำพกำรผลิตมันส้ำปะหลังและพัฒนำเครือข่ำยกำรผลิตเพ่ือยกระดับรำยได้  
  3) เชื่อมโยงกำรผลิต กำรรวบรวม กำรกระจำย และกำรตลำดสินค้ำเกษตร  
  4) ส่งเสริมกำรตลำดและเสริมสร้ำงประกันสินค้ำเกษตรอย่ำงเป็นระบบ 
   5) ส่งเสริมกำรเจรจำธุรกิจและจัดแสดงสินค้ำเกษตรทั งในและต่ำงประเทศ  
  6) ส่งเสริมกำรน้ำใช้ข้อมูลข่ำวสำรสนเทศเพ่ือกำรแข่งขันทำงกำรตลำด สินค้ำกำรเกษตร  
 5.3 ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ไหม 
   กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน  
  1) ส่งเสริมกำรเลี ยงไหมให้มีประสิทธิภำพ  
  2) ผสมผสำนภูมิปัญญำ ควำมรู้ และเทคโนโลยีกำรผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภำพและมำตรฐำน
ตำมควำมต้องกำรของตลำดภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  
  กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับศักยภำพผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์ไหม  
  1) พัฒนำคุณภำพฝีมือผู้ประกอบกำรรำยย่อยเข้ำสู่มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ไหมรองรับควำม
ต้องกำรของตลำด  
  2) พัฒนำกำรรวมกลุ่มอุตสำหกรรม (Cluster) แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไหมสู่ควำมม่ันคงยั่งยืน  
  3) เพิ่มประสิทธิภำพกลุ่มอำชีพด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรผลิต กำรตลำด กำรจัดกำรทุน  
  4) เสริมสร้ำงศักยภำพเครือข่ำยผู้ผลิตและผู้ประกอบกำรไหม  
  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกำรตลำดผลิตภัณฑ์ไหม  
  1) ส่งเสริมพัฒนำแนวทำงเพ่ือกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ไหม  
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  2) ส่งเสริมและพัฒนำกำรตลำดผลิตภัณฑ์ไหม  
  3) ส่งเสริมกำรเจรจำธุรกิจผลิตภัณฑ์ไหม  
  4) จัดกิจกรรมแสดงแฟชั่นและจ้ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ไหม  
 5.4 ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยว  
  กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรบริกำรอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว  
  1) สนับสนุนควำมร่วมมือกับภำคีทุกภำคส่วนในกำรพัฒนำมำตรฐำนธุรกิจกำรท่องเที่ยว  
  2) พัฒนำระบบกำรรักษำควำมปลอดภัย กำรอ้ำนวยควำมสะดวก และกำรบริกำรพื นฐำนใน
แหล่งท่องเที่ยวให้มีมำตรฐำน สะอำด สะดวก ปลอดภัย  
  3) พัฒนำควำมรู้ ภำษำ ควำมสำมำรถ และบุคลิกภำพในกำรให้บริกำรอย่ำงมีคุณค่ำของ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น  
  4) ปรับปรุง บ้ำรุง รักษำแหล่งท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ อำรยธรรมขอม วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีศิลปกรรม วรรณคดี และภูมิปัญญำโครำช 
   กลยุทธ์ที่ 2 น้อมน้ำหลักแนวคิดของโครงกำรศิลปำชีพมำพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  
  1) พัฒนำสินค้ำและบริกำรกำรท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภำพเพ่ือเชื่อมโยงกับกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP) เช่น ผ้ำไหม ดินด่ำนเกวียน หมี่โครำช ฯลฯ อย่ำงเป็นระบบ  
  2) ส่งเสริมและพัฒนำฝีมือแรงงำนและกำรบริกำรที่มีคุณภำพในกำรผลิตสินค้ำและบริกำร  
  กลยุทธ์ที่ 3 กำรส่งเสริมตลำดกำรท่องเที่ยว  
  1) ส่งเสริมกำรขำย กำรประชำสัมพันธ์เครือข่ำยฐำนกำรตลำด กำรประชำสัมพันธ์ตลำดกำร
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มภำยในประเทศและต่ำงประเทศที่มีศักยภำพ  
  2) ส่งเสริมกิจกรรมกำรจัด Fam trip, Home-stay, กีฬำ, กำรประชุมในระดับสำกลและกำร
ท่องเที่ยวนอกฤดูกำล (Low Season)  
  3) ศึกษำวิจัยเพื่อกำรพัฒนำธุรกิจและบริกำรกำรท่องเที่ยว  
  4) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือกำรวำงแผนพัฒนำธุรกิจบริกำร ธุรกิจน้ำเที่ยว 
มัคคุเทศก์โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมกำรท่องเที่ยว  
  กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมศักยภำพแหล่งท่องเที่ยว สินค้ำและกำรบริกำรท่องเที่ยว  
  1) พัฒนำโครงข่ำยเชื่อมโยงเส้นทำงคมนำคมในแหล่งท่องเที่ยวให้มีมำตรฐำนปลอดภัย  
  2) จัดท้ำข้อมูลเส้นทำงกำรท่องเที่ยว (Route) เชิงธรรมชำติและประวัติศำสตร์ และเชื่อมโยง
กับเส้นทำงกำรท่องเที่ยวในอนุภูมิภำคและประเทศเพ่ือนบ้ำน 
  5.5 ยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
  กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติเพ่ือควำมสมดุล
และยั่งยืน  
  1) ส่งเสริมกำรเพำะช้ำกล้ำไม้ ปลูกป่ำพัฒนำคุณภำพชีวิต ปลูกต้นไม้ยืนต้นป้องกันดินเค็ม
และเพ่ิมพื นที่สีเขียวเพ่ือกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่ำไม้และควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำติ  



 
 

หน้าที ่22 

 

  2) แก้ไขปัญหำมลพิษทำงน ้ำ ก่อสร้ำงฝำยน ้ำสร้ำงควำมชุ่มชื นแก่ดิน และปรับปรุงแหล่งน ้ำ
เชิงอนุรักษ์  
  3) ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนจำกทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงเหมำะสม และไม่มีผลกระทบ 
  กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนระบบกำรป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟ้ืนฟูผลกระทบจำกภัยธรรมชำติ  
  1) จัดระบบกำรป้องกัน เตือนภัยและบรรเทำควำมเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยธรรมชำติ สำ
ธำรณภัย  
  2) จัดให้มีโครงสร้ำงพื นฐำนที่จ้ำเป็นและเกี่ยวข้องในพื นที่เปรำะบำงหรือเสี่ยงต่อภัยพิบัติอัน
เกิดจำกภำวะโลกร้อน เช่น น ้ำท่วม แผ่นดินหรือโคลนถล่ม น ้ำแล้ง ตลอดจนภัยพิบัติ เป็นต้น  
  3) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรเฝ้ำระวัง เตือนภัย บรรเทำภัยพิบัติจำกธรรมชำติ  
  4) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลทำงภูมิศำสตร์เพ่ือก้ำหนดเขตแนวและพื นที่ทรัพยำกรป่ำไม้ ลุ่มน ้ำ 
ที่ดิน  
  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมป้องกัน ปรำบปรำมและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสมและยั่งยืน  
  1) จัดตั งจุดสกัดในพื นที่ล่อแหลมเพ่ือป้องกันกำรบุกรุกท้ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม  
  2) แก้ไขปัญหำมลพิษทำงน ้ำ ก่อสร้ำงฝำยน ้ำสร้ำงควำมชุ่มชื นแก่ดิน ปรับปรุงแหล่งน ้ำเชิง
อนุรักษ์  
  3) ส่งเสริมควำมร่วมมือของชุมชนในกำรเฝ้ำระวังภำวะมลพิษสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ  
  4) พัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรบริกำรจัดกำรทรัพยำกรแบบบูรณำกำรผสมผสำนเทคโนโลยีที่ลด
มลพิษ  
  5) ศึกษำควำมเหมำะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกำรประเมินระดับยุทธศำสตร์โขง ชี 
มูล  
  กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้เกิดคุณค่ำทำงเศรษฐกิจและประโยชน์
สูงสุด  
  1) กำรจัดหำน ้ำที่มีคุณภำพให้เพียงพอโดยค้ำนึงถึงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม  
  2) ควำมร่วมมือ/สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรเฝ้ำระวังภำวะมลพิษสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ  
  3) ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตที่สะอำดในกำรผลิตสินค้ำ/บริกำรเพ่ือลดผลกระทบก๊ำซ
เรือนกระจก  
  4) พัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรบริกำรจัดกำรทรัพยำกรแบบบูรณำกำรผสมผสำนเทคโนโลยีที่ลด
มลพิษ  
 5.6 ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำสังคมและกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน  
  กลยุทธ์ที่ 1 กำรสนับสนุนกำรด้ำเนินโครงกำรพระรำชด้ำริเพ่ือสร้ำงรำยได้และศักยภำพของ
สังคม  
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  1) จัดตั งศูนย์สนับสนุนและประชำสัมพันธ์เผยแพร่ประโยชน์จำกโครงกำรพระรำชด้ำริ  
  2) บูรณำกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนและขยำยผลโครงกำรพระรำชด้ำริ  
  3) กำรน้อมน้ำแนวคิดของโครงกำรศิลปำชีพมำพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)  
  4) กำรส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือเพ่ิมรำยได้ ลดรำยจ่ำยตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง  
  5) กำรแก้ไขค่ำครองชีพ กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน และสร้ำงอำชีพ  
  กลยุทธ์ที่ 2 กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด และสร้ำงสังคมคุณภำพชีวิต  
  1) ใช้รูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” แก้ไขปัญหำยำเสพติด  
  2) สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตั งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงวัยชรำ  
  3) มุ่งเน้นกำรบูรณำกำรหน่วยงำนพัฒนำเด็ก เยำวชน สตรี คนชรำ คนพิกำร และ
ผู้ด้อยโอกำส  
  4) สร้ำงสังคมคุณภำพโดยกำรพัฒนำกำรเรียน กำรสอน คุณภำพครูสอน กีฬำ และ
นันทนำกำร  
  5) ท้ำนุบ้ำรุงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภำษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น  
  6) ส่งเสริมสุขภำพอนำมัย และจัดระบบประกันสุขภำพตำมสิทธิประโยชน์อย่ำงมีมำตรฐำน  
  7) จัดระบบกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ กำรคุ้มครองผู้บริโภค และแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน
ของประชำชน  
  กลยุทธ์ที่ 3 กำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง  
  1) สนับสนุนกำรผลิตสื่อประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจร่วมกัน (รำยกำรผู้ว่ำฯ 
มำแล้ว)  
  2) ปลุกจิตส้ำนึกควำมรักชำติโดยให้วัดเป็นศูนย์กลำงกำรจัดกิจกรรมร่วมกัน  
  3) สนับสนุนเครือข่ำยศูนย์ขวัญแผ่นดินผ่ำนวิทยุชุมชนและสื่อต่ำง ๆในพื นที่ 
  4) สนับสนุนกำรติดตั งกล้อง CCTV เ พ่ือประโยชน์ด้ำนกำรจรำจรและปรำบปรำม
อำชญำกรรม  
  กลยุทธ์ที่ 4 กำรพัฒนำควำมพร้อมของเมืองชุมทำง/เมืองอุตสำหกรรม  
  1) พัฒนำเส้นทำงคมนำคมและกำรขนส่งเพ่ืออ้ำนวยควำมสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภำพระบบ
กำรขนส่งและคมนำคม  
  2) วำงระบบกำรถือครองและกำรใช้ที่ดินอย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม  
  3) จัดวำงผังเมืองให้เป็นระบบและเป็นเมืองน่ำอยู่  
  4) ส่งเสริมกำรผลิตบุคลำกรภำคแรงงำนอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม  
  5.7 ยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ  
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักบูรณำกำรและหลักธรรมำภิ
บำล  
  1) น้ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบกำรบริหำรจัดกำร  
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  2) เสริมสร้ำงประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรงำนแบบบูรณำกำรอย่ำงต่อเนื่อง  
  3) พัฒนำและส่งเสริมระบบกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐ โดยยึดหลัดกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี  
  4) พัฒนำสมรรถนะข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงต่อเนื่อง  
  5) สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและกำรติดตำมผล
กำรด้ำเนินโครงกำรของภำครัฐ  
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมหลัก PMQA  
  1) ส่งเสริมควำมร่วมมือของส่วนรำชกำรในกำรด้ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ  
  2) ส่งเสริมผู้น้ำของส่วนรำชกำรระดับจังหวัด อ้ำเภอในเรื่องนโยบำยกำรก้ำกับองค์กรที่ดี  
  3) สนับสนุน ประสำนงำนกำรวำงแผนเชิงยุทธศำตร์กำรพัฒนำจังหวัด  
  4) สนับสนุนกลไกกำรบริกำรประชำชนแบบ One Stop Service ที่มีคุณภำพและได้
มำตรฐำน  
  5) สนับสนุนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนตำมสิทธิประโยชน์  
  6) มีระบบติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่มีประสิทธิภำพ 
  

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา 
 ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครรำชสีมำ  ดังนี  

1. ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด้ำริ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

1.1 ประสำนและบริหำรกำรจัดกำรน ้ำ ตำมพระรำชด้ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ฯเมื่อปี 2538เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหำอุทกภัยอย่ำงเป็นระบบ 

1.2 พัฒนำขุดลอก คูคลองและจัดสร้ำงแหล่งน ้ำสงวนและเก็บกักน ้ำเพ่ือกำรเกษตร เพ่ือกำร
อุปโภคและบริโภค รวมทั งวำงโครงกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำน ้ำท่วมและน ้ำแล้ง 

1.3 พัฒนำชุมชนและสังคมตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และให้เข้ำใจเรื่องกำรใช้
น ้ำ และทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่ำ 

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

นครรำชสีมำ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
2.2 พัฒนำและเตรียมบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ (ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน) ให้เป็นผู้

มีคุณภำพมีทักษะและศักยภำพตำมมำตรฐำนสำกล รองรับประชำคมอำเซียน 
2.3 สนับสนุนให้มีกำรน้ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ

กำรศึกษำเปน็เครื่องมือของชุมชนและประชำชนทั่วไป 
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2.4 สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชำชนในชุมชน สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ประชำชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงควำมส้ำคัญของกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
ในทุก 

ด้ำน เช่น ด้ำนแรงงำน ด้ำนอำชีพ ฯลฯ โดยเฉพำะด้ำนกำรใช้ภำษำในสังคมอำเซียน เช่น 
ภำษำอังกฤษ 

เป็นต้น 
2.5 ส่งเสริมกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
3.1 พัฒนำ ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภำพเพ่ือเกษตรกรจะได้เพ่ิมผลผลิต 

โดยส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสำหกรรม เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆที่มีคุณภำพสูงขึ น โดยอำศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดย
ขอควำมร่วมมือและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั งภำครัฐและเอกชน 

3.2 ลดต้นทุนกำรผลิตและเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภำพ มี
มำตร-มำตรฐำนสำกลโดยกำรร่วมมือและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั งภำครัฐและเอกชน 

3.3 สนับสนุนกำรจัดตั งกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมู่บ้ำน (อกม.) หำรูปแบบใหม่ๆ ปรับปรุง
รูปแบบเก่ำ 

ให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพมำกขึ น 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนกำรถนอมและแปรรูปสินค้ำทำงกำรเกษตรอย่ำงมีคุณภำพน้ำ

เครื่องจักร และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มำใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำและปริมำณสินค้ำคุณภำพในท้องถิ่น ส่งเสริมกำร
กระจำยสินค้ำไปสู่ทั งภำยในและต่ำงประเทศโดยกำรร่วมมือและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั งภำครัฐและ
เอกชน 

3.5 สนับสนุนกำรท้ำกำรเกษตรทำงเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภำพและประสิทธิภำพของนโยบำย
เศรษฐกิจพอเพียงโดยอำศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอควำมร่วมมือและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั งภำครัฐ
และเอกชน 

3.6 ส่งเสริมประชำชนในท้องถิ่นให้มีกำรเลี ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือกำรบริโภค เพ่ือจ้ำหน่ำย
และเพ่ือกำรอนุรักษ ์โดยขอควำมร่วมมือและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั งภำครัฐและเอกชน 

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
4.1 ส่งเสริมและพัฒนำบทบำทของคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นผู้น้ำ

กำพัฒนำ 
ชุมชนและท้องถิ่นท่ีมีคุณภำพ 
4.2 ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชน 
4.3 ส่งเสริม พัฒนำบทบำทและคุณภำพชีวิตของเด็ก  สตรี  เยำวชน  ผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร  

ผู้ด้อยโอกำส  ประชำชน  และคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชน 
4.4 ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพและศักยภำพควำมสำมำรถของแรงงำนในท้องถิ่น  เพ่ือเตรียม

ยกระดับเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
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4.5 ด้ำเนินกำรสนับสนุน และประสำนรัฐบำล  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือ
ป้องกันและให้มีกำรปรำบปรำมและแก้ไขปัญหำกำรเสพ กำรผลิตและกำรจ้ำหน่ำยยำเสพติดในทุกระดับ 

4.6 ด้ำเนินกำรโครงกำร อบจ.สัญจรเพ่ือให้บริกำรประชำชน และรับทรำบปัญหำ อุปสรรค 
และควำม 

ต้องกำรของประชำชนในพื นที ่ ตลอดจนกำรแก้ไขควำมเดือดร้อนของประชำชน 
4.7 ส่งเสริมและประกำศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี และสร้ำงคุณประโยชน์ต่อสังคม

รวมทั งจัดสร้ำงหอเกียรติยศ ( Hall of Fame )เพ่ือประกำศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปกำร และสร้ำงชื่อเสียงให้แก่
จังหวัดนครรำชสีมำ 

5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข 
5.1 สนับสนุนกำรจัดตั งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพของอำสำสมัคร

สำธำรณสุขหมู่ 
บ้ำน(อสม.)กองสำธำรณสุข 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กำรรักษำพยำบำลประชำชนในประชำชนทุกระดับที่มีคุณภำพ

และมำตรฐำน เพ่ือให้ประชำชนได้รับบริกำรที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุกำรณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต้ำบล และหน่วยงำน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

5.3 ส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยของประชำชนในทุกระดับ ให้มีสุขภำพแข็งแรง โดยให้กำร
เรียนรู้กำรดูแลสุขภำพ กำรออกก้ำลังกำย กำรป้องกันโรค กำรใช้ยำอย่ำงถูกต้อง กำรรับประทำนอำหำรที่มี
ประโยชน์และกำรเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพหรือกำรรับบริกำรด้ำนสำธำรณสุขตำมขั นตอนและวิธีกำรทำงกำ ร
แพทย ์

6 . ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน 
6.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงคุณภำพชีวิตพื นฐำน  ให้

สอดคล้องกับควำมจ้ำเป็นและควำมต้องกำรของประชำชนในกำรด้ำรงชีวิตอย่ำงพอเพียง 
6.2 ก่อสร้ำง  ปรับปรุงเส้นทำงกำรคมนำคมอย่ำงทั่วถึง 
6.3 ประสำน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนรำชกำรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ เพ่ือ

สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมช้ำนำญในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน 
6.4 ประสำนในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือนร้อนของประชำชนในด้ำนสำธำรณูปโภค   และ

ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำใจในกำรใช้และรักษำสำธำรณูปโภคอย่ำงคุ้มค่ำ 
6.5 ด้ำเนินกำรปรับปรุงระบบขนส่ง เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรจรำจร ควำมปลอดภัยและควำม

เป็นระเบียบในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 

7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
7.1 พัฒนำฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้ำนศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่นโครำชเพ่ือกำรอนุรักษ์สืบสำนต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
7.2 พัฒนำและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้ำงแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั งกิจกรรมด้ำนกำร

ท่องเที่ยวและสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ  โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด หน่วยงำนและ
ส่วนรำชกำร ตลอดจนองค์กรภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
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7.3 สนับสนุนและส่งเสริมควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรธุรกิจท่องเที่ยว   และสร้ำง
เครือข่ำย  เพ่ือพัฒนำคุณภำพสินค้ำและบริกำร โดยกำรจับคู่ธุรกิจพัฒนำคุณภำพสินค้ำและขยำยตลำดสินค้ำ
ทั งภำยใน ประเทศและต่ำงประเทศ 

7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลำนกีฬำชุมชน และจัดกำรแข่งขันกีฬำประเภทต่ำงๆ  
รวมถึงกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกีฬำสู่กีฬำอำชีพในระดับชำติและนำนำชำติ 

8. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
8.1 ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ  เพ่ือให้

รองรับกำร 
ปฏิบัติภำรกิจหน้ำที่ ตำมที่กฎหมำยก้ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่

ประชำคมอำเซียนทั งนี รวมถึงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนควำมรู้   และทัศนคติในด้ำนต่ำงๆกับ
องค์กรปกครองท้องถิ่นในประชำคมอำเซียนและของประเทศต่ำงๆในโลก 

8.2 น้ำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรงำนภำยในองค์กร เพ่ือให้บริกำรกับประชำชนให้
สะดวก รวดเร็วแม่นย้ำ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชำชนผู้รับบริกำรเป็นส้ำคัญ 

8.3 สนับสนุนบุคลำกรในสังกัดขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ  ให้ได้รับ
กำรศึกษำ อบรม กำรท้ำวิจัย เพ่ิมพูนควำมรู้ เพ่ือยกระดับประสิทธิภำพ กำรท้ำงำนให้เกิดประสิทธิผลในกำร
บริกำรประชำชน และในกำรสื่อสำรและร่วมมือกับประชำคมอำเซียน 

8.4 บูรณำกำรกำรจัดท้ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนำท้องถิ่น สร้ำงประโยชน์สูงสุด แก่ประชำชนในจังหวัดนครรำชสีมำ 

8.5 พัฒนำระบบกำรบริกำรและอ้ำนวยกำร  แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนเปิด
โอกำสให้ประชำชนได้เข้ำมีส่วนร่วม 

8.6 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรรำชกำร 

9. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรติดตั งระบบเตือนภัยธรรมชำติ และภัยพิบัติต่ำงๆ 
9.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนรำชกำรหน่วยงำน มูลนิธิกำรกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้อง ในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันภัย และกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
9.3 ส่งเสริม และสนับสนุนกำรติดตั งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถำนที่ส้ำคัญ 

เพ่ือสร้ำงควำมอบอุ่นใจและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
9.4 สนับสนุนกำรฝึกอบรมจัดตั งและ อบรมฟ้ืนฟูต้ำรวจบ้ำน และอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำย

พลเรือน (อปพร.)  และอำสำสมัครอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นก้ำลังสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่รัฐ และดูแลรักษำควำมปลอดภัย
และกำรจรำจรในชุมชนหมู่บ้ำน 

9.5 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดระเบียบสังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
9.6 ส่งเสริมสนับสนุนกำรปรับปรุง  กำรแก้ไขปัญหำจรำจร  เพ่ือให้เดิดควำมปลอดภัยแก่

ผู้ใช้รถใช้ถนน 
9.7 ส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกันอุบัติเหตุกำรใช้ถนน 

10.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
10.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนรำชกำร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน 

ในกำรพัฒนำฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน ้ำ ลุ่มน ้ำล้ำคลอง และป่ำไม้ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ 
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10.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนรำชกำร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภำคเอกชน ในกำรรณรงค์สร้ำงจิตส้ำนึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษ/มลภำวะ  และปัญหำสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

10.3 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้ำงควำมร่วมมือกับส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในกำรจัดท้ำระบบก้ำจัดขยะรวม เพ่ือจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่ำงเป็นระบบ 
 

2  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง 
2.1  วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง 

“หนองน้ าแดง  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี” 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  หมำยถึง 
- สถำนท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชำติที่สวยงำม เช่น ภูเขำ ป่ำไม้ ล้ำคลอง และ

สวนผักพลไม ้
- อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
- พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวด้ำนศำสนำ โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ ยวเชิง

นิเวศน์ 
 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  หมำยถึง 
- ประชำชนมีกำรศึกษำ  
- สวัสดิกำรสังคมสงเครำะห์ เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต เด็ก สตรี คนชรำ ผู้ด้อยโอกำส และผู้ติดเชื อ HIV 
- ส่งเสริมกำรกีฬำ และกิจกรรมนันทนำกำร 
- กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้แก่ประชำชน 
- กำรสำธำรณสุข เสริมสร้ำง ดูแลสุขภำพของประชำชน 
- ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
- สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทำงศำสนำ 
 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง  หมำยถึง 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดรำยจ่ำย สร้ำงรำยได้ ขยำยโอกำส ท้ำให้ประชำชน 

พออยู่พอกิน พ่ึงพำตนเองได้ และสร้ำงชุมชนให้เกิดควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  หมำยถึง  
กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ได้แก่กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยดังต่อไปนี  
- เกิดประโยชน์สุขของประชำชน 
- เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ 
- มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ 
- ไม่มีขั นตอนกำรปฏิบัติงำนเกินควำมจ้ำเป็น 
- มีกำรปรับปรุงภำรกิจของส่วนรำชกำรให้ทันต่อสถำนกำรณ์ 
- ประชำชนได้รับกำรอ้ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร 
- มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงสม่้ำเสมอ 
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2.2 ยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม กำรท่องเที่ยว กำรกีฬำ และ

นันทนำกำร 
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสวัสดิกำรสังคม 
4.   ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมกำรลงทุน กำรพำณิชยกรรมและเกษตรกรรม 
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง ควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรรำชกำรให้มีประสิทธิภำพ 
7.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน 
 

 2.3 เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือสืบสำน ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงำมให้คงอยู่ตลอดไป 
2. เพ่ือให้เด็กเล็กและเด็กนักเรียนได้รับกำรพัฒนำที่สมวัย 
3. เพ่ือให้สตรี คนชรำ ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส ได้รับสวัสดิกำรสังคม 
4. เพ่ือให้ประชำชนมีสุขภำพอนำมัยที่ดี   
5. เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจัดระบบบริหำรจัดกำรที่ดีมีประสิทธิภำพให้ประชำชนได้รับกำร 
6. เพ่ือให้ประชำชนอยู่ดีกินดี มีอำชีพสร้ำงรำยได้ให้ครอบครัว 
7. เพ่ือให้มีกำรคมนำคมที่สะดวก ระบบไฟฟ้ำและประปำให้พอเพียง 
8. เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้ผู้คนมำท่องเที่ยวพักผ่อนในต้ำบลมำกขึ น 

 
 2.4 ตัวชี้วัด 
 
 2.5 ค่าเป้าหมาย 

1.  เพ่ือส่งเสริมส่งเสริมกำรพัฒนำศูนย์เด็กเล็ก และกำรศึกษำทุกระดับ  
2.  เพ่ือส่งเสริม ส่งเสริม ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงำม 
3.  เพ่ือส่งเสริมส่งเสริมกำรท่องเที่ยว กำรกีฬำ และนันทนำกำร 
4.  เพ่ือกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค 
5.  เพ่ือกำรส่งเสริมสุขภำพของประชำชน 
6.  เพ่ือกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
7.  เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
8.  เพ่ือกำรสังคมสงเครำะห์และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เด็ก สตรี คนชรำ ผู้ด้อยโอกำส 
9.  เพ่ือส่งเสริมอำชีพให้กับประชำชน 
10. เพ่ือกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
11. เพ่ือกำรสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
12. เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่ดีและกำรให้บริกำรประชำชน 
13. เพ่ือ กำรบริหำรงำนบุคคลและกำรเพ่ิมศักยภำพองค์กร 
14. เพ่ือกำรพัฒนำเทคโนโลยีให้ควำมเหมำะสมสอดคล้อง 
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15. เพ่ือกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ำรุงรักษำ ถนน สะพำน ทำงเท้ำ ทำงระบำยน ้ำ 
และอ่ืนๆ 

16. เพ่ือกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ำรุงรักษำ ระบบประปำ  บำดำล 
   17. เพ่ือ กำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ำรุงรักษำ ระบบไฟฟ้ำ 
 

2.6 กลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริมกำรพัฒนำศูนย์เด็กเล็ก และกำรศึกษำทุกระดับ  
2.  ส่งเสริม ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงำม 
3.  ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว กำรกีฬำ และนันทนำกำร 
4.  กำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค 
5.  กำรส่งเสริมสุขภำพของประชำชน 
6.  กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
7.  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
8.  กำรสังคมสงเครำะห์และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เด็ก สตรี คนชรำ ผู้ด้อยโอกำส 
9.  ส่งเสริมอำชีพให้กับประชำชน 
10. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
11. กำรสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
12. กำรบริหำรจัดกำรที่ดีและกำรให้บริกำรประชำชน 

   13. กำรบริหำรงำนบุคคลและกำรเพ่ิมศักยภำพองค์กร 
14. กำรพัฒนำเทคโนโลยีให้ควำมเหมำะสมสอดคล้อง 
15. กำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ำรุงรักษำ ถนน สะพำน ทำงเท้ำ ทำงระบำยน ้ำ และ

อ่ืนๆ 
   16. กำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ำรุงรักษำ ระบบประปำ  บำดำล 
   17. กำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ำรุงรักษำ ระบบไฟฟ้ำ 
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 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
คือ “หนองน ้ำแดง  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี 
        ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี” 
กำรก้ำหนดจุดยืนทำงด้ำนยุทธศำสตร์ (Strategic Position) คือจุดแข็งที่จะสำมำรถน้ำสู่

ควำมส้ำเร็จ ซึ่งยุทธศำสตร์ต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลหนองน ้ำแดงสอดคล้องกับจุดยืนทำง
ยุทธศำสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ด้ำนหลักดังนี  

 
 
 
 
 
 
 

 
  

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
- ประชำชนมีกำรศึกษำ  
- สวัสดิกำรสังคมสงเครำะห์ เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต เด็ก สตรี คนชรำ ผู้ด้อยโอกำส  

และผู้ติดเชื อ HIV 
- ส่งเสริมกำรกีฬำ และกิจกรรมนันทนำกำร 
- กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้แก่ประชำชน 
- กำรสำธำรณสุข เสริมสร้ำง ดูแลสุขภำพของประชำชน 
- ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
- สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทำงศำสนำ 

 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
  - สถำนท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชำติที่สวยงำม เช่น ภูเขำ ป่ำไม้ ล้ำคลอง 
และสวนผักพลไม้ 
  - อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
  - พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวด้ำนศำสนำ โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดรำยจ่ำย สร้ำงรำยได้ ขยำยโอกำส  
ท้ำให้ประชำชนพออยู่พอกิน พ่ึงพำตนเองได้ และสร้ำงชุมชนให้เกิดควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 

 

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  หมำยถึง  
กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ได้แก่กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยดังต่อไปนี  
- เกิดประโยชน์สุขของประชำชน 
- เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ 
- มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ 
- ไม่มีขั นตอนกำรปฏิบัติงำนเกินควำมจ้ำเป็น 
- มีกำรปรับปรุงภำรกิจของส่วนรำชกำรให้ทันต่อสถำนกำรณ์ 
- ประชำชนได้รับกำรอ้ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร 
- มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงสม่้ำเสมอ 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙) 

๑. ด้ำนควำมมั่นคง 
๒. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
๓. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
๔. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
๕. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๑. เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์  ๖. เพ่ิมประสิทธิภำพ และธรรมำภิบำลภำครัฐ 
๒. สร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล ้ำในสังคม ๗. พัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
๓. สร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจ  ๘. วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
๔. กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๙. พัฒนำภำค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
๕. ควำมมั่นคง     ๑๐. กำรต่ำงประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้ำน และภูมิภำค
ประเทศไทย  

 

ประเทศไทย ๔.๐ 
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

1) กำรบริหำรจัดกำรน ้ำเพื่อกำรพัฒนำจังหวัด  
2) กำรพัฒนำกำรเกษตร  
3) กำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ไหม  
4) กำรพัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยว 
5) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
6) กำรพัฒนำสังคมและแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
7) กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 
1.  ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด้ำริ 
2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร 
4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม 
5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข 
6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน 
7.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
8.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
9.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสภำพกำรพัฒนำในปัจจุบัน และโอกำสในกำรพัฒนำใน อนำคต
ขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล  เป็นกำรประเมินถึงโอกำสและภำวะคุกคำมหรือข้อจ้ำกัดอันเป็นสภำวะ
แวดล้อมภำยนอกที่มีผลต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภำวะแวดล้อม
ภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิคกำร SWOT analysis ดังนี  
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength-s) 
ด้านโครงสร้าง 
1. เป็นองค์กรที่มีกำรท้ำงำนเป็นระบบ 
2. กำรจัดโครงสร้ำงของ อบต.มีควำมชัดเจนครอบคลุมตำมอ้ำนำจหน้ำที่ 
3. กำรประสำนงำนครบทั ง 11 หมู่บ้ำน และมี ส.อบต. เป็นตัวแทนของประชำชนในเขตพื นที่ท้ำให้

ทรำบปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน และสำมำรถให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงทั่วถึง 
4. มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 4 แห่ง  ท้ำให้ได้รับกำรพัฒนำที่เหมำะสมกับวัย  และมีโรงเรียนระดับประถม 

4  แห่ง  และโรงเรียนระดับมัธยม 1 แห่ง 
 
ด้านการเมือง การปกครอง 
1. กำรก้ำกับดูแลโดยอ้ำเภอ  จังหวัด   กรมและกระทรวงไม่กระทบต่อกำรบริหำรงำนของ อบต. 
2. ด้ำนนโยบำยกำรพัฒนำ มีกำรปรับให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำปัจจุบัน 
3. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีกำรก้ำหนดนโยบำยกำรบริหำรที่ชัดเจน 

สำมำรถน้ำองค์กรไปสู่เป้ำหมำยได้ 
4. ผู้บริหำรมีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกำรเมืองระดับชำติและระดับท้องถิ่น 

ระเบียบกฎหมาย 
1. ฝ่ำยบริหำรสำมำรถออกกฎหมำยตำมอ้ำนำจหน้ำที่โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำฯ ท้ำให้บังคับ 

ใช้ในพื นที่ได้ตำมควำมเหมำะสมตำมสภำพเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น 
2. มีแนวโน้มได้รับกำรถ่ำยโอนภำรกิจเพ่ิมมำกขึ นตำมแผนกำรกระจำยอ้ำนำจ 
3. มีข้อบัญญัติงบประมำณเป็นกฎหมำยและเครื่องมือ ส้ำหรับใช้ในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
4. มีอิสระในกำรก้ำหนดแผนพัฒนำหน่วยงำนของตนเอง 
5. ผู้บริหำรมีอิสระในกำรบริหำรงำนภำยใต้กฎหมำย ระเบียบ 
 
ด้านบุคลากร 
1. องค์กรสำมำรถจัดท้ำแผนอัตรำก้ำลังได้เองตำมภำรกิจและงบประมำณ และมีกำรถ่ำยโอนบุคลำกร

จำกส่วนกลำงท้ำให้มีบุคลำกรที่เชี่ยวชำญเฉพำะทำงเพ่ิมมำกขึ นได้รับถ่ำยโอนบุคลำกรจำกส่วนกลำงท้ำให้มี
บุคลำกรที่เชี่ยวชำญเฉพำะทำงเพ่ิมมำกขึ น 

2. บุคลำกรส่วนใหญ่มีภูมิล้ำเนำอยู่ในจังหวัด ท้ำให้เข้ำใจในวัฒนธรรมและปัญหำของท้องถิ่น 
3. ผู้บริหำรและฝ่ำยนิติบัญญัติได้มำจำกกำรเลือกตั งโดยตรงท้ำให้เข้ำใจปัญหำและควำมต้องกำรของ 

ประชำชน 
4. บุคลำกรของ อบต. มีควำมหลำกหลำยทำงคุณวุฒิ ท้ำให้มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  ควำมช้ำนำญใน 

หลำยๆด้ำน 
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5. มีบุคลำกรจ้ำนวนมำกที่สำมำรถร่วมมือกันท้ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำยได้ 
6. มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ และเหมำะสมกับงำน 
7. บุคลำกรมีควำมรู้ และสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภำยในหน่วยงำนได้ 
8. บุคลำกรมีกำรจัดกำรแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งควำมรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงและสร้ำง 

นวัตกรรม 
9. ครูได้รับกำรส่งเสริมศักยภำพกำรปฏิบัติงำน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่มำตรฐำนวิชำชีพ 
ด้านงบประมาณ 
1. เป็นองค์กรที่มีกำรจัดเก็บรำยได้ด้วยตนเองที่มีประสิทธิภำพ มีสถำนกำรณ์คลังมั่นคง ท้ำให้มีควำม

คล่องตัวในกำรบริหำรงบประมำณ   และสำมำรถวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินตำมงบประมำณได้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ ์

2. มีแนวโน้มของรำยได้ที่มีปริมำณเพ่ิมมำกขึ นทุกปี ตำมแผนกำรกระจำยอ้ำนำจฯและกำรจัดเก็บ
รำยได้ของอบต. ท้ำให้มีงบประมำณเพียงพอต่อกำรปฏิบัติตำมภำรกิจต่ำง ๆ ที่กฎหมำยก้ำหนด 

3. อบต.มีกำรออกข้อบัญญัติงบประมำณเป็นของตนเอง ท้ำให้มีศักยภำพในกำรให้บริกำรสำธำรณะ
และแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนตำมอ้ำนำจหน้ำที่ได้อย่ำงรวดเร็วทันต่อเหตุกำรณ์ 

4. มีมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนกำรจัดเก็บรำยได้ โดยขอควำมร่วมมือกับภำคเอกชน 
5. มีกำรพัฒนำระบบกำรเงิน บัญชีและพัสดุ 
6. มีกำรสนับสนุนงบประมำณพัฒนำกำรศึกษำส่งผลให้มีกำรพัฒนำกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและมี

ประสิทธิภำพ 
 
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
1. มีกำรจัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่ทันสมัย และเอื อประโยชน์ต่อ

กำรปฏิบัติงำนให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติได้มีประสิทธิภำพมำกขึ น 
2. มีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำรกำรศึกษำส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้กับเด็กและ

เยำวชน 
3. มีกำรน้ำโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ส้ำเร็จรูปมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล

ประมวลผลข้อมูลโดยสำมำรถน้ำค่ำทำงสถิติมำใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรได้ 
4. มีกำรพัฒนำระบบอินเตอร์เน็ตอย่ำงทั่วถึงทั งองค์กรท้ำให้สำมำรถรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร  และติดต่อ

ประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนได้อย่ำงรวดเร็ว 
5. มีกำรจัดท้ำเว็ปไซด์ขององค์กรเพ่ือประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรให้ประชำชนได้รับทรำบถึงผลงำน

และใช้ในกำรสืบค้นข้อมูลได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 
ด้านบริหารจัดการ 

1. เป็นองค์กรที่มีเอกภำพในกำรบริหำรสำมำรถวำงแผนกำรพัฒนำ บริหำรจัดกำรงบประมำณ และ
ด้ำเนินตำมโครงกำรได้ตำมควำมเหมำะสม และปรับเปลี่ยนได้ตำมสถำนกำรณ์ 

2. มีกำรมอบหมำยอ้ำนำจกำรปฏิบัติงำนให้แก่ผู้บริหำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำนในสังกัด อย่ำงเหมำะสม
ท้ำให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมคล่องตัว รวดเร็ว และแก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันท่วงที 

3. มีกำรประสำนงำนครบทุกหมู่บ้ำน  ท้ำให้เข้ำเข้ำถึงพื นที่ทั่วทั งต้ำบลสำมำรถให้บริกำรประชำชน
และประสำนงำนกับหน่วยงำนส่วนรำชกำรอ่ืนๆได้ดี  และรับรู้ควำมต้องกำรตลอดจนศักยภำพของชุมชนเป็น
อย่ำงดี 
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4. มีกำรบริหำรงำนโปร่งใส เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรร่วมคิด ร่วมตัดสินใจร่วม
ตรวจสอบกำรด้ำเนินงำนของอบต.  ในรูปของคณะกรรมกำรต่ำงๆและกำรออกเวทีภำคประชำสังคม 

5. มีส่วนรำชกำรในสังกัดที่หลำกหลำยและเข้มแข็ง ท้ำให้สนองตอบต่อนโยบำยของผู้บริหำรและแก้ไข
ปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนได้ครอบคลุมทั งต้ำบล 

6. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก มีกำรเร่งรัดคุณภำพระบบบริหำรจัดกำรสู่กำรประกันคุณภำพ มีกำรน้ำข้อมูลที่
เชื่อถือได้มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร และส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมอันพึง
ประสงค ์

7. กำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น เช่น กำรจัดสรรงบประมำณ 
และส่งเสริมโครงกำรด้ำนสวัสดิกำรสังคมของประชำชน  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน เพ่ือให้
ประชำชนทั่วไปได้รับทรำบถึงภำรกิจของอบต. 

9. มีวัฒนธรรมในองค์กรที่เอื อต่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ชัดเจน 
10.มีปัจจัยในกำรบริหำรเป็นของตนเอง เช่น 4 M (man, money, material, management) 
 
จุดอ่อน (Weakness – w) 
ด้านโครงสร้าง 
1. โครงสร้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล  มีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อยตำมภำรกิจที่ได้รับมอบเพ่ิมมำก

ขึ น 
2. องค์กรมีบุคลำกรมีจ้ำนวนมำก กำรท้ำงำนหลำกหลำยท้ำให้กำรประสำนงำนไม่คล่องตัวและไม่

ทั่วถึง 
ด้านการเมือง การปกครอง 

1. มีจ้ำนวนสมำชิกสภำฯจ้ำนวนมำก ท้ำให้ขำดเสถียรภำพในกำรบริหำรงำนและตัดสินใจ 
ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที่ 

1. อ้ำนำจในกำรออกข้อบัญญัติและบังคับใช้กฎหมำยขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลต้องประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำ 

2. กำรแบ่งอ้ำนำจหน้ำที่ระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล  กับหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนยังมีควำม
ซับซ้อนและไม่ชัด ท้ำให้ปฏิบัติงำนซ ้ำซ้อนกัน 

3. มีกำรออกระเบียบ/กฎหมำยใหม่ๆ จ้ำนวนมำก และมีกำรเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติบ่อยครั งท้ำ
ให้กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรไม่ทันต่อเหตุกำรณ์ 

4. ระเบียบกฎหมำยในกำรปฏิบัติงำนไม่เอื อต่อกำรปฏิบัติงำนและมีข้อจ้ำกัดส่งผลให้กำรด้ำเนินงำน
ล่ำช้ำ 

5. ภำรกิจตำมประกำศคณะกรรมกำรคณะกรรมกำรกระจำยอ้ำนำจฯ ยังไม่มีควำมชัดเจน ท้ำให้มีผล
ต่อกำรปฏิบัติงำนและถูกตรวจสอบมีกำรเรียกเงินคืน 
 

ด้านบุคลากร 
1. จ้ำนวนเจ้ำหน้ำที่บำงหน่วยงำนมีไม่เพียงพอต่อปริมำณงำน ส่งผลต่อกำรด้ำเนินงำนในภำพรวม 
2. กำรจัดสรรบุคลำกรบำงส่วนไม่เหมำะสมกับงำนในหน้ำที่  และต้ำแหน่ง ท้ำให้ผลงำนขำด

ประสิทธิภำพ หรือจ้ำนวนคนมำกกว่ำจ้ำนวนงำน 
3. บุคลำกรมีกำรเปลี่ยนแปลง โยกย้ำยบ่อยครั ง ท้ำให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน 
4. บุคลำกรมีควำมคิด ทัศนคต ิแตกต่ำงกัน ท้ำให้เกิดปัญหำควำมขัดแยง้ในองค์กร 
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5. บุคลำกรบำงส่วนขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระเบียบ กฎหมำยและอ้ำนำจหน้ำที่ของอบต. ควำม  
ถนัดในงำนที่รับผิดชอบ 

6. บุคลำกรที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นข้ำรำชกำรชั นผู้น้อย  ท้ำให้ขำดทักษะ ประสบกำรณ์ และควำม
เชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติงำน 

7. ขำดกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรรองรับกำรถ่ำยโอนบุคลำกรและงำนจำกส่วนกลำง เพรำะมีแนวโน้ม
ได้รับกำรถ่ำยโอนภำรกิจที่เพ่ิมมำกขึ นตำมแผนกำรกระจำยอ้ำนำจ 

8. กำรพัฒนำบุคลำกรจ้ำนวนมำกมีผลกระทบต่อค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มมำกขึ นในอนำคต 
9. กำรประสำนงำนยังไม่มีรูปแบบไม่ชัดเจน 
10. บุคลำกรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ ประสบกำรณ์และควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรวำงแผน ท้ำให้แผน

ที่ออกมำไม่มีคุณภำพ ไม่เป็นระบบ ไม่สำมำรถตอบสนองนโยบำยหรือเป้ำหมำยขององค์กรได้ 
11. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถมีจ้ำนวนมำก แต่ยังขำดกำรวำงแผนพัฒนำด้ำนบุคลำกรวำงแผน

อัตรำก้ำลังในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้ตรงกับสำยงำน และกำรสร้ำงขวัญก้ำลังใจ 
12. กำรบริหำรงำนเป็นระบบอุปถัมภ์ 

ด้านงบประมาณ 
1. งบประมำณมีจ้ำนวนจ้ำกัดแต่ควำมต้องกำรใช้งบประมำณมีสูง เนื่องจำกภำรกิจมำก 
2. งบประมำณที่จัดเก็บได้เอง และที่ได้รับกำรสนับสนุนยังไม่เพียงพอต่อกำรแก้ไขปัญหำควำม

เดือดร้อนของประชำชน เนื่องจำกมพืี นที่ขนำดใหญ่ และมีประชำกรจ้ำนวนมำก 
3. กำรติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ยังไม่มีประสิทธิภำพ

เพียงพอ ขำดกำรนิเทศงำน ติดตำมงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
4. รำยได้ที่อบต.จัดเก็บเองมีน้อย เมื่อเทียบกับรำยได้จำกเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล รำยรับที่ได้จำก

รัฐบำลไม่มีควำมแน่นอน 
5. ขำดงบประมำณในกำรจัดท้ำบริกำรสำธำรณะขนำดใหญ่ เช่น ระบบก้ำจัดขยะรวม ระบบบ้ำบัดน ้ำ

เสียรวม เป็นต้น 
6. กำรจัดเก็บรำยได้ ยังไม่ได้รับควำมร่วมมือจำกภำคเอกชนเท่ำที่ควร ขำดแนวทำงกำรส่งเสริมควำม

ร่วมมือใหม่ๆ 
7. งบประมำณบำงส่วนถูกตัดลด ท้ำให้ไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจและนโยบำยที่ก้ำหนด 
8. กำรจัดสรรงบประมำณบำงส่วนไม่ชัดเจน ท้ำให้เจ้ำหน้ำที่ระดับปฏิบัติมีควำมยำกล้ำบำกในกำร

ปฏิบัติงำน และประสำนงำนกับส่วนรำชกำรอ่ืน ๆ ในระดับอ้ำเภอ 
9. ด้ำนกำรเงิน พัสดุ กำรเบิกจ่ำยมีหลำยขั นตอน ใช้เอกสำรมำก ท้ำให้กำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำ 
10. งบประมำณด้ำนกำรศึกษำยังไม่เพียงพอ 
11. ขำดระบบกำรควบคุมกำรใช้เงินตำมแผนงบประมำณ 
 
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
1. เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนและอุปกรณ์เทคโนโลยี ยังไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 
2. สถำนที่ปฏิบัติงำนคับแคบ สภำพแวดล้อมไม่สะอำด ประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำรไม่ได้รับกำร

อ้ำนวยควำมสะดวกเท่ำที่ควร เช่น สถำนที่จอดรถ ห้องสุขำ สถำนที่นั่งรอรับบริกำร 
3. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  และโรงเรียนยังขำดสำธำรณูปโภค /สำธำรณูปกำร ห้องปฏิบัติกำรและ

อุปกรณม์ีไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 



 
 

หน้าที ่38 

 

ด้านบริหารจัดการ 
1. ขำดกำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ประชำชน 
2. สำยกำรบังคับบัญชำยำว ท้ำให้กำรปฏิบัติงำนล่ำช้ำ 
3. ขำดกำรประสำนงำนระหว่ำงอบต.  และชุมชนในกำรส้ำรวจฐำนข้อมูลในพื นที่ และมีกำร

เปลี่ยนแปลงแผนงำน/ภำรกิจบ่อยครั ง 
4. กำรจัดระบบบริหำรภำยในองค์กรไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
6. ระบบฐำนข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันท้ำให้ไม่สำมำรถน้ำข้อมูลมำประกอบกำรตัดสินใจ

ของผู้บริหำรได ้
7. ขำดกำรวิจัยเพื่อพัฒนำองค์กรอย่ำงเป็นระบบ 
โอกาส (Opportunity – o) 
ด้านการเมือง การปกครอง 
1. มีกำรประสำนงำนกับนักกำรเมืองระดับชำติได้ดี 
2. ประชำชนมีควำมเป็นประชำธิปไตยและสนใจกำรเมืองสูง 
3. ได้รับกำรผลักดันด้ำนงบประมำณจำกนักกำรเมืองระดับจังหวัด  และระดับชำติ 
 
ด้านเศรษฐกิจ 
1. มีควำมเจริญเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจ ท้ำให้มีแนวโน้มด้ำนกำรลงทุนที่เพ่ิมมำกขึ น 
2. มีกำรขยำยพื นท่ีทำงกำรเกษตรเพิ่มขึ น 
4. มีควำมพร้อมด้ำนระบบสำธำรณูปโภค 
5. ประชำชนมีอัตรำกำรออมสูง 
6. มีแหล่งเงินทุนในระบบจ้ำนวนมำก 
7. มีแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์ 
8. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่หลำกหลำย 
9. มีสถำนประกอบกำรหลำยแห่ง ท้ำให้มีแหล่งจัดเก็บรำยได้จ้ำนวนมำกมำใช้ในกำรพัฒนำชุมชน 
 
ด้านสังคม 
1. มีทรัพยำกรมนุษย์ซึ่งอยู่ในวัยเรียน เยำวชนจ้ำนวนมำก สำมำรถที่จะกลับมำพัฒนำต้ำบลได้ 
2. มีสถำนศึกษำอย่ำงเพียงพอในทุกระดับ 

  3. มีสถำนีอนำมัย 1 แห่ง 
4. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำที่หลำกหลำย 
5. ประชำชนมีค่ำนิยมใฝ่เรียนรู้ 
 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี  ส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำรองค์กรมีประสิทธิภำพ  กำร

ติดต่อสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนมีควำมสะดวก รวดเร็ว กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรให้กับประชำชนได้รับ
ทรำบอย่ำงทันท่วงท ีประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลขององค์กรได้ 

2. ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สำมำรถพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อใช้อ้ำงอิง สืบค้น กรอกข้อมูลรำยงำน
ผลข้อมูล ประกอบกำรตัดสินใจ 
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อุปสรรค (Threat-t) 
ด้านการเมือง การปกครอง 
1. กำรกระจำยอ้ำนำจสู่ท้องถิ่นเป็นไปด้วยควำมล่ำช้ำ ไม่เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำร 
2. อ้ำนำจหน้ำที่ตำมแผนกระจำยอ้ำนำจฯ  ยังไม่มีควำมชัดเจนในภำรกิจ ไม่เอื ออ้ำนวยต่อกำร

ปฏิบัติงำน 
3. ขำดเสถียรภำพทำงกำรเมืองระดับชำติ 
4. ขำดควำมต่อเนื่องในนโยบำยกำรพัฒนำท้องถิ่น 
5. ประชำชนยังไม่เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำน 
 
ด้านเศรษฐกิจ 
1. น ้ำมันรำคำสูงขึ นโดยต่อเนื่อง 
2. กลุ่มอำชีพส่วนใหญ่ขำดควำมเข้มแข็ง 
3. ผลผลิตทำงกำรเกษตรมีรำคำตกต่้ำ 
4. ประสบภัยธรรมชำติบ่อยครั ง 
5. ประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร มีฐำนะยำกจน 
6. ประชำชนไม่นิยมกำรลงทุน 
7. มีปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม เช่น น ้ำท่วม ภัยแล้ง ฯลฯ ที่กระทบต่อเศรษฐกิจ 
 
ด้านสังคม 
1. ปัญหำวัยรุ่น เยำวชน มีแนวโน้มรุนแรงและเพ่ิมมำกขึ น เช่น ปัญหำยำเสพติด ฯลฯ 
2. ปัญหำแรงงำนอพยพออกนอกพื นที่ 
3. ประชำชนส่วนใหญ่ได้รับกำรศึกษำน้อย ท้ำให้ไม่มีคุณภำพชีวิตที่ดี 
4. ขำดกำรมีส่วนร่วมกับภำคประชำชน 
6. มีจ้ำนวนประชำกรจ้ำนวนมำก ท้ำให้ปัญหำควำมต้องกำรมีควำมหลำกหลำยไม่สำมำรถแก้ปัญหำ 

และควำมต้องกำรของประชำกรได้หมด 
7. สภำพกำรณ์สังคม และเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

 (1)  จุดแข็ง  (S : Strensth) 
  -    ประชำชนมีคุณภำพ และมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพัฒนำท้องถิ่นทั งในด้ำน 

     โครงสร้ำงพื นฐำน และคุณภำพชีวิต 
- ชุมชนเข้มแข็งได้รับกำรบริกำรสำธำรณะด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำนครบถ้วน  สมบูรณ์ 
- มีเส้นทำงสัญจรเป็นไปด้วยควำมสะดวก 
- มีโรงเรียนประถมศึกษำ 4 แห่ง และโรงเรียนมัธยม 1 แห่ง สำมำรถรองรับกำรเรียนของ

เด็กนักเรียนได้อย่ำงเพียงพอ 
- ผู้น้ำชุมชนสมำนสำมัคคีไม่มีปัญหำในด้ำนกำรร่วมกันในกำรปกครองและบริหำรกำร

พัฒนำ 
- มีองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลมีศักยภำพเพียงพอที่รองรับกำรบริกำรสำธำรณะ  และแก้ไข

ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
- มีกำรประสำนร่วมมือระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลกับส่วนรำชกำรในพื นที่ 
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(2)  จุดอ่อน (W : Weakness)   
- เป็นชุมชนที่อยู่กระจัดกระจำย กำรพัฒนำอำจล่ำช้ำและไม่ทั่วถึง 
- ขำดระบบกำรจัดกำรด้ำนแหล่งน ้ำ  เกิดปัญหำขำดแคลนน ้ำในช่วงฤดูแล้ง 
- ชุมชนอยู่กระจัดกระจำย ยำกต่อกำรรวมกลุ่มกันเพื่อด้ำเนินกำรด้ำน เศรษฐกิจของชุมชน

ในรูปของกลุ่มอำชีพอย่ำงเข้มแข็ง 
- เด็กและเยำวชนบำงส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษำต่อระดับที่สูงขึ น 
- มีชุมชนที่ย้ำยโอนมำจำกชุมชนต่ำงจังหวัด เกิดกำรแบ่งกลุ่มกันยำกต่อกำรพัฒนำ 
- ผู้ปกครองขำดควำมม่ันใจสถำนศึกษำในพื นที่จึงน้ำลูกหลำนไปเรียนในเมือง 

(3)  โอกำส (O : Opportunity) 
- จังหวัดนครรำชสีมำสำมำรถสนับสนุนงบประมำณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

แผนงำนโครงกำรตำมแนวทำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด 
- มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส้ำคัญของโลก และอยู่ไม่ไกลจำกกรุงเทพฯ  
- มีทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย เหมำะแก่กำรน้ำมำเป็นจุดขำยที่ส้ำคัญ 
- องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบ้ำนหนองน ้ำแดง สำมำรถพัฒนำกำรจัดเก็บรำยได้เพ่ิมขึ นได้

เกินกว่ำประมำณกำรปีละประมำณร้อยละ 20 
(4)  ข้อจ้ำกัด  (T : Threat) 

- ไม่มีพื นที่สำธำรณะที่จะด้ำเนินกำรจัดท้ำสวนสำธำรณะและนันทนำกำร 
- มีปัญหำแนวเขตกำรปกครองระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ประชำชนมำจำกหลำยจังหวัดมีพื นฐำนควำมรู้และพื นฐำนทำงสังคมแตกต่ำงกัน 
- สภำพพื นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขำ  มีปัญหำในด้ำนแหล่งน ้ำอุปโภคและบริโภค 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

ควำมเป็นเส้นทำงสู่ประตูเขำใหญ่ ท้ำให้พื นที่ต้ำบลหนองน ้ำแดงกำรขยำยตัวด้ำนกำรลงทุน
อสังหำริมทรัพย์ กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ ชุมชนขยำยตัวจึงท้ำให้มีผลกระทบดังต่อไปนี  

1. กำรขยำยตัวของชุมชน โรงแรมรีสอร์ท เกิดขึ นมำกมำย ท้ำให้ปัญหำปริมำณขยะมีแนวโน้ม
สูงขึ น และครัวเรือนยังไม่มีกำรคัดแยกขยะอย่ำงถูกต้อง 

๒. กำรขยำยตัวของชุมชน ท้ำให้กำรบริหำรจัดกำรน ้ำเพ่ือกำรอุปโภคไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำร และต้ำบลหนองน ้ำแดงได้ใช้น ้ำบำดำลจำกใต้ผิวน ้ำ ช่วงหน้ำแล้งจะประสบปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำ 

3. กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ท้ำให้มีผลผลกระทบจำกกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนที่เข้ำมำอย่ำง
เสรีส่งผลให้เกิดปัญหำด้ำนอำชญำกร ปัญหำด้ำนสำธำรณสุขในพื นที่และปัญหำยำเสพติดในพื นที่ 
  4. ควำมเห็นแตกทำงกำรเมือง ท้ำให้ส่งผลต่อกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
หนองน ้ำแดง ควำมแตกแยกทำงควำมคิดท้ำให้ขำดควำมร่วมมือในกิจกรรมที่เป็นสำธำรณะ 
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ส่วนที่ 3  
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

1 ด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  
วัฒนธรรม  กำรท่องเที่ยว 
กำรกีฬำ และนันทนำกำร 

- กำรบริกำร
ชุมชนและสังคม 

- กำรศึกษำ 
- กำรศำสนำ
วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลหนองน ้ำแดง 

กองกำรศึกษำ 
และส้ำนักปลัด 

2 ด้ำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

- กำรบริกำร
ชุมชนและสังคม 

- กำรสำธำรณสุข องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลหนองน ้ำแดง 

กองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
ส้ำนักปลัด 

3 ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิตและสวัสดิกำรสังคม 

- กำรบริกำร
ชุมชนและสังคม 

- กำรสังคม
สงเครำะห์ 

องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลหนองน ้ำแดง 

ส้ำนักปลัด 

4 ด้ำนกำรลงทุน  กำรพำนิช
ยกรรมและเกษตรกรรม 

- กำรเศรษฐกิจ 
 

- กำรเกษตร 
- กำรพำณิชย์ 

องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลหนองน ้ำแดง 

ส้ำนักปลัด 

5 ด้ำนกำรสร้ำงชุมชน
เข้มแข็ง  ควำมมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
  

- บริกำรชุมชน
และสังคม 
- กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

- กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน 
- กำรรักษำควำม
สงบภำยใน 

องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลหนองน ้ำแดง
  

ส้ำนักปลัด 

6 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรให้
มีประสิทธิภำพ 

- กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

- กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลหนองน ้ำแดง
  

ส้ำนักปลัด 

7 ด้ำนกำรโครงสร้ำงพื นฐำน - กำรบริกำร
ชุมชนและสังคม 

- กำรเคหะและ
ชุมชน 
- กำรพำณิชย์ 

องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลหนองน ้ำแดง
  

กองช่ำง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  ปี 2565 รวม 5 ป ี
จ้ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
บำท 

จ้ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
บำท 

จ้ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
บำท 

จ้ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
บำท 

จ้ำนวน  
โครงกำร 

งบประมำณ 
บำท 

จ้ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
บำท 

1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ  
ศำสนำ  วัฒนธรรม  กำรท่องเท่ียว 
กำรกีฬำ และนันทนำกำร 
     1.1  แผนงำนกำรศึกษำ 
     1.2  แผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

 
 
 

16 
17 

 
 
 

9,292,000 
1,830,000 

 

 
 
 

18 
23 

 
 
 

12,752,000 
3,130,000 

 

 
 
 

17 
16 

 
 
 

11,930,000 
3,090,000 

 
 
 

18 
16 

 
 
 

13,180,000 
3,090,000 

 
 
 

14 
15 

 
 
 

9,730,000 
2,890,000 

 
 
 

83 
87 

 
 
 

56,884,000 
14,030,000 

รวม 33 11,122,000 41 15,882,000 33 15,020,000 34 16,270,000 29 12,620,000 170 70,914,000 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    2.1 แผนงำนกำรสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
   2.2 แผนงำนงบกลำง 

 
 

14 
 

1 

 
 

1,755,000 
 

300,000 

 
 

14 
 

1 

 
 

1,955,000 
 

350,000 

 
 

9 
 

1 

 
 

1,240,000 
 

400,000 

 
 

7 
 

1 

 
 

1,340,000 
 

450,000 

 
 

8 
 

1 

 
 

1,340,000 
 

450,000 

 
 

52 
 

5 

 
 

7,630,000 
 

1,950,000 
รวม 15 2,055,000 15 2,305,000 10 1,640,000 8 1,790,000 9 1,790,000 57 9,580,000 
3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริม
คุณภำพชีวิตและสวัสดิกำรสังคม 
    3.1 แผนงำนงบกลำง 
    3.2 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

 
 

3 
2 

 
 

10,400,000 
150,000 

 
 

3 
5 

 
 

10,400,000 
750,000 

 
 

3 
5 

 
 

11,220,000 
750,000 

 
 

3 
5 

 
 

12,020,000 
750,000 

 
 

3 
5 

 
 

12,820,000 
750,000 

 
 

15 
22 

 
 

56,860,000 
3,150,000 

รวม 5 10,550,000 8 11,150,000 8 11,970,000 8 12,770,000 8 13,570,000 37 60,010,000 
 

 

 

 

แบบ ผ 01 
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ยุทธศำสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  ปี 2565 รวม 5 ป ี
จ้ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
บำท 

จ้ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
บำท 

จ้ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
บำท 

จ้ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
บำท 

จ้ำนวน  
โครงกำร 

งบประมำณ 
บำท 

จ้ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
บำท 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนลงเสริมกำรลงทุน 
พำณิชยกรรม และเกษตรกรรม  
     1. แผนงำนเกษตรกรรม 
     2. แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

3 
1 

 
 

150,000 
100,000 

 
 

3 
1 

 
 

150,000 
100,000 

 
 

11 
1 

 
 

530,000 
100,000 

 
 

11 
1 

 
 

530,000 
100,000 

 
 

11 
1 

 
 

530,000 
100,000 

 
 

39 
5 

 
 

1,890,000 
500,000 

รวม 4 250,000 4 250,000 12 630,000 12 630,000 12 630,000 44 2,390,000 
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชนและควำมม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
   1. แผนงำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน 
   2. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

 
 
 

6 
 

5 

 
 
 

790,000 
 

410,000 

 
 
 

6 
 

5 

 
 
 

790,000 
 

410,000 

 
 
 

6 
 

5 

 
 
 

790,000 
 

410,000 

 
 
 

6 
 

5 

 
 
 

790,000 
 

410,000 

 
 
 

6 
 

5 

 
 
 

790,000 
 

410,000 

 
 
 

30 
 

25 

 
 
 

3,950,000 
 

2,050,000 
รวม 11 1,200,000 11 1,200,000 11 1,200,000 11 1,200,000 11 1,200,000 55 6,000,000 
6.  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรให้มี
ประสิทธิภำพ 
    1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน 
    2 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 
 

4 
 

7 

 
 

220,000 
 

1,310,000 

 
 

4 
 

7 

 
 

220,000 
 

1,310,000 

 
 

5 
 

8 

 
 

240,000 
 

1,610,000 

 
 

5 
 

8 

 
 

240,000 
 

1,610,000 

 
 

5 
 

8 

 
 

240,000 
 

1,610,000 

 
 

23 
 

38 

 
 

1,160,000 
 

7,450,000 
รวม 11 1,530,000 11 1,530,000 13 1,850,000 13 1,850,000 13 1,850,000 61 8,610,000 
7.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน 
  1 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน  งำนไฟฟ้ำ
และถนน 
  2 แผนงำนกำรพำณิชย์  งำนกิจกำรประปำ 

 
102 

 
32 

 
53,762,500 

 
12,000,000 

 
163 

 
54 

 
112,780,882 

 
22,100,000 

 
167 

 
54 

 
109,733,920 

 
20,965,600 

 
153 

 
53 

 
105,843,412 

 
20,650,000 

 
143 

 
52 

 
96,601,939 

 
20,150,000 

 
728 

 
245 

 
478,722,653 

 
96,180,600 

รวม 134 65,762,500 217 134,880,882 221 130,699,520 206 126,493,412 195 116,751,939 973 574,903,253 
รวมทั งสิ น 213 92,469,500 307 167,197,882 308 163,009,520 292 161,003,412 277 148,411,939 1,397 732,407,253 

 
 
 
 

แบบ ผ 01 



 
 

หน้าที ่44 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง 

 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ  และ ยุทธศำสตร์ที่ 7 ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ-วัฒนำธรรมประเพณี  และกีฬำ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครรำชสีมำ 
1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรม  กำรท่องเที่ยว กำรกีฬำ และนันทนำกำร 
 1.1 แผนงำนกำรศึกษำ  

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรสถำนศึกษำ
ค่ำอำหำรกลำงวัน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

-เพื่อให้เด็กได้รับ
ประทำนอำหำรที่ถูก
สุขลักษณะ 

1. ศพด.อบต.หนอง
น ้ำแดง ศพด.บ้ำนเขำ
วง ศพด.วัดวชิรำลง
กรณวรำรำม 
2.เด็กร้อยละ 100  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ร้อยละของเด็ก
มีพัฒนำกำรที่
เหมำะสมกับวัย 
2.ร้อยละของ
ประชำชนที่มี
ควำมพึงพอใจ 

1.เด็กมีพัฒนำกำร
ที่เหมำะสมกับวัย 

กองกำรศึกษำ 

2 โครงกำรอำหำร
เสริม (นม) 

-เพื่อให้เด็กได้รับ
ประทำนอำหำรเสริมที่
ถูกสุขลักษณะ 

1. โรงเรียนบ้ำนนำ 
โรงเรียน โป่งกะสัง 
โรงเรียนบ้ำนเขำวง 
โรงเรียนวัดวชิรำกลง
กรณวรำรำม และ 
ศพด. 3 แห่ง 
2.เด็กร้อยละ 100  

2,600,000 
 
 

2,700,000 
 
 

2,800,000 
 
 

2,900,000 
 
 

2,900,000 
 
 

1.ร้อยละของเด็ก
มีพัฒนำกำรที่
เหมำะสมกับวัย 
2.ร้อยละของ
ประชำชนที่มี
ควำมพึงพอใจ 

1.เด็กมีพัฒนำกำร
ที่เหมำะสมกับวัย 

กองกำรศึกษำ 

3 โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรสถำนศึกษำ
(ค่ำพัฒนำ
กำรศึกษำ) 

-เพื่อให้เด็กให้รับ ค่ำ
เครื่องแบบนักเรียน  ค่ำ
อุปกรณ์กำรเรียน  ค่ำ
หนังสือนักเรียน  ค่ำ
พัฒนำกิจกรรม 

1.นักเรียนใน ศพด.
สังกัด อบต.หนองน ้ำ
แดง  
2.จ้ำนวน 3 แห่ง 

 170,000 170,000 170,000 170,000 1.ร้อยละควำมพึง
พอใจของ
ผู้ปกครอง 

1.เด็กนักเรียน
ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ในด้ำน
กำรศึกษำตำม
นโยบำยของรัฐ 

กองกำรศึกษำ 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่45 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงกำรพัฒนำ
แกนน้ำเยำวชน 

- เพื่อพัฒนำแกนนำ้
เยำวชนในต้ำบลหนอง
น ้ำแดง เพื่อให้เป็นผู้น้ำ
ในกำรจัดกิจกรรม
ส้ำหรับเด็กและเยำวชน 

1.สภำเด็กและ
เยำวชนต้ำบลหนอง
น ้ำแดง 
2. เด็กจ้ำนวน  50
คน 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

1.ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
มีควำมพึงพอใจ 
2.ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วมโครงน้ำ
ควำมรู้ไปขยำยผล 

1.ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรน้ำควำม
ขยำยผลในกำร
ส่งเสริมกิจกรรม
ส้ำหรับเด็กและ
เยำวชน 

กองกำรศึกษำ 

5 ฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสริมศักยภำพ
บุคลำกรและศึกษำ
ดูงำน เพื่อพัฒนำ
งำนด้ำนกำรศึกษำ
ให้ก้ำวหน้ำและ
ทันสมัย 

- เพื่อส่งเสริมให้งำน
ด้ำนกำรศึกษำมี
มำตรฐำน 

1.ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้บริหำร อบต.  
บุคลำกรกอง
กำรศึกษำ 
2. จ้ำนวน 20 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
มีควำมพึงพอใจ 
2.ร้อยละของ
กิจกรรมที่น้ำมำ
ปรับปรุง
กำรศึกษำ 

1.ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม  สำมำรถ
ปรับปรุงกำรศึกษำ
ให้มีมำตรฐำน
ยิ่งขึ น 

กองกำรศึกษำ 

6 โครงกำรพัฒนำกำร
จัดท้ำแผนกำร
ศึกษำศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

- เพื่อส่งเสริมให้งำน
ด้ำนกำรศึกษำมี
มำตรฐำน 

1.ครูผู้ดูแลเด็ก  
2. จ้ำนวน 9 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.ร้อยละของเด็ก
ที่ผ่ำนกำรประเมิน
ตำมแผนกำร
ศึกษำ 
 

1.เด็กมีพัฒนำกำร
เหมำะสมกับวัย 

กองกำรศึกษำ 

7 โครงกำรพัฒนำสื่อ
กำรเรียนกำรสอน 
ศพด. 

- เพื่อส่งเสริมให้งำน
ด้ำนกำรศึกษำมี
มำตรฐำน 
 

1.ครูผู้ดูแลเด็ก  
2. จ้ำนวน 9 คน 

40,000 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 1.ร้อยละของเด็ก
ที่มีพัฒนำกำร
เหมำะสมกับวัย 

1.เด็กมีพัฒนำกำร
เหมำะสมกับวัย 

กองกำรศึกษำ 

8 รำงระบำยน ้ำ
ด้ำนหลัง ศพด.
โรงเรียนบ้ำนนำ 
และศพด.โรงเรียน
บ้ำนโป่งกะสัง 
 
 

-เพื่อระบำยน ้ำ 1. ศพด. อบต.หนอง
น ้ำแดง 
 2. ระยะทำง 200 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.ร้อยละของผู้
ประชำชนมีควำม
พึงพอใจ 
 

1.กำรระบำยน ้ำ
สะดวก ลดพื นที่
ท่วมขัง 

กองกำรศึกษำ 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่46 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

9 โครงกำร
ประชำสัมพันธจ์ัด
นิทรรศกำร 
กิจกรรมในวัน
ส้ำคัญต่ำงๆ 

-เพื่อจัดนิทรรศกำร
ประชำสัมพันธ์งำนของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และ
กิจกรรมวันส้ำคัญตำ่งๆ 

1. ศพด. อบต.หนอง
น ้ำแดงศพด.บ้ำนเขำ
วง ศพด.วัดวชิรำลง
กรณวรำรำม 
2.เด็กร้อยละ 100 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
มีควำมพึงพอใจ 
2.ร้อยละของเด็ก
ที่ได้รับทรำบถึง
ควำมส้ำคัญของ
กิจกรรม 

1.ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กได้มีกำรจัด
นิทรรศกำร
ประชำสัมพันธ์งำน
ของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก และกจิกรรม
ในวันส้ำคัญต่ำงๆ 

กองกำรศึกษำ 

10 โครงกำรรถรับส่ง
เด็ก 3 ขวบ 
(ยำกไร้) 

-เพื่อช่วยลดภำระ
ค่ำใช้จ่ำยผู้ปกครองที่มี
รำยได้น้อย 
-เพื่อควำมปลอดภยั 

1. ศพด.บ้ำนโป่ง
กะสัง 
 2. จ้ำนวน 35 คน 

100,000 100,000    1.ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
มีควำมพึงพอใจ 
 

1.เด็กเดินทำง
ปลอดภัย 
2.ผู้ปกครองลด
ค่ำใช้จ่ำย 

กองกำรศึกษำ 

11 โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรสถำนศึกษำ  
(เงินรำยหัว) 

-เพื่อให้เด็กมีอุปกรณ์ 
สื่อ เพียงพอ 

1. ศพด.อบต.หนอง
น ้ำแดง  ศพด.บ้ำน
เขำวง ศพด.วัดวชิรำ
ลงกรณวรำรำม 
2.เด็กร้อยละ 100 

272,000 272,000 400,000 400,000 400,000 1.ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
มีควำมพึงพอใจ 
2.ร้อยละของเด็ก
ที่มีพัฒฯกำรที่
เหมำะสม 

1.เด็กมีอุปกรณ์ใน
กำรศึกษำครบถว้น 

กองกำรศึกษำ 

12 โครงกำรก่อสร้ำง
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลหนองน ้ำแดง 

-เพื่อส่งเสริมงำนด้ำน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้ได้
มำตรฐำนด้ำนอำคำร
สถำนที่ 

1. ต้ำบลหนองน ้ำ
แดง 
2. จ้ำนวน 1 แห่ง 

 3,000,000 
 
 
 
 

 3,000,000  1.ร้อยละของ
ประชำชนที่มี
ควำมพึงพอใจ 

-ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กมีอำคำร
สถำนที่ที่ได้
มำตรฐำน 

กองกำรศึกษำ 

13 โครงกำรยุบรวม
และเปลียนชื่อศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก ร.ร.
บ้ำนนำและร.ร.
บ้ำนโป่งกระสังเป็น 
ศพด.อบต.หนองน ้ำ
แดง 

เพื่อให้มีชื่อใหม่ภำยใต้
สังกัดที่ตรงตำม
หน่วยงำนของตนเอง 

ศพด.ร.ร.บ้ำนนำและ
ศพด.ร.ร.บ้ำนโป่ง
กระสัง 

10,000     เป็นไปตำม
ระเบียบและ
กฎหมำยที่
เกี่ยวขอ้ง 

กำรบริหำรมีควำม
คล่องตัวภำยใต้
สังกัดที่ตรงตำม
หน่วยงำนของ
ตนเอง 

กองกำรศึกษำ 

 
 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่47 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

14 ป้ำยบอร์ด
ประชำสัมพันธ ์
ศพด 

-เพื่อจัดนิทรรศกำร
ประชำสัมพันธ์งำน
ของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก  

1. ศพด. อบต.หนองน ้ำ
แดง  
2. จ้ำนวน 1 ป้ำย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำม
พึงพอใจ 
2.ร้อยละของ
เด็กที่ได้รับทรำบ
ถึงควำมส้ำคัญ
ของกิจกรรม 

1.ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กได้มีกำรจัด
นิทรรศกำร
ประชำสัมพันธ์งำน
ของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก  

กองกำรศึกษำ 

15 ห้องเก็บของกอง
กำรศึกษำ และ 
ศพด 

-เพื่อใช้เก็บรักษำ
ทรัพย์สินทำงรำชกำร 

1. อบต. หนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน 1 แห่ง 

   150,000  1. มำตรฐำนของ
กำรก่อสร้ำง 

1. มีสถำนที่เก็บ
รักษำทรัพย์สินทำง
รำชกำร 

กองกำรศึกษำ 

16 ก่อสร้ำงรั ว ศพด -เพื่อป้องกันอันตรำย
ที่จะเกิดขึ นกับเด็ก 

1. ศพด. อบต.หนองน ้ำ
แดง 
2. จ้ำนวน 1 แห่ง 

 300,000 
 
 

300,000 300,000 
 
 

300,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่มี
ควำมพึงพอใจ 

-ป้องกันอันตรำย
ต่อเด็กได้ 

กองกำรศึกษำ 

17 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ศพด 

-เพื่อส่งเสริมงำนด้ำน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้
ได้มำตรฐำนด้ำน
อำคำรสถำนที ่

ศพด. อบต.หนองน ้ำ
แดงศพด.โรงเรียนวัดวชิ
รำลงกรณ และ ศพด.
โรงเรียนบ้ำนเขำวง 

100,000  100,000 100,000 100,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่มี
ควำมพึงพอใจ 

-ศพด.มีควำม
สวยงำม ได้
มำตรฐำน 

กองกำรศึกษำ 

18 โครงกำรก่อสร้ำง
อำคำรส้ำนักงำน
กองกำรศึกษำ  

-เพื่อควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองกำรศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม  

  2,000,000   1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.เด็กมสีถำนที่ใน
กำรเรียนรู้ที่
เหมำะสมกับ
พัฒนำกำร 
 
 

กองกำรศึกษำ 

19 โครงกำรปรับปรุง
ภูมิทัศน์ทั งภำยใน
และภำยนอก
อำคำร สนง.กอง
กำรศึกษำฯ 
 
 

-เพื่อให้เกิดควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และสวยงำม 

1. สนง.กองกำรศึกษำ
และบริเวณรอบๆ
ส้ำนักงำน  

 100,000  100,000  1.มำตรฐำนของ
กำรด้ำเนินงำน
ได้ตรงตำม
วัตถุประสงค์ 

1.บริเวณส้ำนักงำน
มีควำมเป็น
ระเบียบและ
สวยงำม 

กองกำรศึกษำ 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่48 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

20 โครงกำรปรับปรุง
ห้องน ้ำคร ู

-เพื่อให้เกิดควำม
สวยงำม ถกู
สุขลักษณะและ
ป้องกันกำรเกิด
อุบัติเหตุ 

1. ห้องน ้ำครูและ
บริเวณโดยรอบ 

 50,000    1.มำตรฐำนของ
กำรด้ำเนินงำน
ได้ตรงตำม
วัตถุประสงค์ 

1.ห้องน ้ำครูมี
ควำมสะอำด
สวยงำมและถูก
สุขลักษณะ 

กองกำรศึกษำ 

21 โครงกำรต่อเติม
อำคำรส้ำนักงำน
กองกำรศึกษำ 

-เพื่อให้เกิดควำม
เหมำะสมในกำร
ปฏิบัติงำนและมพีื นที่
จัดเก็บเอกสำร 

1. อำคำรส้ำนกังำนกอง
กำรศึกษำฯ 

300,000     1.มำตรฐำนของ
กำรด้ำเนินงำน
ได้ตรงตำม
วัตถุประสงค์ 

1.ส้ำนักงำนมีควำม
สะดวกและ
เหมำะสมในกำร
ปฏิบัติงำน 
 

กองกำรศึกษำ 

22 โครงกำรปรับปรุง
สนำมเด็กเล่น 

เพื่อปรับปรุงสนำม
เด็กเล่นให้มีควำม
ปลอดภัย และ
เหมำะสมกับกำร
พัฒนำด้ำนร่ำงกำย
ของเด็ก 

1.บริเวณอำคำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก อบต.
หนองน ้ำแดง 

 200,000 100,000   1.มำตรฐำนของ
กำรด้ำเนินงำน
ได้ตรงตำม
วัตถุประสงค์ 

1.เด็กมีสถำนที่
พัฒนำด้ำนร่ำงกำย
ที่เหมำะสมกับวัย
และปลอดภยั 

กองกำรศึกษำ 

23 โครงกำรเทพื น
ด้ำนหลัง ศพด. 
อบต.หนองน ้ำแดง 

เพื่อให้อำคำรได้
มำตรฐำนและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

1.ด้ำนหลังอำคำร ศพด. 
อบต.หนองน ้ำแดง 

50,000     1.มำตรฐำนของ
กำรด้ำเนินงำน
ได้ตรงตำม
วัตถุประสงค์ 

1.อำคำรได้
มำตรฐำนเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองกำรศึกษำ 

24 โครงกำรอุดหนุน
อำหำรกลำงวัน 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
อำหำรที่ถกู
สุขลักษณะ 

1.โรงเรียนบ้ำนนำ  
โรงเรียนบ้ำนโปงกะสัง 
โรงเรียนบ้ำนเขำวง 
โรงเรียนวัดวชิรำลงกรณฯ 
2. จ้ำนวน 100 % 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 -ร้อยละของเด็ก
ที่ได้รับอำหำร 

นักเรียนมี
พัฒนำกำรตำมวัย 

กองกำรศึกษำ 

25 โครงกำรรักษำ
ควำมปลอดภยัของ
สถำนศึกษำ 

เพื่อจ้ำง บริษัทรักษำ
ควำมปลอดภยัเพื่อ
ดูแลกองกำรศึกษำ
และศพด. 

1.กองกำรศึกษำและ
ศพด.อบต.หนองน ้ำแดง 
2.จ้ำนวน 1แห่ง 

  200,000 200,000  ร้อยละของควำม
ปลอดภัยและ
ควำมพึงพอใจ
ของผู้ปฏิบัติงำน 

กองกำรศึกษำและ
ศพด.อบต.หนอง
น ้ำแดงมีควำมปลด
ภัยในทรัพย์สิน 

กองกำรศึกษำ 

รวม 9,292,000 12,752,000 11,930,000 13,180,000 9,730,000    
 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่49 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 6 ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำสังคมและกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ และ ยุทธศำสตร์ที่ 7 ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ-วัฒนำธรรมประเพณี  
และกีฬำ 
1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรม  กำรท่องเที่ยว กำรกีฬำ และนันทนำกำร 
 1.2  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  
 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงกำรส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทย วัน
เข้ำพรรษำ 
 

-เพื่อส่งเสริม สืบสำน
และอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงำม
ของไทย 

1. ต้ำบลหนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน 110 
หมู่บ้ำน 
 

100,000 
 
 
 

100,000 
 
 
 

   -ร้อยละของ
ชุมชนที่เข้ำร่วม
กิจกรรม 

-ประเพณี
วัฒนธรรมไทยวัน
เข้ำพรรษำได้รับ
กำรอนุรักษแ์ละสืบ
สำนต่อไป 

กองกำรศึกษำ 

2 โครงกำรสืบสำน
ประเพณีวัน
สงกรำนต์วัน
ผู้สูงอำยุและวัน
ครอบครัว 

-เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงำมของ
ไทย 

-ประชำชนในพื นที่
ต้ำบลหนองน ้ำแดง 

100,000 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 

150,000 -จ้ำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 

1.ศิลปะ 
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี
ที่ดีงำมของไทย
ได้รับกำรอนุรักษ์
และสืบสำนต่อไป 

กองกำรศึกษำ 

3 โครงกำรสืบสำน
ประเพณีลอย
กระทง 

- เพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษ์ประเพณีอันดี
งำม 
 

1.ต้ำบลหนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน  1 ครั ง 

100,000 
 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 
 

100,000 1.ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรมีควำม
พึงพอใจ 

1.ประเพณีอันดี
งำมได้รับกำรสืบ
ทอดต่อไป 

กองกำรศึกษำ 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่50 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงกำรค่ำยอบรม
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ดนตรีลูกทุ่ง 

- เพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม อันดีงำม 

1. เด็กและเยำวชน 
2. จ้ำนวน  50 คน 

70,000 
 
 
 

70,000 
 
 
 

   1.ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรมีควำม
พึงพอใจ 

1. ศิลปะ 
วัฒนธรรมอันดีงำม
ได้รับกำรสืบทอด
ต่อไป 

กองกำรศึกษำ 

5 โครงกำรค่ำยอบรม
ส่งเสริมดนตรี
นำฏศิลป์ (โปงลำง 
กลองยำว วง
ดุริยำงค์) 

- เพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมอันดีงำม 

1. เด็กและเยำวชน 
2. จ้ำนวน  50 คน 

300,000 
 
 

300,000 
 
 

   1.ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรมีควำม
พึงพอใจ 

1. ศิลปะ 
วัฒนธรรมอันดีงำม
ได้รับกำรสืบทอด
ต่อไป 

กองกำรศึกษำ 

6 โครงกำรค่ำยศิลปะ
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมส้ำหรับ
เด็กและเยำวชน 

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยำวชนได้ใช้
จินตนำกำรในงำน
ด้ำนศิลปะ 
2.เพื่อปลูกฝัง
จิตส้ำนึกกำรอนุรักษ์
หวงแหนสิ่งแวดล้อม 

1. เด็กและเยำวชน 
2. จ้ำนวน  50 คน 

50,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

   1.ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรมีควำม
พึงพอใจ 

1. มีจินตนำกำร
ด้ำนศิลปะ 
2. มีจิตส้ำนึกใน
กำรอนุรักษ์
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

กองกำรศึกษำ 

7 โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรด้ำน
นำฏศิลป์และฝึก
ทักษะกำรร้ำ 

- เพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมอันดีงำม 

1. เด็กและเยำวชน 
2. จ้ำนวน  50 คน 

80,000 
 
 

80,000 
 
 

   1.ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรมีควำม
พึงพอใจ 

1. ศิลปะ 
วัฒนธรรมอันดีงำม
ได้รับกำรสืบทอด
ต่อไป 

กองกำรศึกษำ 

8 โครงกำรอนุรักษ์ 
สืบสำนภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 

- เพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษ์ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 

1. เด็กและเยำวชน 
2. จ้ำนวน  50 คน 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

1.ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรมีควำม
พึงพอใจ 

1. ศิลปะ 
วัฒนธรรมอันดีงำม
ได้รับกำรสืบทอด
ต่อไป 

กองกำรศึกษำ 

9 โครงกำรจัดงำนวัน
พ่อแห่งชำต ิ

-เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
ได้แสดงควำมกตัญญู
กตเวทีแด่ผู้มีพระคุณ 

1. ศพด.อบต.หนองน ้ำ
แดง 
 ศพด.บ้ำนเขำวง ศพด.
วัดวชิรำลงกรณวรำรำม 
2. จ้ำนวน 120 คน 
 
 

10,000 10,000    1.ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำม
พึงพอใจ 
 

1. เด็กได้แสดง
ควำมกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ 

กองกำรศึกษำ 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่51 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

10 โครงกำรจัดงำนวัน
แม่แห่งชำต ิ

-เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
ได้แสดงควำมกตัญญู
กตเวทีแด่ผู้มีพระคุณ 

1. ศพด.อบต.หนองน ้ำ
แดง ศพด.บ้ำนเขำวง 
ศพด.วัดวชิรำลงกรณฯ 
2. จ้ำนวน 120 คน 

10,000 10,000    1.ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำม
พึงพอใจ 
 

1. เด็กได้แสดง
ควำมกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ 

กองกำรศึกษำ 

11 โครงกำรจัดงำนวัน
ไหว้คร ู

-เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
ได้แสดงควำมกตัญญู
กตเวทีแด่ผู้มีพระคุณ 

1. ศพด.อบต.หนองน ้ำ
แดง ศพด.บ้ำนเขำวง 
ศพด.วัดวชิรำลงกรณฯ 
2. จ้ำนวน 120 คน 

10,000 10,000    1.ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำม
พึงพอใจ 

1. เด็กได้แสดง
ควำมกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ 

กองกำรศึกษำ 

12 โครงกำรจัดงำนวัน
เด็กแห่งชำติ 

-เพื่อเป็นกำรสร้ำง
ขวัญและก้ำลังใจให้
เด็กได้เติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่ดีในวัน
ข้ำงหน้ำ 

1. เด็กและเยำวชน 
2. จ้ำนวน  200 คน 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

1.ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรมีควำม
พึงพอใจ 

1. เด็กมีขวัญ
ก้ำลังใจที่ดี  
2. มีพัฒนำกำรที่
สมวัยกลำ้
แสดงออกและเป็น
คนด ี

กองกำรศึกษำ 

13 โครงกำรจัดงำนวิ
สำขบูชำ 

- เพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษ์ประเพณีอันดี
งำม 

1. ประชำชนในต้ำบล
หนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน 120 คน 

50,000 50,000    1.ร้อยละของ
ผู้เข้ำรว่มกิจกรรม
มีควำมพึงพอใจ 

1.ประเพณีอันดี
งำมได้รับกำรสืบ
ทอดต่อไป 

กองกำรศึกษำ 

14 โครงกำรกีฬำ
สัมพันธ์ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต้ำบล
หนองน ้ำแดง 

-เพื่อส่งเสริมกำรออก
ก้ำลังกำย 

1. ศพด.อบต.หนองน ้ำ
แดง ศพด.บ้ำนเขำวง 
ศพด.วัดวชิรำลงกรณฯ 
2. จ้ำนวน 120 คน 

50,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

   -ร้อยละของเด็ก
ที่มีพัฒนำกำรที่
สมวัย 

-เด็กมีพัฒนำกำรที่
สมวัย 

กองกำรศึกษำ 

15 โครงกำรกีฬำชุมชน
ต้ำนภัยยำเสพติด 

-เพื่อส่งเสริมกำรออก
ก้ำลังกำย  และควำม
สำมัคคี 

1. เด็ก เยำวชนและ
ประชำชนต้ำบลหนอง
น ้ำแดง 
2. จ้ำนวน 11 หมู่บ้ำน 

300,000 
 
 
 

300,000 
 
 
 

   1.ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำม
พึงพอใจ 

1. ประชำชนมี
สุขภำพแข็งแรง 
2. ชุมชนมีควำม
สำมัคคี 

กองกำรศึกษำ 

16 โครงกำรกำรจัด
กีฬำเด็ก เยำวชน 
และประชำชน ต้ำน
ภัยยำเสพติด 

-เพื่อส่งเสริมกำรออก
ก้ำลังกำย  และควำม
สำมัคคี 

1. เด็ก เยำวชนและ
ประชำชนต้ำบลหนอง
น ้ำแดง 
2. จ้ำนวน 11 หมู่บ้ำน 

  300,000 
 
 
 

300,000 
 
 

300,000 
 
 

1.ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำม
พึงพอใจ 

1. ประชำชนมี
สุขภำพแข็งแรง 
2. ชุมชนมีควำม
สำมัคคี 

กองกำรศึกษำ 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่52 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

17 โครงกำรส่งเสริม
กำรจัดงำน
น้อยหน่ำและของดี
เมืองปำกช่อง 

1. เพื่อส่งเสรมิกำร
ท่องเที่ยวของอำ้เภอ
ปำกช่อง   
2. เพื่อส่งเสรมิ
ผลิตภัณฑ์ของต้ำบล
หนองน ้ำแดงให้เป็นที่
รู้จัก 

1. อ้ำเภอปำกชอ่งและ
ต้ำบลหนองน ้ำแดง 
2. จัดงำนจ้ำนวน 1 
ครั ง 

50,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

70,000 
 
 
 
 

70,000 
 
 
 
 

70,000 -ร้อยละของ
ประชำชนที่มี
ควำมพึงพอใจ 
 

-ผลิตภัณฑ์ของ
ต้ำบลเป็นที่รู้จัก 

ส้ำนักปลัด 

18 โครงกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพกำรเรียนรู้
และทักษะกำร
ด้ำเนินชีวิตของเด็ก 
และเยำวชนต้ำบล
หนองน ้ำแดง 

1.เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพ
และทักษะกำรเรียนรู้ของ
เด็กและเยำวชน ต.หนอง
น ้ำแดง 
2.เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพ
และควำมถนัดของเด็ก
ผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
3.เพื่อเสริมสร้ำงควำมรัก
ควำมสำมัคคีและท้ำงำน 
แบบ Team work 

1.เด็กและเยำวชน
ต้ำบลหนองน ้ำแดง
ปรับปรุง/แก้ไขเพิ่มเติม 
(ข้อ3 หนำ้59, ขอ้6
หน้ำ64 และข้อ8หน้ำ
65) 

 150,000 150,000 150,000 150,000 1.เด็กและ
เยำวชนเข้ำรว่ม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80 
ของเป้ำหมำย 

1.เด็กและเยำวชนได้
พัฒนำศักยภำพและ
ทักษะกำรเรียนรู้ในกำร
ด้ำเนินชีวิตเพิ่มขึ น 
2.เด็กและเยำวชนได้
ค้นหำศักยภำพและ
ทักษะตำมควำมถนัด
ของตนอย่ำงแท้จริง
ผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้
ต่ำง ๆ 
3.เด็กและเยำวชนได้
เรียนรู้กำรท้ำงำนแบบ
เป็นทีม 

กองกำรศึกษำ 

19 โครงกำรเสริมสร้ำง
ทักษะกำรเรียนรู้
ด้ำนศิลปะ ดนตรี 
กำรร้ำและกำร
แสดงของเด็กและ
เยำวชนต้ำบลหนอง
น ้ำแดงต้ำนยำเสพ
ติด 

1.เพื่อเสริมสร้ำงทักษะ
กำรเรียนรู้ด้ำนศิลปะ 
ดนตรีสำกล ดนตรีไทย 
กำรร้ำ กำรแสดงและ
นำฏศิลป์ของเด็กและ
เยำวชน 
2.เพื่ออนุรักษ์สืบสำนและ
รักษำวัฒนธรรมอันดีงำม
ของไทยให้คงอยู่สืบไป 
3.เพื่อรองรับกิจกรรมของ
ชุมชนและกำรแข่งขันใน
อนำคต 
 
 
 

1.เด็กและเยำวชน
ต้ำบลหนองน ้ำแดง 
ปรับปรุง/แก้ไขเพิ่มเติม 
(ข้อ4,5,7 หน้ำ65) 

 350,000 350,000 350,000 350,000 1.เด็กและ
เยำวชนเข้ำรว่ม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80 
ของเป้ำหมำย 

1.เด็กและเยำวชนได้
เรียนรู้ด้ำนศิลปะดนตรี
สำกล ดนตรีไทย กำร
ร้ำ กำรแสดงและ
นำฏศิลป์ 
2.เด็กและเยำวชนได้
ร่วมอนุรักษ์สืบสำน
และรักษำวัฒนธรรม
อันดีงำมของไทยให้คง
อยู่สืบไป 
 3.เด็กและเยำวชนได้มี
โอกำสแสดงออก
กิจกรรมของชุมชนและ
กำรแข่งขันในอนำคต 

กองกำรศึกษำ 

            

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่53 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

20 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำนรัฐพิธี รำชพธิี 
วันส้ำคัญทำง
ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์
และวันส้ำคัญทำง
รำชกำร และพระ
บรมวงศำนุวงศ์ 

-เพื่อแสดงควำม
จงรักภักดีต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ พระ
บรมวงศำนุวงศ์ และ
ท้ำกิจกรรมในวัน
ส้ำคัญต่ำงๆ 

1.เพื่อจัดกิจกรรม/พธิี
กำร/ของขวัญรำงวัล/
พวงมำลำช่อดอกไม้ใน
งำนพิธ ี

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.มีผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80 
ของเป้ำหมำย 

1.ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมได้
แสดงออกถึงควำม
จงรักภักดีต่อ
สถำบันส้ำคัญของ
ชำต ิ

ส้ำนักปลัด 

21 โครงกำรส่งเสริม
กำรเรียนรู้วันส้ำคัญ
ของชำติ ศำสนำ 
สถำบัน
พระมหำกษัตริย์
และกิจกรรมของ
เด็กนักเรียนระดับ
ปฐมวัยในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก ฯลฯ 

1.เพื่อจัดกิจกรรมใน
วันส้ำคัญต่ำงๆ ให้แก้
นักเรียนใน ศพด. 
เช่นวันเด็ก วันครู 
กีฬำสัมพันธ์ ฯลฯ 
2.เพื่อให้เด็กได้มีส่วน
ร่วมในกำรจัด
กิจกรรมเรียนรู้ผ่ำน
กำรละเล่นต่ำงๆ 
3.เพื่อสร้ำงเครือข่ำย
ผู้ปกครอง และ
หน่วยงำนอื่น ในกำร
จัดกำรศึกษำรว่มกัน 

1.เด็กและเยำวชน
ต้ำบลหนองน ้ำแดง 
ปรับปรุง/แก้ไขเพิ่มเติม 
(ข้อ5,6 หนำ้59,ข้อ
8,9,10หน้ำ66) 

 200,000 200,000 200,000 200,000 1.เด็กและ
เยำวชนเข้ำรว่ม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80 
ของเป้ำหมำย 

1.เด็กๆได้เรียนรู้
ควำมหมำยของวัน
ส้ำคัญต่ำงเช่น วัน
เด็ก วันครู วันพ่อ 
วันแม่ กิจกรรมกำร
แข่งขันกีฬำฯลฯ 
2.เด็กๆได้มีส่วน
ร่วมในกำรจัด
กิจกรรมเรียนรู้ผ่ำน
กำรละเล่นต่ำงๆ 
 3.เกิดเครือข่ำย
ผู้ปกครอง และ
หน่วยงำนอื่น ใน
กำรจัดกำรศึกษำ
ร่วมกัน 

กองกำรศึกษำ 

22 โครงกำรเข้ำค่ำย
ส่งเสริมศักยภำพ
ดนตรีวงโยธวำทิต
ส้ำหรับต้ำบลหนอง
น ้ำแดง 

1.เพื่อเสริมสร้ำง
ศักยภำพและทักษะกำร
เรียนรูด้้ำนดนตรวีงโย
ทวำทติของเยำวชน 
2.เพื่อส่งเสริมให้
เยำวชนแสดงออกใน
ทิศทำงที่ถกูต้องและ
เหมำะสม 

1.เด็กและเยำวชน
ต้ำบลหนองน ้ำแดง 

 50,000 50,000 50,000 50,000 1.เด็กและ
เยำวชนเข้ำรว่ม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80 
ของเป้ำหมำย 

1.เด็กและเยำวชน
ได้พัฒนำศักยภำพ
และทักษะดำ้น
ดนตรีวงโยธวำทิต
และได้แสดงออก 

กองกำรศึกษำ 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่54 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

23 กิจกรรมส่งเสริม
พุทธศำสนำ และ
วันส้ำคัญของ
ศำสนำส้ำหรับเด็ก 
เยำวชน และ
ประชำชนในต้ำบล
หนองน ้ำแดงและ
ใกล้เคียง 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพทุธศำสนำ
ส้ำหรับเด็ก เยำวชน 
และประชำชนในต้ำบล
หนองน ้ำแดงและ
ใกล้เคียง 
2.เพื่อให้เดก็ เยำวชน
และประชำชนได้
ร่วมกันสืบสำนพุทธ
ศำสนำและร้ำลกึถึงวนั
ส้ำคัญของศำสนำที่เป็น
ศำสนำประจำ้ชำต ิ
3.เพื่อเป็นกำรขัดเกลำ
จิตใจ และกระตุน้
จิตส้ำนกึที่ดขีองเดก็ 
เยำวชนให้ด้ำเนินชวีิต
ในทิศทำงที่ถกูตอ้ง 
ฯลฯ 

1.เด็กและเยำวชน
ต้ำบลหนองน ้ำแดง 
ปรับปรุง/แก้ไขเพิ่มเติม 
(ข้อ1 หนำ้63, ขอ้13
หน้ำ66,ข้อ6หน้ำ78) 

 350,000 350,000 350,000 350,000 1.เด็กและ
เยำวชนเข้ำรว่ม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80 
ของเป้ำหมำย 

1.เด็ก เยำวชนและ
ประชำชน ต.หนอง
น ้ำแดงและใกลเ้คียง
ได้ส่งเสริมพทุธ
ศำสนำ 
2.เด็ก เยำวชนและ
ประชำชนไดร้่วมกัน
สืบสำนพุทธศำสนำ
และร้ำลกึถึงวัน
ส้ำคัญของศำสนำที่
เป็นศำสนำประจ้ำ
ชำต ิ
 3.เด็กและเยำวชน
ได้รับกำรขัดเกลำ
จิตใจ และกระตุน้
จิตส้ำนกึที่ดขีองเดก็ 
และเยำวชน 

กองกำรศึกษำ 

24 โครงกำรจัดซื อ
เครื่องดนตรีส้ำหรับ
วงดุริยำงค์ 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัด
จัดซื อเครื่องดนตรี
ส้ำหรับวงดุริยำงค์ 
-เพื่อให้เด็กมีกิจกรรม
ในกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำย 

1. เด็กและเยำวชน
ต้ำบลหนองน ้ำแดง 

 200,000 200,000 200,000  1.ร้อยละของนร.
ควำมพึงพอใจใน
กำรสนับสนุน
กำรศึกษำ 

1.เด็กมีกิจกรรมใน
กำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำย 

กองกำรศึกษำ 

25 โครงกำรปรับปรุง
สนำมกีฬำ อบต.
หนองน ้ำแดง 

-เพื่อใช้เป็นสภำนที่อ
อกก้ำลังกำยและเล่น
กีฬำของประชำชน 

1.ประชำชนชนใน
ต้ำบลหนองน ้ำแดง 

  500,000 500,000 500,000 1.ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

1.มีสนำมกีฬำที่ได้
มำตรฐำน 

กองกำรศึกษำ 

26 โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัด
งำนประเพณีร้ำบวง
ทรวงย่ำโม อ.ปำก
ช่อง 

-เพื่อให้ประชำชนได้
เข้ำร่วมกิจกรรมฝึกร้ำ
และเข้ำร่วมกำรร้ำ
บวงทรวงย่ำโม 

ประชำชนในต้ำบล
หนองน ้ำแดง  จำ้นวน 
30 คน 

  20,000 20,000 20,000 1.ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

1.ประชำชนได้ร่วม
สืบสำนกำรร้ำบวง
ทรวงย่ำโม 

ส้ำนักปลัด 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่55 

 

 
ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมาณ ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
27 โครงกำรส่งเสริม

กำรท่องเท่ียวแบบ
เช่ือมโยง 

-เพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวภำยต้ำบล
หนองน ้ำแดงและ
พื นที่ใกล้เคียง 

-จัดกิจกรรมส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง
ภำยในต้ำบล 
จ้ำนวน 1 ครั ง 

  100,000 100,000 100,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ประชำชนได้รู้จัก
แหล่งท่องเที่ยว
ภำยในต้ำบล
เพิ่มขึ น 

ส้ำนักปลัด 

รวม 1,830,000 3,130,000 3,090,000 3,090,000 2,890,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 

แบบ ผ 02 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่56 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำสังคมและกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 กำรพัฒนำสำธำรณสุข และ 10 กำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 2.1 แผนงำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงกำรรณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อ
และระงับโรคติดต่อ
ในพื นที่ 

-เพื่อส่งเสริมกำร
ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อในพื นที่ 

1. ต้ำบลหนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน 11 หมู่บ้ำน 
 

300,000 
 
 

300,000 
 
 

300,000 
 
 
 

300,000 
 
 
 

300,000 
 
 
 

-ร้อยละของ
ประชำชนที่เป็น
โรคติดต่อลดลง 

-ประชำชนปว่ย
ด้วยโรคติดต่อ
ลดลง 

กองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 โครงกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำ
เอดส์และโรคทำง
เพศสัมพันธ์ในกลุ่ม
เยำวชน 

-เพื่อรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์และ
โรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์ 

1. เด็กและเยำวชน
ต้ำบลหนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน 50 คน 

60,000 
 
 
 
 
 

60,000 
 
 
 
 
 

60,000 
 
 
 
 
 

60,000 
 
 
 
 

60,000 
 
 
 
 

1. ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรมีควำม
พึงพอใจ 
2. ร้อยละ
โรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์
ลดลง 

1. โรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์ลดลง 

กองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

3 โครงกำรอุดหนุน
กำรด้ำเนินงำนด้ำน
สำธำรณสุขตำม
โครงกำร
พระรำชด้ำร ิ
 

-เพื่อสนับสนุนกำร
ด้ำเนินงำน
สำธำรณสุขภำยใน
หมู่บ้ำน 

1. ต้ำบลหนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน 11 หมู่บ้ำน 

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 1. ร้อยละของ
ประชำชนมี
ควำมพึงพอใจ 

1.ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำร
ด้ำเนินงำนและ
ส่งผลต่อสุขภำพ 

กองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่57 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงกำรส่งเสริม
กำรปลูก ใช้
สมุนไพร 

-เพื่อส่งเสรมิกำรใช้
สมุนไพร 

1. ต้ำบลหนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน 11 หมู่บ้ำน 
 

80,000 
 
 

80,000 
 
 

   -ร้อยละของ
ประชำชนที่ใช้
สมุนไพร
เพิ่มขึ น 

-ประชำชนรู้จกั
กำรเลือกใช้
สมุนไพรได้
เหมำะ 

กอง สำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

5 โครงกำรพัฒนำ
ทักษะและส่งเสริม
กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกร
สิ่งแวดล้อม 

-เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
จัดกำรน ้ำเสีย 

1. ต้ำบลหนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน 11 หมู่บ้ำน 
 

80,000 
 
 
 
 

80,000 
 
 
 
 

80,000 
 
 
 

80,000 
 
 
 

80,000 
 
 
 

1. ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรที่
ด้ำเนินกำร
จัดกำรน ้ำเสีย 

1. มีกำรจัดกำร
น ้ำเสียที่ถูกวิธ ี

กอง สำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

6 โครงกำรก่อสร้ำง
เครื่องออกก้ำลัง
กำยกลำงแจ้ง 

-เพื่อใช้เป็นสถำนที่
ออกกำ้ลังกำย 

1. ต้ำบลหนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน 6 แห่ง หมู่ที ่
1 ,2,3, 6 , 7 ,9 

100,000 300,000    1. ร้อยละของ
ประชำชนมี
ควำมพึงพอใจ 

1. ประชำชนมี
สุขภำพด ี

กองช่ำง 

7 โครงกำรส่งเสริม
ชุมชนก้ำจัดขยะ 

-เพื่อส่งเสริมกำรคัด
แยกขยะ  และกำร
บริหำรจัดกำรขยะ 

1. ต้ำบลหนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน 11 หมู่บ้ำน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. ร้อยละของ
ประชำชนมี
ควำมพึงพอใจ 
2. ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ท้ำ
กำรคัดแยก
ขยะ 

1.ชุมชนมีกำร
บริหำรจัดกำร
ขยะอย่ำงเป็น
ระบบ 

กอง สำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

8 โครงกำรส่งเสริม
สุขภำพผู้สูงอำยุ
และดูแลด้ำน
สวัสดิกำรสุขภำพผู้
มีภำวะพึ่งพิง 

-เพื่อส่งเสริมสุขภำพ
ของผู้สูงอำย ุ

1. ผู้สูงอำยุต้ำบลหนอง
น ้ำแดง 
2. จ้ำนวน  20 รำย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. ร้อยละของ
ประชำชนมี
ควำมพึงพอใจ 
2. ร้อยละของ
ผู้สูงอำยุที่มี
สุขภำพดีขึ น 
 

1.ผู้สูงอำยุ 
ได้รับกำรดูแล
ด้ำนสุขภำพ 

กอง สำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

9 โครงกำรพัฒนำ
สุขภำพดำ้น
โภชนำกำรในสถำน
ประกอบกำรด้ำน
อำหำร 

1. เพื่อส่งเสริมกำร
ปรุงอำหำรให้ถูกหลัก
โภชนำกำร 

1. สถำนประกอบกำร
ในต้ำบลหนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน 20แห่ง 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1. ร้อยละของ
ประชำชนมี
ควำมพึงพอใจ 
 

1.สถำน
ประกอบกำรปรุง
อำหำรได้ถูกต้อง
ตำมหลัก
โภชนำกำร 

กอง สำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่58 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

10 โครงกำรส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมใน
กำรด้ำเนินงำนด้ำน
สุขภำพของสถำน
ประกอบกำร 

1. เพื่อส่งเสริมให้
สถำนประกอบกำรใส่
ใจสุขภำพ
ผู้ปฏิบัติงำน 

1. สถำนประกอบกำร
ในต้ำบลหนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน 20แห่ง 

80,000 80,000    1. ร้อยละของ
ประชำชนมีควำม
พึงพอใจ 
2.ร้อยละของ
ผู้ป่วยที่เกิดจำก
กำรท้ำงำนลดลง 

1.ผู้ป่วยที่เกิดจำ
กำรท้ำงำนลดลง 

กอง สำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

11 โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนและกลุ่ม
อำสำสมัคร
สำธำรณสุขและ
ผู้น้ำด้ำนสุขภำพ 

เพื่อพัฒนำศักยภำพ
กำรท้ำงำนด้ำน
สำธำรณสุขพื นฐำน 

1. ต้ำบลหนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน 55 คน 

250,000 300,000 300,000 400,000 400,000 1.ร้อยละของ
ปัญหำด้ำน
สุขภำพลดลง 

1.ประชำชนมี
สุขภำพที่ด ี

กองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

12 โครงกำรก่อสร้ำง
ลำนออกก้ำลังกำย 

-เพื่อใช้เป็นสถำนที่
ออกกำ้ลังกำย 

1. ต้ำบลหนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน  1 แห่ง หมู่
ที่ 2 

 200,000    1. ร้อยละของ
ประชำชนมี
ควำมพึงพอใจ 

1. ประชำชนมี
สุขภำพด ี

กองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

13 โครงกำรอุดหนุน
กลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรขยะอินทรีย ์
ชุมชนต้นแบบ 

เพื่อลดปริมำณขยะ 1. ต้ำบล หนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน 11 หมู่บ้ำน 

40,000 80,000    1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
2. ร้อยละของ
ปริมำณขยะที่
ลดลง 

1.ปริมำณขยะ
ลดลง 

กองกำร
สำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

14 โครงกำรอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติกำร
กำรแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อให้บริกำรด้ำน
กำรแพทย์ฉุกเฉิน 

1. ต้ำบล หนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน 11 หมู่บ้ำน 

200,000 200,000    1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 

1.ให้บริกำรด้ำน
กำรแพทย์ฉุกเฉิน
ได้ทั่วถึง 

กองกำร
สำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

15 อุดหนุนกำร
ด้ำเนินงำน
สำธำรณสุขมูลฐำน
ชุมชน 

เพื่อสนับสนุนกำร
ท้ำงำนด้ำน
สำธำรณสุขพื นฐำน 

1. ต้ำบลหนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน 11 หมู่บ้ำน 

165,000 165,000    1.ร้อยละของ
ปัญหำด้ำน
สุขภำพลดลง 

1.ประชำชนมี
สุขภำพที่ด ี

กองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวม 1,755,000 1,955,000 1,240,000 1,340,000 1,340,000    

 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่59 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำสังคมและกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 กำรพัฒนำสำธำรณสุข และ 10 กำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 2.2 แผนงำนงบกลำง 
 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภำพ
ในระดับท้องถิ่น
หรือพื นที่ต้ำบล
หนองน ้ำแดง 

-เพื่อส่งเสริมกำร
ด้ำเนินกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภำพ 

1. ต้ำบลหนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน 11 หมู่บ้ำน 
 

300,000 
 
 

350,000 
 
 

400,000 
 
 
 

450,000 
 
 
 

450,000 
 
 
 

-ร้อยละของ
ประชำชนที่
เป็นโรคติดต่อ
ลดลง 

-ประชำชนปว่ย
ด้วยโรคติดต่อ
ลดลง 

กองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวม 300,000 350,000 400,000 450,000 450,000    

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่60 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม 
3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสวัสดิกำรสังคม 
 3.1 แผนงำนงบกลำง 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงกำรสงเครำะห์
เบี ยยังชีพ ผู้สูงอำย ุ

-เพื่อเป็นหลักประกัน
รำยได้ให้กับผู้สูงอำย ุ

1. ผู้สูงอำยุในต้ำบล
หนองน ้ำแดง 
2. ผู้สูงอำยุ ได้รับเบี ย
ยังชีพ ร้อยละ 100 

8,500,000 8,500,000 9,000,000 9,500,000 10,000,000 1. ร้อยละของ
ผู้สูงอำยุที่พึง
พอใจ 
2. ร้อยละของ
ผู้สูงอำยุมีควำม
เป็นอยู่ที่ขึ น 

1. ผู้สูงอำยุ
มีควำม
เป็นอยู่ที่ดี
ขึ น 

ส้ำนักปลัด 

2 โครงกำรสงเครำะห์
เบี ยยังชีพคนพิกำร 

-เพื่อเป็นหลักประกัน
รำยได้ให้กับผู้พิกำร 

1. ผู้พิกำรในต้ำบล
หนองน ้ำแดงที่ขึ น
ทะเบียนแล้ว 
2. ผู้พิกำร ได้รับเบี ยยัง
ชีพ ร้อยละ 100 

1,800,000 1,800,000 2,100,000 2,400,000 2,700,000 1. ร้อยละของผู้
พิกำรที่พึงพอใจ 
2. ร้อยละของ 
ผู้พิกำรมีควำม
เป็นอยู่ที่ขึ น 

1. ผู้พิกำรมี
ควำม
เป็นอยู่ที่ดี
ขึ น 

ส้ำนักปลัด 

3 โครงกำรสงเครำะห์
เบี ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

-เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
เอดส ์

1. ผู้ป่วยเอดส์ในต้ำบล
หนองน ้ำแดงที่แสดงตน
เพื่อขอรับกำรช่วยเหลอื 
2. ผู้พิกำร ได้รับเบี ยยัง
ชีพ ร้อยละ 100 

100,000 100,000 120,000 120,000 120,000 1. ร้อยละของ
ผู้ป่วยเอดส์ที่พึง
พอใจ 

1. ผู้ป่วย
เอดส์มีควำม
เป็นอยู่ที่ดี
ขึ น 

ส้ำนักปลัด 

รวม 10,400,000 10,400,000 11,220,000 12,020,000 12,820,000    

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่61 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม 
3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสวัสดิกำรสังคม 
 3.2 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงกำรสงเครำะห์
ผูป้ระสบปัญหำดำ้น
สังคม 

-เพื่อยกระดับ
คุณภำพชีวิต 

1. ผู้ประสบปัญหำทำง
สังคม ในต้ำบลหนองน ้ำ
แดง 
2. จ้ำนวน  100  คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. ร้อยละของผู้
ประสบปัญหำ
ทำงสังคมที่พึง
พอใจ 
2. ร้อยละของผู้
ประสบปัญหำ
ทำงสังคมมีควำม
เป็นอยู่ที่ขึ น 
 

1. ผู้ประสบ
ปัญหำทำง
สังคมมีควำม
เป็นอยู่ที่ดีขึ น 

ส้ำนักปลัด 

2 โครงกำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ทำงธรรมชำติ 

-เพื่อช่วยเหลือผู้สบ
ภัยทำงธรรมชำต ิ

1. ผู้ประสบภยัทำง
ธรรมชำติในต้ำบลหนอง
น ้ำแดง 
2. จ้ำนวน 100 % 

50,000 50,000 150,000 150,000 150,000 1. ร้อยละขอ
ผู้ประสบภัยทำง
ธรรมชำติที่พึง
พอใจ 
2. ร้อยละของ 
ผู้พิกำรมีควำม
เป็นอยู่ที่ขึ น 
 
 

1. 
ผู้ประสบภัย
ทำงธรรมชำติ
มีควำมเป็นอยู่
ที่ดีขึ น 

ส้ำนักปลัด 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่62 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

3 โครงกำรจัดตั ง
ศูนย์บริกำรคนพิกำร 

-เพื่อจัดบริกำรด้ำน
สวัสดิกำรให้กับผู้พิกำร 

1. ต้ำบลหนองน ้ำแดง 
จ้ำนวน 1 ศูนย์ 

 200,000 200,000 200,000 200,000 1. ร้อยละของผู้
พิกำรที่พึงพอใจ 
 

1. ผู้พิกำรมีควำม
เป็นอยู่ที่ดีขึ น 

ส้ำนักปลัด 

4 โครงกำรจัดตั ง
ศูนย์บริกำรผู้สูงอำยุ 

-เพื่อจัดบริกำรด้ำน
สวัสดิกำรให้กับผู้สูงอำยุ 

1. ต้ำบลหนองน ้ำแดง 
จ้ำนวน 1 ศูนย์ 

 200,000 200,000 200,000 200,000 1. ร้อยละของ
ผู้สูงอำยุที่พึง
พอใจ 
 

1. ผู้สูงอำยุมี
ควำมเป็นอยู่ที่ดี
ขึ น 

ส้ำนักปลัด 

5 โครงกำรอุดหนุน
กองทุนสวัสดิกำร
ชุมชนต้ำบลหนอง
น ้ำแดง 

-เพื่อจัดบริกำรด้ำน
สวัสดิกำรให้กับ
ประชำชน 

1. ต้ำบลหนองน ้ำแดง  200,000 200,000 200,000 200,000 1. ร้อยละของผู้
พิกำรที่พึงพอใจ 
 

ประชำชน
สำมำรถมี
คุณภำพชีวิตที่
ดีขึ น 

ส้ำนักปลัด 

รวม 150,000 750,000 750,000 750,000 750,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่63 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม  และ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนลงเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม และเกษตรกรรม  
 4.1 แผนงำนเกษตรกรรม 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงกำรตำมแนว
พระรำชด้ำร ิ

-เพื่อส่งเสริม 
ให้เกษตรกร/
ประชำชนน้ำ
พระรำชด้ำริมำใช้ใน
ชีวิตประจ้ำวัน 

1. ประชำชนในต้ำบล
หนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน  50  คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรที่พึง
พอใจ 

1. ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรมี
ควำมเป็นอยู่ที่
ดีขึ น 

ส้ำนักปลัด 

2 โครงกำรส่งเสริม
กำรประกอบอำชพี
ตำมแนวปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

-เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกร/ประชำชน
น้ำปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงมำปรับใช ้
 
 

1. เกษตรกรในต้ำบล
หนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน  50  คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรที่พึง
พอใจ 
 
 

1. ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรมี
ควำมเป็นอยู่ที่
ดีขึ น 

ส้ำนักปลัด 

3 โครงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
ผลิตสินค้ำเกษตร 

-เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรในกำรผลิต
สินค้ำเกษตร 

1. เกษตรกรในต้ำบล
หนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน  50  คน 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรที่พึง
พอใจ 

1. ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรมี
ควำมเป็นอยู่ที่
ดีขึ น 
 
 
 

ส้ำนักปลัด 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่64 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

4 งำนปกปัก
ทรัพยำกรท้องถิ่น 

เพื่อท้ำแนวเขตส้ำรวจ
ทรัพยำกรเก็บตัวอย่ำง 
จัดท้ำทะเบียนรักษำ
ทรัพยำกรในพื นที่ปก
ปัก 

พื นที่สำธำรณะในเขต
ต้ำบลหนองน ้ำแดง 

  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ได้ขอบเขตพื นที่   
ท้ำผังแสดงพื นที่    
มีทะเบียน
ทรัพยำกรในเขต 

ทรัพยำกรได้รับ
กำรอนรุักษ์ 
ศึกษำรู้คุณค่ำ
ทรัพยำกร 

ส้ำนักปลัด 
กองช่ำง 

5 งำนส้ำรวจเก็บ
รวบรวมทรัพยำกร
ท้องถิ่น 

ส้ำรวจข้อมูลพื นฐำน
ในท้องถิ่น 

ส้ำรวจ๕หมู่บำ้น   ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ได้ข้อมูลพื นฐำน
ในท้องถิ่น 

รู้ทรัพยำกร เห็น
ควำมหลำย  รู้
ระบบฐำนข้อมูล 

ส้ำนักปลัด 

6 งำนปลูกรักษำ
ทรัพยำกรท้องถิ่น 

จัดหำและรวบรวม
ทรัพยำกรท้องถิ่นเพือ่
น้ำมำปลูกรักษำ
ติดตำมกำร
เจริญเติบโต 

รวบรวมพันธุ์พืชปลูกใน
แปลงอนุรักษ ์

  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีแหล่งรวบรวม
พันธุ์พืชและ
ทรัพยำกรอื่นๆ
ในต้ำบล 

ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำรปลูก
รักษำทรัพยำกร
เห็นคุณรู้ค่ำ
ทรัพยำกร 

ส้ำนักปลัด 

7 งำนอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยำกร
ท้องถิ่น 

เพื่อฟื้นฟูบ้ำรุงรักษำ
ขยำยพันธก์ำรใช้
ประโยชน์ทรัพยำกร
ท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 

ฟื้นฟูขยำยพันธุ์พืช
แจกจำ่ย 

  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีพันธุ์พืช
แจกจำ่ย แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ 

เกิดแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ พรรณ
พืชขยำยเพิ่มขึ น
ใช้ประโยชน์
อย่ำงย่ังยืน 

ส้ำนักปลัด 

8 งำนศูนย์ข้อมูล
ทรัพยำกรท้องถิ่น 

เพื่อรวบรวมบันทกึ
ข้อมูลเป็นศูนย์ข้อมูล
งำนฐำนทรัพยำกร
ท้องถิ่น 

มีศูนย์ข้อมูลงำนฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่น 

  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีระบบบันทึกขอ้มูล 
เอกสำรบันทึกขอ้มูล 

มีกำรรวบรวม
บันทึกข้อมูลมี
ระบบจัดเก็บ
สืบค้นได ้

ส้ำนักปลัด 

9 งำนสนับสนุนใน
กำรอนุรักษแ์ละ
จัดท้ำฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
สืบสำนกำรสร้ำง
จิตส้ำนึกรักทรัพยำกร 

สร้ำงจิตส้ำนึกในกำร
อนุรักษ์ให้ประชำชนใน
เขตต้ำบล 

  ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชำชนร้อย
ละ๖๐รู้รัก
ทรัพยำกร
ท้องถิ่น 

ประชำชนมี
จิตส้ำนกึรกัมี
ส่วนรว่มในกำร
อนรุักษ์
ทรัพยำกรใน
ท้องถิ่น 
 
 

ส้ำนักปลัด 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่65 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

10 โครงกำรยุวเกษตร -เพื่อส่งเสริมให้ยุว
เกษตรเรียนรู้เกษตร
พอเพียงรักหวงแหน
ภูมิใจในอำชีพเกษตร 

ยุวเกษตรกรในต้ำบล
หนองน ้ำแดง 

  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เกิดกลุ่มยุว
เกษตรในต้ำบล
หนองน ้ำแดง 

ยุวเกษตรมี
ควำมรู้ ภูมิใจ
ในกำรท้ำ
กำรเกษตร 
อนุรักษ์
ทรัพยำกร 

งำนส่งเสริม
กำรเกษตร
ส้ำนักปลัด 

11 โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนวิสำหกจิ
ชุมชน 

-เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกำร
ด้ำเนินงำนของ
วิสำหกจิชุมชนภำยใน
ต้ำบลหนองน ้ำแดง 

-วิสำหกิจชุมชนภำยใน
ต้ำบลหนองน ้ำแดง 

  200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

วิสำหกจิชุมชน
ภำยในต้ำบล
หนองน ้ำแดงมี
ควำมมั่นคง 

งำนส่งเสริม
กำรเกษตร
ส้ำนักปลัด 

รวม 150,000 150,000 530,000 530,000 530,000    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่66 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  6 กำรพัฒนำสังคมและกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้ำนกำรพัฒนำสังคม  และ 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนลงเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม และเกษตรกรรม  
 4.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงกำรส่งเสริม
ฝึกอบรมอำชพี 

-เพื่อส่งเสริม 
อำชีพให้กบั
ประชำชน 

1. ประชำชนในต้ำบล
หนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน 50 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรที่พึง
พอใจ 
2. ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรมีควำม
เป็นอยู่ที่ขึ น 

1. ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรมี
ควำมเป็นอยู่ที่
ดีขึ น 

ส้ำนักปลัด 

รวม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000    
 

 

 
 
 

 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่67 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 6 กำรพัฒนำสังคมและกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน และที่ 7 กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  8 กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี และ ที่ 9 กำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและควำมม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 5.1 แผนงำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงกำรส่งเสริม
ประชำธิปไตยและ
กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน 

-เพื่อส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมของ
ประชำชน 

1. ทุกหมู่บำ้นในต้ำบล
หนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน  11  ครั ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมที่พึง
พอใจ 
2. ร้อยละของ
โครงกำรมำจำก
กำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน 

1. อบต.
สำมำรถ
แก้ปัญหำให้กับ
ประชำชนได้ 

ส้ำนักปลัด 

2 ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เลือกต้อง 

-เพื่อส่งเสริมกำร
ปกครองในระบอป
ประชำธิปไตย 

1. ประชำชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั งในต้ำบลหนอง
น ้ำแดง 
2. จ้ำนวน 7,638 คน 
 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1. ร้อยละของผู้
มำใช้สิทธิ
เลือกตั ง 

1. ได้ผู้แทน
ที่มำจำกกำร
เลือกตั ง 

ส้ำนักปลัด 

3 โครงกำรส่งเสริม
บทบำทสตรี 

-เพื่อส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมของสตรี 

1. สตรีในต้ำบลหนอง
น ้ำแดง 
2. จ้ำนวน  50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ร้อยละของ
สตรีที่พึงพอใจ 
ของประชำชน 

1. สตรีมีส่วน
ร่วมในกำร
น้ำเสนอ 
ปัญหำ 
 

ส้ำนักปลัด 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่68 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงกำรจัดตั งศูนย์
พัฒนำครอบครัวใน
ชุมชน 

-เพื่อส่งเสริม
ควำมสัมพันธอ์ันดี
ภำยในครอบครัว 

1. ครอบครัวในต้ำบล
หนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน  50 
ครอบครัว 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1. ร้อยละของ
ครับครัวที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรมพึง
พอใจ 
 

1. ปัญหำควำม
รุนแรงภำยใน
ครอบครัว
ลดลง 

ส้ำนักปลัด 

5 โครงกำรจัดตั ง
ชมรมผู้พิกำรต้ำบล
หนองน ้ำแดง 

-เพื่อส่งเสริมกำร
รวมกลุ่มของผู้พิกำร/
ผู้ดูแลคนพิกำร 

1. ผู้พิกำร/ผู้ดูแลคน
พิกำรในต้ำบลหนองน ้ำ
แดง 
2. จ้ำนวน  50  คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1. ร้อยละของผู้
พิกำร/ผู้ดูแลที่
เข้ำร่วมกิจกรรม
พึงพอใจ 

1. เกิดกำร
รวมกลุ่มเพื่อ
ท้ำกิจกรรม 

ส้ำนักปลัด 

6 โครงกำรค่ำยอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
ส้ำหรับเด็กและ
เยำวชนต้ำนภัยยำ
เสพติด 

-เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยำวชนเป็นคนดี มี
คุณธรรมและห่ำงไกล
ยำเสพติด 

1. เด็กและเยำวชนใน
ต้ำบลหนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน 120 คน 

200,000 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 

-ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำม
พึงพอใจ 

-เด็ก เยำวชน 
ประชำชนเป็น
คนดี มี
คุณธรรม และ
ห่ำงไกลยำเสพ
ติด 

กองกำรศึกษำ 

รวม 790,000 790,000 790,000 790,000 790,000    
            

            

            

            

     
 
 
 
 

       

     
 

       

            

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่69 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 6 กำรพัฒนำสังคมและกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน และท่ี 7 กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  8 กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี และ ที่ 9 กำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและควำมม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 5.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงกำรป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทำงถนน 

-เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุ  

1. ถนนมิตรภำพ  
ถนนธนะรัชต์ 
2. จ้ำนวน  2 ครั ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1. ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมที่พึง
พอใจ 

1. สำมำรถลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกำร 

ส้ำนักปลัด 

2 โครงกำรฝึกอบรม 
และปฏิบัติงำนของ 
อปพร. 

-เพื่อส่งเสริมกำร
ปฏิบัติงำนของ 
อพปร. 

1. อพปร. ในต้ำบล
หนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน  60  นำย 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1. ร้อยละของ 
อพปร. ที่พึงพอใจ 
2. ร้อยละของ 
อพปร. สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได ้

1. อปพร. 
สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้
ตำมหน้ำที ่

ส้ำนักปลัด 

3 โครงกำรให้ควำมรู้
ในกำรป้องกัน
อัคคีภัยเบื องต้น 

-เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนสำมำรถ
ป้องกันอัคคีภัยใน
เบื องต้นได้ 

1. ประชำชนในต้ำบล
หนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน 50  คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
2. ร้อยละของ
อัคคีภัยที่ลดลง 

1. อัคคีภัยลดลง ส้ำนักปลัด 

4 โครงกำรอบรมกำร
ป้องกันและควบคุม
ไฟป่ำ 

-เพื่อป้องกันกำรเกิด
ไฟป่ำ 

1. ประชำชนในต้ำบล
หนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน 55 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
2. ร้อยละของไฟ
ป่ำที่ลดลง 

1. ไฟป่ำลดลง ส้ำนักปลัด 

แบบ ผ 01 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่70 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงกำรติดตั ง
กล้องวงจรปิดcctv  
ภำยในหมูบ่้ำน  

-เพื่อบันทึกเหตกุำร
ภำยในหมูบ่้ำน 

1. หมู่ที่ 2,3,4,5,7,9  
2. จ้ำนวน 48 จุด 

 200,000 200,000 200,000 200,000 1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 

1. สำมำรถ
บันทึกเหตุกำรณ์
ที่มีผลกระทบต่อ
ประชำชนได้ 

กองช่ำง 

รวม 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่71 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  7  กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  8 กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
6.  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 6.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงกำรสนับสนุน
กำรจัดเก็บขอ้มูล
พื นฐำน 

-เพื่อจัดเก็บขอ้พื น
พื นฐำน 

1. ต้ำบลหนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน 2,500 
ครัวเรือน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1. ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
จัดเก็บข้อมูลได้ 

1. มีข้อมูลเพื่อ
ประกอบกับกำร
วำงแผนพัฒนำ
ต้ำบล 

ส้ำนักปลัด 

2 โครงกำรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม  

-เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำร
บริหำรรำชกำร 

1. ผู้บริหำร  สมำชิก
สภำ  พนักงำน  ลูกจ้ำง  
และประชำชน 
2. จ้ำนวน 80 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมที่พึง
พอใจ 

1. ข้อร้องเรียน
เกี่ยวกบักำร
ปฏิบัติงำนลดลง 

ส้ำนักปลัด 

3 โครงกำรอุดหนุน
งำนรัฐพิธี  รำชพิธี  
อ้ำเภอปำกช่อง 

1. เพื่อส่งเสริมควำม
จงรักภักดีของคนใน
ชำติ 

1. ต้ำบลหนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน 11 หมู่บ้ำน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 
 

1. ประชำชนมี
ควำมจงรักถักดี
ต่อสถำบันหลัก
ของชำติ 

ส้ำนักปลัด 

 
 

 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่72 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงกำรจัดตั งศูนย์
ปฏิบัติกำรร่วมใน
กำรช่วยเหลือ
ประชำชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.เพือ่จัดตั งสถำนที่
กลำงในกำรปฏิบัติงำน
ของศูนย์ฯ เป็น
ศูนย์กลำงในกำร
ช่วยเหลือประชำชน
ของ อปท. จ้ำนวน 14 
แห่ง 
2.เพื่อเป็นศูนย์รวบรวม
กฎหมำยและข้อมลูใน
กำรชว่ยเหลือ
ประชำชน 
3.เพื่อเป็นหน่วยงำน
กลำงเผยแพร่ขอ้มูล
ข่ำวสำร 
4.เพื่อศูนย์ฯ รับค้ำรอ้ง
ขอควำมช่วยเหลือ และ
รวบรวมปัญหำของ
ประชำชน 

ตั งงบประมำณในกำร
จัดตั งศูนย์ฯ หรือ
อุดหนุนงบประมำณ
หรือขอรับกำรอุดหนุน
งบประมำณจำก อปท.
ในเขตอ้ำเภอปำกช่อง 
จ้ำนวน 14 แห่งๆละ 
10,000 บำท 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 1. ร้อยละของ
ประชำชนที่
ได้รับกำร
ช่วยเหลือ 

1. ประชำชน
ได้รับกำร
ช่วยเหลือ 

ส้ำนักปลัด 

5 โครงกำรอุดหนุน
เหล่ำกำชำด 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

1.เพื่อช่วยเหลือ
ประชำชนที่ได้รับ
ควำมเดือดร้อนใน
สถำนกำรณ์เกิดภยั
พิบัติ 

เหล่ำกำชำด จังหวัด
นครรำชสีมำ 

  20,000 20,000 20,000 1. ร้อยละของ
ประชำชนที่
ได้รับกำร
ช่วยเหลือ 

1. ประชำชน
ได้รับกำร
ช่วยเหลือ 

ส้ำนักปลัด 

รวม 220,000 220,000 240,000 240,000 240,000    

 
 

 
 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่73 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  7  กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  8 กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
6.  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 6.2 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงกำรจัดท้ำแผน
ที่ภำษีและทะเบียน
ทรัพย์สินทรัพย ์

-เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำร
จัดเก็บรำยได ้

1. ต้ำบลหนองน ้ำแดง 
2. พื นที่ 100 % 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
2. ร้อยละของ
รำยได้ที่เพิ่มขึ น 

1. รำยได้ของ 
อบต.เพิ่มขึ น 

กองคลัง 

2 โครงกำรออก
ให้บริกำรจัดเก็บ
ภำษ ี

1. เพื่อบริกำร
ประชำชน 
2. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำร
จัดเก็บรำยได ้

1. ต้ำบลหนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน 11 หมู่บ้ำน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
2. ร้อยละของ
ภำษีบำ้รุงท้องที่
คงค้ำงลดลง 

1. ภำษบี้ำรุง
ท้องที่คงค้ำง
ลดลง 

กองคลัง 

3 โครงกำรส่งเสริมวัน
ท้องถิ่นไทย 

-เพื่อให้ตระหนักถึง
ควำมส้ำคัญของ
ท้องถิ่น 

1. ผู้บริหำร  สมำชิก
สภำ  พนักงำน  ลูกจ้ำง  
และประชำชน 
2. จ้ำนวน 80 คน 
 
 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. ผู้บริหำร  
สมำชิกสภำ  
พนักงำน  
ลูกจ้ำง  และ
ประชำชน
ภำคภูมิใจในงำน 

ส้ำนักปลัด 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่74 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงกำรส่งเสริม
ศักยภำพของ อบต. 

-เพื่อเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. ผู้บริหำร  สมำชิก
สภำ  พนักงำน  ลูกจ้ำง  
และประชำชน 
2. จ้ำนวน 80 คน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. ผู้บริหำร  
สมำชิกสภำ
พนักงำน  ลกูจ้ำง  
และประชำชน  
เข้ำใจกำร
ปฏิบัติงำนของ 
อบต. 

ส้ำนักปลัด 

5 โครงกำรจัดอบรม
ด้ำนระเบียบ 
กฎหมำย 

-เพื่อเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. ผู้บริหำร  สมำชิก
สภำ  พนักงำน  ลูกจ้ำง  
และประชำชน 
2. จ้ำนวน 40 คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. ผู้บริหำร  
สมำชิกสภำ
พนักงำน  ลกูจ้ำง  
สำมำรถปฏิบัติงำน
ได้ถูกต้องตำม
ระเบียบ กฎหมำย 

ส้ำนักปลัด 

6 โครงกำรจัดอบรม
ด้ำนระเบียบ 
กฎหมำย 

-เพื่อเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. ผู้บริหำร  สมำชิก
สภำ  พนักงำน  ลูกจ้ำง  
และประชำชน 
2. จ้ำนวน 40 คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. ผู้บริหำร  
สมำชิกสภำ
พนักงำน  ลกูจ้ำง  
สำมำรถปฏิบัติงำน
ได้ถูกต้องตำม
ระเบียบ กฎหมำย 

กองคลัง 

7 โครงกำร 5 ส เพิ่ม
ประสิทธิภำพใน
กำรท้ำงำน 

-เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำร
ท้ำงำน 

1. พนักงำน  พนักงำน
จ้ำง ลูกจำ้ง องค์กำร
บริหำรส่วนต้ำบลหนอง
น ้ำแด 
2. จ้ำนวน 80 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. ประชำชนผู้
มำขอรับบริกำร
พึงพอใจ 

ส้ำนักปลัด 

8 โครงกำรจัดท้ำป้ำย
ชื่อซอยและ
บ้ำนเลขที่ 

-เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำร
ท้ำงำนด้ำนกำร
จัดเก็บรำยได ้

11 หมู่บ้ำนภำยใน
ต้ำบลหนองน ้ำแดง 

  300,000 300,000 300,000 1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

-กำรจัดเก็บ
รำยไดม้ี
ประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ น 

กองคลัง 

รวม 1,310,000 1,310,000 1,610,000 1,610,000 1,610,000    

 
 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่75 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 6 กำรพัฒนำสังคมและกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน 
7.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน 
 7.1 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน  งำนไฟฟ้ำและถนน 
 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองน ้ำแดง           
1 โครงกำรปรับปรุง

ถนนแอสฟัลส์ติ
กคอนกรีต  หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1 .ถนนสำยวชิรำฯ-เขำ
วง  2. ถนนกวำ้ง 8 
เมตร ยำว  10,000 
เมตร 
 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่
เดินทำงสะดวก
2.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
3.ร้อยละที่
อุบัติเหตุลดลง 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

2 โครงกำรปรับปรุง
ถนนแอสฟัลส์ติ

กคอนกรีต  หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ถนนสำยกม.1 ธนะ
รัชต์-สีมำมงคล ช่วง
สวนน้อยหนำ่  
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 1,000 เมตร 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่
เดินทำงสะดวก
2.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
3.ร้อยละที่
อุบัติเหตุลดลง 
 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่76 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ  
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

3 โครงกำรปรับปรุง
ถนนแอสฟัลส์ติ

กคอนกรีต  หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ถนนสำยมิตรภำพวัด
ถ ้ำไก่แกว้ –วชิรำฯ  
2. ถนนกวำ้ง 8 เมตร 
ยำว 2,000 เมตร 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่
เดินทำงสะดวก
2.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
3.ร้อยละที่
อุบัติเหตุลดลง 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

4 โครงกำรปรับปรุง
ถนนแอสฟัลส์ติ

กคอนกรีต  หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ถนนสำยแยกสกัภู
เดือน-สำยวชิรำฯเขำวง 
2. ถนนกวำ้ง 8 เมตร 
ยำว 3,000 เมตร 
 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่
เดินทำงสะดวก
2.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
3.ร้อยละที่
อุบัติเหตุลดลง 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

5 โครงกำรปรับปรุง
ถนนแอสฟัลส์ติ

กคอนกรีต  หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ถนนสำยขำ้งวัดถ ้ำ
เขำวง-หนองมะกรูด  
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 2,000 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่
เดินทำงสะดวก
2.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
3.ร้อยละที่
อุบัติเหตุลดลง 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

6 ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำ/รำงระบำยน ำ้/
ท่อรอดระบำยน ำ้ 
หมู่ที่ 1 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1.ท่อระบำยน ำ้ซอย
บ้ำนน้ำนึก  
2. กวำ้ง 1 เมตร ยำว 
15 เมตร 
  

22,500 
 

    1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
2. ร้อยละของ
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ลดลง 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่77 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

7 ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำ/รำงระบำยน ำ้/
ท่อรอดระบำยน ำ้ 
หมู่ที่ 1 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. รำงระบำยน ำ้ซอย
บ้ำนลุงสด  
2. กวำ้ง 1 เมตร ยำว 
100 เมตร 
  

150,000     1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
2. ร้อยละของ
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ลดลง 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

8 ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำ/รำงระบำยน ำ้/
ท่อรอดระบำยน ำ้ 
หมู่ที่ 1 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. ท่อรอดระบำยน ้ำ
ข้ำมถนน  
2. กวำ้ง 1 เมตร ยำว 
15 เมตร  
  

 22,500 22,500   1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
2. ร้อยละของ
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ลดลง 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

9 ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำ/รำงระบำยน ำ้/
ท่อรอดระบำยน ำ้ 
หมู่ที่ 1 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำ ซอยหลังสกุลตลำ  
2. กวำ้ง 1 เมตร ยำว 
150 เมตร 
 

 225,000 225,000   1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
2. ร้อยละของ
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ลดลง 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

10 ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำ/รำงระบำยน ำ้/
ท่อรอดระบำยน ำ้ 
หมู่ที่ 1 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำซอยหลังตลำด  
2. กวำ้ง 1 เมตร ยำว 
30 เมตร 
 

  45,000 45,000  1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
2. ร้อยละของ
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ลดลง 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

11 ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำ/รำงระบำยน ำ้/
ท่อรอดระบำยน ำ้ 
หมู่ที่ 1 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำกลุ่มซิตี   
2. กวำ้งเมตรยำว 500 
เมตร  

 300,000 300,000   1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
2. ร้อยละของ
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ลดลง 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่78 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

12 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยครูสมชำย 
2. ถนนกวำ้ง 3 เมตร 
ยำว 120 เมตร 
 

198,000     1.ร้อยละของ
ประชำชนที่
เดินทำงสะดวก
2.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
3.ร้อยละที่
อุบัติเหตุลดลง 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

13 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยข้ำงบ้ำนผู้ใหญ่  
2. ถนนกวำ้ง 5 เมตร 
ยำว 500 เมตร 
 

500,000  500,000   1.ร้อยละของ
ประชำชนที่
เดินทำงสะดวก
2.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
3.ร้อยละที่
อุบัติเหตุลดลง 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

14 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยหลังสวน
น้อยหน่ำ 2. ถนนกวำ้ง 
4 เมตร ยำว 400 
เมตร 
 

 400,000 400,000   1.ร้อยละของ
ประชำชนที่
เดินทำงสะดวก
2.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
3.ร้อยละที่
อุบัติเหตุลดลง 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

15 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยกลำงหมู่บ้ำน 
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 500 เมตร 
 

  500,000   1.ร้อยละของ
ประชำชนที่เดินทำง
สะดวก2.ร้อยละ
ของประชำชนที่พึง
พอใจ 
3.ร้อยละที่อุบัติเหตุ
ลดลง 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่79 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

16 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอย4 วัดถ ้ำไก่แก้ว  
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 300 เมตร 
 

 500,000 500,000   1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

17 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยบ้ำนหมอเอ ๋
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 200 เมตร 

  440,000   1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

18 โครงกำรก่อสร้ำง
ศำลำเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้ศำลำ
เอนกประสงค์ ได้
มำตรฐำน 

1. กล่มซิตี   จำ้นวน 1 
หลัง 

  500,000 500,000  1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. ประชำชนมี
สถำนที่จัด
กิจกรรมเป็น
สัดส่วน 

กองช่ำง 

19 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนหินคลุก หมู่ที ่
๑ 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยบ้ำนใหญ่เขำระ 
ถนนกว้ำง 6 เมตร ยำว 
500 เมตร 
 

300,000 300,000 300,000   1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

20 โครงกำรจัดท้ำป้ำย
บอกซอย หมู่ที่ 1 

-เพื่อก้ำหนดชื่อซอย 1. จ้ำนวน 50 ซอย 100,000     1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. ประชำชนที่
เดินทำงมีควำม
สะดวกในกำร
ติดต่อ 

กองช่ำง 

21 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ถนนสำยกม.1 ธนะ
รัชต์-สีมำมงคล ช่วงไทย
เดิม-วชิรำฯ 
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 2,700 เมตร 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 
 
 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่80 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

22 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนแอสฟลัสติกส์
คอนกรีต หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ถนนสำยกม.1 ธนะ
รัชต์-สีมำมงคล ช่วงไทย
เดิม-วชิรำฯ 
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 2,700 เมตร 

 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

23 โครงกำรก่อสร้ำง
ทำงเท้ำพร้อมท่อ
ระบำยน ำ้ หมู่ที ่1 

-เพื่อควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว 

1.ไหล่ถนนสำยวชิรำฯ-
เขำวง ช่วงรร.มัธยม-วัด
ถ ้ำไตรรัตน์ 
2. ทำงเท้ำกวำ้ง 1.5 
เมตร ยำว 600 เมตร 
 

 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ไหล่ถนนมี
ควำมเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 
2.กำรระบำยน ้ำ
คล่องตัว 

กองช่ำง 

24 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยบ้ำน อำจำรย์
พงษ์ 
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 270 เมตร 

 450,000 450,000   1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

25 ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำ/รำงระบำยน ำ้/
ท่อลอดระบำยน ้ำ 
พร้อมบ่อพกัน ้ำเสีย    
หมู่ที่ 1 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำกลุ่มซิตี  ยำว 700 
เมตร  
2. ก่อสร้ำงบ่อพกัน ้ำ
เสียจ้ำนวน 2 บอ่ 
ขนำด กว้ำง  2.30 
เมตร ยำว 4.20 เมตร 
ลึก 1.30 เมตร 

 550,000 
 

240,000 

550,000 550,000 550,000 1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

26 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนแอสฟัลสติกส์
คอนกรีต หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ถนนซอย ฟำร์มโชค
ชัย CR2 
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 1,700 เมตร 

 1,600,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 
 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่81 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

27 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยบ้ำนใหญ่เขำระ
(สำยบ่อหินกำบ) 
2. ถนนกวำ้ง 5 เมตร 
ยำว 1,950 เมตร 

 1,872,000 1,872,000 1,872,000 1,872,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

28 ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำ/รำงระบำยน ำ้/
ท่อลอดระบำยน ้ำ 
พร้อมบ่อพกัน ้ำเสีย    
หมู่ที่ 1 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. ตลำดนัด-บ้ำนสวย ยำว 
620 เมตร ท่อมีเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 60 ซม. 
2. ก่อสร้ำงบ่อพักน ้ำเสีย
จ้ำนวน 2 บ่อ ขนำด กว้ำง 
2.30 เมตร ยำว 4.20 
เมตร ลึก 1.30 เมตร 

 
 
 

364,250 
 
 

240,000 
 

364,250 364,250 364,250 1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

29 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล.หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยบ้ำนนำยเหน่ง 
2. ถนนกวำ้ง 4 ยำว 
64 เมตร 

 250,000 250,000   1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

30 ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำ/รำงระบำยน ำ้/
ท่อลอดระบำยน ้ำ 
พร้อมบ่อพกัน ้ำเสีย    
หมู่ที่ 1 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. ซอยสกุลตลำ-สวน
น้อยหน่ำ ยำว 250 เมตร 
ท่อมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 60 
ซม. 
2. ก่อสร้ำงบ่อพักน ้ำเสีย
จ้ำนวน 2 บ่อ ขนำด กว้ำง 
2.30 เมตร ยำว 4.20 
เมตร ลึก 1.30 เมตร 

 
 
 

500,000 500,000 500,000  1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

31 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1.สำยโรงเรียนมัธยม-
โรงเรียนวัดวชริลงกรณฯ 
2.ยำว150เมตรกว้ำง4เมตร 

  300,000 300,000 300,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

32 ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำ/รำงระบำยน ำ้/
ท่อลอดระบำยน ้ำ 
พร้อมบ่อพกัน ้ำเสีย    
หมู่ที่ 1 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. หน้ำรร.วัดวชิรำฯ-ตลำด
นัด ยำว 250 เมตร ท่อมี
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 60 ซม. 
2. ก่อสร้ำงบ่อพักน ้ำเสีย
จ้ำนวน 2 บ่อ ขนำด กว้ำง 
2.30 เมตร ยำว 4.20 
เมตร ลึก 1.30 เมตร 

 
 
 

500,000 500,000 500,000  1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่82 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

หมู่ที่ 2 บำ้นวงเกษตร           
33 โครงกำรปรับปรุง

ถนนแอสฟัลส์ติ
กคอนกรีต หมู่ที ่2 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ถนนสำยวชิรำฯ-เขำ
วง ช่วงหน้ำวัดถ ้ำไตร
รัตน์ 
2. ถนนกวำ้ง 8 เมตร 
ยำว 5,000 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

34 โครงกำรปรับปรุง
ถนนแอสฟัลส์ติ
กคอนกรีต หมู่ที ่2 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ถนนสำยกม.1 ธนะ
รัชต์-สีมำมงคล ช่วง
หน้ำโรงงำนท้ำช้อน-
สีมำมงคล  
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 5,000 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

35 โครงกำรขยำยไหล่
ทำง หมู่ที่ 2 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ถนนสำยกม.1 ธนะ
รัชต์-สีมำมงคล ช่วง
หน้ำโรงงำนท้ำช้อน-
สีมำมงคล  
2. ถนนกวำ้งข้ำงละ 1 
เมตร ยำว 2,000 
เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

36 ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำ/รำงระบำยน ำ้ 
หมู่ที่ 2 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. ท่อระบำยน ้ำชว่ง
โครงกำรมำริโน-หนำ้
โรงช้อน  
2. กวำ้ง 1 เมตร ยำว 
500 เมตร 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

    
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่83 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

37 โครงกำรขยำยไหล่
ทำง หมู่ที่ 2 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ถนนซอยหลวงปู่โชต ิ
2. กวำ้งข้ำงละ 1 เมตร 
ยำว 400 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

38 ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำ/รำงระบำยน ำ้ 
หมู่ที่ 2 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. รำงระบำยน ำ้ซอย
หลวงปู่โชติ   
2. กวำ้ง 1 เมตร ยำว 
100 เมตร 
3. บ่อพักน ำ้เสีย ชว่ง
หน้ำโรงช้อน 1 บ่อ   

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
2. ร้อยละของ
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ลดลง 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

39 ก่อสร้ำงบ่อพกัน ้ำ
เสีย หมู่ที่ 2 

-เพื่อกำรรวบรวมน ้ำ
เสียก่อนน้ำไปบำ้บัด 

1. บ่อพักน ำ้เสีย ชว่ง
หน้ำโรงช้อน  
2. จ้ำนวน 1 บ่อ ขนำด 
5เมตร x 20 เมตร   

   500,000 500,000 1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
2. ร้อยละของ
ของครัวเรือนที่
ปล่อยน ้ำเสีย
อย่ำงไม่เป็น
ระบบลดลง 

1. ครัวเรือนมี
แหล่งระบำยน ำ้
เสีย  ไม่รบกวน
ผู้อื่น 

กองช่ำง 

40 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ที่ 2 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยโตสุขเพิ่มทรัพย์ 
ถนนกว้ำง 4 เมตร ยำว 
250 เมตร 
 

 550,000 550,000 550,000 550,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่
เดินทำงสะดวก
2.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

41 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ที่ 2 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยกลำงกลุ่มหลัง
เขำ ถนนกว้ำง 4 เมตร 
ยำว 500 เมตร 
 

  550,000 550,000 550,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่84 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

42 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง หมู่ที่ 
2  

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยหน้ำโรงงำน
กรอบรูป  
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 500 เมตร 

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

43 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง หมู่ที่ 
2  

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยหลังเขำ ชว่ง
กลำงหมู่บ้ำน  
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 500 เมตร 

200,000 200,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

44 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยแกว้มังกรปั้น
เงิน 
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 385 เมตร  

 400,000 400,000 400,000 400,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

45 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนแอสฟัลสติกส์
คอนกรีต หมู่ที่ 2 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยสนำมชนไก่มหำ
ลำภ 
2. ถนนกว้ำง 6 เมตร 
ยำว 1,000 เมตร 

 910,500 910,500 910,500 910,500 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

46 ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำ/รำงระบำยน ำ้/
ท่อลอดระบำยน ้ำ 
พร้อมบ่อพกัน ้ำ         
หมู่ที่ 2 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. ไหล่ถนนสำยวชริำฯ-
เขำวงชว่งหน้ำบ้ำนผู้ใหญ่
ยำว 900 เมตร ทอ่เส้น
ผ่ำนศูนย์กลำง 0.60 ม. 
2. ก่อสร้ำงบ่อพกัน ้ำเสีย
จ้ำนวน 2 บ่อ ขนำดกว้ำง 
2.30 ม.ยำว 4.20 ม. 
ลึก 1.30 ม. 

 
 
 
 
 

528,750 
 
 
 
 
 

528,750 528,750 528,750 1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

47 โครงกำรปรับปรุง
ถนนแอสฟัลติกซ์
คอนกรีต หมู่ที่ 2  

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยหลังเขำ ชว่ง
กลำงหมู่บ้ำน  
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 1,500 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่85 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

48 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยหลังเขำ ชว่ง
กลำงหมู่บ้ำน  
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 500 เมตร 
 

 400,000 400,000 400,000 400,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

หมู่ที่ 3 บำ้นเขำวง           
49 โครงกำรปรับปรุง

ถนนแอสฟัลส์ติ
กคอนกรีต หมู่ที ่3 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ถนนสำยกม.9 ธนะ
รัชต์-ผ่ำนศึก (ช่วงหนำ้
โรงเรียน) 2. ถนนกวำ้ง 
8 เมตร ยำว 5,000 
เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

50 โครงกำรปรับปรุง
ถนนแอสฟัลสติ์
กคอนกรีต หมู่ที ่3 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ถนนสำยวชิรำฯ-เขำ
วง ช่วงหน้ำโรงเรียน
บ้ำนเขำวง-แยกวนำลี)   
2. ถนนกวำ้ง 8 เมตร 
ยำว 5,000 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

51 โครงกำรก่อสร้ำง 
ถนน คสล. หมู่ที่ 3  

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยป้ำมว้นข้ำง
โรงเรียน   
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 300 เมตร 
 

300,000 300,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

52 โครงกำรก่อสร้ำง
ถน คสล. หมู่ที่ 3 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยผู้ช่วยเนตรเชื่อม
หมู่ที่ 9 
2. กวำ้ง 6 เมตร ยำว 
2,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

53 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคสล. หมู่ที่ 3 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยข้ำงโรงเรียน 
บ้ำนป้ำจันทร์เชื่อม
ต้ำบลหมูส ี
2. กวำ้ง 6 เมตร ยำว 
2,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่86 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

54 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยหนองกระท่อม 
2. กวำ้ง 6 เมตร ยำว 
2,000 เมตร 
 

300,000 300,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

55 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนหินคลุก หมู่ที ่
3 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยส้ำนกัสงฆ์ถ ้ำ
โพธิ์ทอง 
2. กวำ้ง 6 เมตร ยำว 
2,000 เมตร 
 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

56 โครงกำรก่อสร้ำง
รำงรองน ้ำจำกภูเขำ
ลงสระ  หมู่ที่ 3 

-เพื่อใช้รองรับน ้ำฝน
จำกภูเขำเติมสระน ้ำ 

1. สระบ้ำนเขำวง 
2. รำงน ้ำกวำ้ง 2 เมตร 
ยำว 200 เมตร สูง 1 
เมตร 

500,000   500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. ประชำชนมี
น ้ำอุปโภคอยำ่ง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

57 โครงกำรขุดลอก
สระ   
หมู่ที่ 3  

-เพื่อขุดลอกสระน ำ้
ให้สำมำรถรองรับน ้ำ
ได้มำกขึ น 

1. สระบ้ำนเขำวง 
2. กวำ้ง 200 เมตร 
ยำว 300 เมตร ลกึ 
10 เมตร 

 350,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. ประชำชนมี
น ้ำอุปโภคอยำ่ง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

58 โครงกำรขุดลอก
สระ   
หมู่ที่ 3  

-เพื่อขุดลอกสระน ำ้
ให้สำมำรถรองรับน ้ำ
ได้มำกขึ น 

1. สระบ้ำนเขำวง 
2. กวำ้ง 200 เมตร 
ยำว 300 เมตร ลกึ 
10 เมตร 

  350,000   1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. ประชำชนมี
น ้ำอุปโภคอยำ่ง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

59 โครงกำรขยำย
ไหล่ถนนเพื่อจัดท้ำ
เลนจักรยำน หมู่ที่ 
3 

-เพื่อใช้เป็นเลน
จักรยำน 

1. สำยวชิรำ-เขำวง 
ช่วงหน้ำโรงเรียน-แยก
วนำลี) 
2. กวำ้งข้ำงละ 1 เมตร 
ยำว 2,000 เมตร  

   1,000,000  1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนมี
เส้นทำงปั่น
จักรยำน 
 

กองช่ำง 

60 โครงกำรปรับปรุง
สระน ้ำโดยกำรปู
ผ้ำยำง หมู่ที ่3 

-เพื่อแก้ไขสระน ำ้กัก
เก็บน ้ำ 
ไม่อยู่ 

1. สระน ้ำบ้ำนเขำวง 
2. สระกวำ้ง 200เมตร  
ลึก 50 เมตร  ยำว 
.400 เมตร 

1,000,000 1,000,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. ประชำชนมี
น ้ำอุปโภคอยำ่ง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่87 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

61 โครงกำรจัดท้ำป้ำย
บอกทำง  หมูที่ 3 

-เพื่อใช้บอกเส้นให้ได้
มำตรฐำน 

1. ถนนสำยหลัก  
จ้ำนวน 2 เส้นทำง 
2. ติดตั งป้ำย จำ้นวน 
10 จุด 

  20,000   1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 

62 ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำ/รำงระบำยน ำ้ 
หมู่ที่ 3 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. กลุ่มโรงเรียนบ้ำน
เขำวง  
2. กวำ้ง 1 เมตร ยำว 
300 เมตร 
 

 450,000 450,000 450,000 450,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

63 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ถนนสำยกม.9 ธนะ
รัชต์-ผ่ำนศึก (ช่วงแยก
ธำรมงคล) 
 2. ถนนกว้ำง. 6 เมตร 
ยำว 2,400 เมตร 

 460,800 460,800 460,800 460,800 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

64 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง หมู่ที่ 
3 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยหมู่ที่3-หนอง
กระท่อม 
2. ถนนกวำ้ง 5 เมตร 
ยำว 2,200 เมตร 

 1,669,250 1,669,250 1,669,250 1,669,250 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

65 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง หมู่ที่ 
3 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยวัดถ ้ำกระโจม
ทอง 
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 900 เมตร 

 546,300    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

66 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ถนนสำยขำ้ง
โรงเรียนบ้ำนเขำวง-
หมูสี  
 2. ถนนกว้ำง 4 เมตร 
ยำว 1,700 เมตร 

 500,000 500,000   1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 
 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่88 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

67 ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำ/รำงระบำยน ำ้/
ท่อลอดระบำยน ้ำ 
พร้อมบ่อพกัน ้ำ         
หมู่ที่ 3 
. 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. ไหล่ถนนสำยกม.9 
ธนะรัชต์-ผ่ำนศึก (ช่วง
หน้ำโรงเรียน-วัดเขำวง) 
 2. ท่อระบำยน ำ้เส้น
ผ่ำนศูนย์กลำง 0.60 
เมตร ยำว 230 เมตร 

 540,500 540,500   1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

68 โครงกำรก่อสร้ำง
หินคลุก หมู่ที่ 3 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ถนนสำยเขำลิง 
 2. ถนนกว้ำง 4 เมตร 
ยำว 470 เมตร 

 188,000 188,000 188,000 188,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

69 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยรุ่งโรจน์-สระน ้ำ 
 2. ถนนกว้ำง 4 เมตร 
ยำว 550 เมตร 

 422,400 422,400 422,400 422,400 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

70 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมท่อ
ระบำยน ำ้ปำกทำง 
หมู่ที่ 3 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยบ้ำนนำยน้อย 
 2. ถนนกว้ำง 4 เมตร 
ยำว 280 เมตร 

 550,000  550,000  1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

71 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยบ้ำนนำยณรงค์ 
 2. ถนนกว้ำง 3 เมตร 
ยำว 75 เมตร 

  420,000 420,000 420,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 
 
 
 
 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่89 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

หมู่ที่4 บ้ำนวะกะเจียว           
72 โครงกำรขยำยถนน 

คสล. หมู่ที่ 4  
-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยบ้ำนอำจำรย์
จ้ำนงค์  
 2. ถนนกว้ำง 10 
เมตร ยำว 20 เมตร 
 

100,000   100,000 100,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

73 โครงกำรขยำยถนน 
คสล. หมู่ที่ 4  

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยโรงเรียนบ้ำนนำ 
1 
2. ถนนกวำ้ง 10 เมตร 
ยำว 20 เมตร 
 

100,000   100,000  1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

74 โครงกำรขยำยถนน  
คสล. หมู่ที่ 4  

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยโรงเรียนบ้ำนนำ 
2 
2. ถนนกวำ้ง 10 เมตร 
ยำว 200 เมตร 
 

100,000    100,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

75 โครงกำรก่อสร้ำง 
ถนน คสล. หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยบำ้นวะกะเจยีว-
คลองชัย 
2. ถนนกวำ้ง 8 เมตร 
ยำว 2,000 เมตร 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

76 โครงกำรก่อสร้ำง 
บล็อกคอนเวิร็ส หมู่
ที่ 4 

- เพื่อกำรระบำยน ้ำที่
คล่องตัว 

1. ถนนบ้ำนวะกะเจียว-
คลองชัย 
2. กวำ้ง 4 เมตร ยำว 
8 เมตร 

 300,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้พื นที่น ้ำ
ท่วมขังลดลง 
 

กองช่ำง 

77 โครงกำรปรับปรุง
ถนน คสล.  หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยไทยสมุทร 
2. ถนนกวำ้ง 8 เมตร 
ยำว 1,000 เมตร 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่90 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

78 โครงกำรก่อสร้ำง 
ศำลำประชำคม หมู่
ที่ 4 

-เพื่อใช้ในกำรจัด
กิจกรรมของหมู่บำ้น 

1. บ้ำนวะกะเจยีว 
2. อำคำรกว้ำง 8 เมตร 
ยำว 16 เมตร 

  600,000 600,000 600,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงมีสถำนที่จัด
กิจกรรม 

กองช่ำง 

79 ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำ/รำงระบำยน ำ้ 
หมู่ที่ 4 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. ข้ำงถนนสำยบ้ำน
นำ-ขนงพระ 
2. กวำ้ง 1 เมตร ยำว 
300 เมตร 

300,000 300,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

80 ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำ/รำงระบำยน ำ้ 
หมู่ที่ 4 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. ซอยบ้ำนชำ่งหม ู
2. กวำ้ง 1 เมตร ยำว 
300 เมตร 
 

  300,000 300,000 300,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

81 โครงกำรติดตั งเสำ
ไฟฟ้ำแสงสว่ำง หมู่
ที่ 4  

-เพื่อควำมสะดวกใน
กำรคมนำคมเวลำ
กลำงคืน 

1. ซอยไทยสมุทร 
2. จ้ำนวน 5 จุด 
 

 120,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

82 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยป่ำยำงช่วงแยก
ลงคลอง 
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 500 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
 

กองช่ำง 

83 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยผ่ำนสนำม
กอล์ฟ 
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 2,000 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
 

กองช่ำง 

84 โครงกำรขยำย
ทำงเข้ำแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยไทยสมุทร 
 2. จ้ำนวน 14          
ตำรำงเมตร 

 15,000 15,000 15,000 15,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 
 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่91 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

85 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล.หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ถนนสำยบำ้นนำ-
ขนงพระ 
 2. ระยะทำง 1,000 
เมตร กว้ำง 8 เมตร         

  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

86 ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำ/รำงระบำยน ำ้/
ท่อลอดระบำยน ้ำ 
พร้อมบ่อพกัน ้ำ         
หมู่ที่ 4 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. ซอยลูกจิ๊บ-ภวูรัญญำ 
 2. ท่อเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 0.60 เมตร 
เมตร ยำว 130 เมตร 

  305,500   1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

87 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยบำ้นนำ-หมู่ที่10 
 2. ถนนกว้ำง 6 เมตร 
ยำว 1,590เมตร 

 1,831,680 1,831,680 1,831,680 1,831,680 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

88 โครงกำรก่อสร้ำง
ท่อลอด หมู่ที่ 4 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. สำยบำ้นนำ-หมู่ที่ 
10 
 2. กว้ำง 2.4 เมตร 
 ยำว 6 .เมตร ลึก 2.4 
เมตร 

 350,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

89 ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำ/รำงระบำยน ำ้/
ท่อลอดระบำยน ้ำ 
พร้อมบ่อพกัน ้ำเสีย         
หมู่ที่ 4 
. 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. ไหล่ถนนสำยบ้ำนนำ-
ขนงพระ 
 2. ท่อเส้นผ่ำนศนูย์กลำง 
0.60เมตร ยำว 350
เมตร 
3.บ่อพักน ้ำเสีย จ้ำนวน 2 
บ่อ กว้ำง 2.3 เมตร ยำว 
4.20 เมตร ลกึ 1.30 
เมตร 
 
 
 

  822,500 
 
 
 
 

240,000 

  1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่92 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

90 โครงกำรซ่อมแซม
ถนน หมู่ที่4 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1.สำยบ้ำนนำ-ขนงพระ
ระยะทำง 2,000 เมตร 
กว้ำง 8 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

91 โครงกำรขยำย
ทำงเข้ำซอย หมู่ที ่
4 

-เพื่อควำมสะดวกใน
กำรสัญจร 

1.ซอยบ้ำนนำยสมำน 
พื นที่ด้ำเนินกำร 20 
ตำรำงเมตร 

  100,000 100,000 100,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 

กองช่ำง 

92 โครงกำรซ่อมแซม
ถนน หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยบำ้นวะกะเจยีว-
คลองชัย(สำยป่ำยำง) 
2. ถนนกวำ้ง 8 เมตร 
ยำว 2,000 เมตร 
 

  500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

หมู่ที่ 5 บำ้นหนองมะกรูด           
93 โครงกำรก่อสร้ำง

ถนน คสล. หมู่ที่ 5 
-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยโนนอีแซว 
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 500 เมตร 
 

500,000 500,000 200,000 200,000  1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 
 
 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
 

กองช่ำง 

94 โครงกำรปรับปรุง
ถนนแอสฟัลส์ติ
กคอนกรีต หมู่ที ่5  

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยหนองมะกรูด – 
ธนะรัชต์ (ช่วงเขำแคบ) 
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 1,000 เมตร 
 

1,000,000 1,000,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

95 โครงกำรปรับปรุง
ถนนแอสฟัลส์ติ
กคอนกรีต หมู่ที ่5  

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยกม.9 ธนะรัชต์-
ผ่ำนศึก (ช่วงหนอง
มะกรูด) 
2. ถนนกวำ้ง 8 เมตร 
ยำว 2,000 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่93 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

96 โครงกำรปรับปรุง
ถนนแอสฟัลส์ติ
กคอนกรีต หมู่ที ่5  

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยหนองยำง 
2. ถนนกวำ้ง 8 เมตร 
ยำว 2,000 เมตร 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
 

กองช่ำง 

97 โครงกำรปรับปรุง
ถนนแอสฟัลซ์ติกส์
คอนกรีต หมู่ที่ 5  

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยขำ้งวัดถ ้ำเขำวง-
หนองมะกรูด(ช่วงบ้ำน
ตำหยอด) 
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 2,000 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

98 โครงกำรติดตั งเสำ
ไฟฟ้ำแสงสว่ำง หมู่
ที่ 5  

-เพื่อควำมสะดวกใน
กำรคมนำคมเวลำ
กลำงคืน 

1. สำยขำ้งวัดถ ้ำเขำวง-
หนองมะกรูด(ช่วงบ้ำน
ตำหยอด) 
2. จ้ำนวน 5 จุด 
 

 150,000 150,000 150,000 150,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

99 โครงกำรปรับปรุง
ถนนแอสฟลัสติกส์
คอนกรีต  หมู่ที ่5 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ถนนสำยเขำแคบ 
 2. ถนนกว้ำง 5 เมตร 
ยำว 3,900เมตร 

 2,959,125 2,959,125 2,959,125 2,959,125 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

หมู่ที่ 6 บำ้นโป่งกะสัง           
100 โครงกำรก่อสร้ำง

ถนนหินคลุก หมู่ที ่
6  

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยบำ้นโนนอแีซว 
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 2,000 เมตร 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

101 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนหินคลุก หมู่ที ่
6  

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยข้ำงบ้ำนเส่ียอั่ง-
จ่ำวิเชียร 
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 2,000 เมตร 
 

500,000 500,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่94 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

102 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง หมู่ที่ 
6  

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยกม.8 ธนะรัชต์-
ภูจันทรำ  
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 2,000 เมตร 
 

500,000 500,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

103 โครงกำรปรับปรุง
ถนนแอสฟัลซ์ติกส์
คอนกรีต หมู่ที่ 6 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยกม.9 ธนะรัชต์-
ผ่ำนศึก  
2. ถนนกวำ้ง 8 เมตร 
ยำว 2,000 เมตร 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

104 โครงกำรปรับปรุง
ถนนแอสฟัลซ์ติ
กคอนกรีต หมู่ที ่6  

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยกม.8 ธนะรัชต์-
ภูจันทรำ 
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 2,000 เมตร 
 

  500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

105 โครงกำรปรับปรุง
ถนนลำดยำง หมู่ที่ 
6 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยวัดปำ่อุดมสุข  
2. ถนนกวำ้ง 3 เมตร 
ยำว 500 เมตร 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

106 โครงกำรปรับปรุง
ถนนแอสฟัลส์ติ

กคอนกรีต  หมู่ที่ 6 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ถนนสำยแยกสกัภู
เดือน-สำยวชิรำฯเขำวง
(ช่วงเดอะเปียโน) 
2. ถนนกวำ้ง 8 เมตร 
ยำว 1,000 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

107 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง  หมู่ที่ 
6 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยข้ำงโรงระเบิด 
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 500 เมตร 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่95 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

108 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล.  หมู่ที่ 6 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยกม.9(หลัง
ฟำร์ม) 
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 500 เมตร 

 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

109 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล.  หมู่ที่ 6 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. กลุ่มโนนอีแซว 
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 500 เมตร 
 
 

500,000 500,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

110 ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำ/รำงระบำยน ำ้ 
หมู่ที่ 6 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. ข้ำงถนนสำยกม.9
ธนะรัชต์-ผ่ำนศึก ช่วง
หน้ำบ้ำนผู้ใหญ่ตู ่
2. กวำ้ง 1 เมตร ยำว 
300 เมตร 
 

450,000   450,000 450,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

111 ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำ/รำงระบำยน ำ้ 
หมู่ที่ 6 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. ข้ำงถนนสำยแยกสัก
ภูเดือน-วชิรำเขำวง ชว่ง
สำมแยกสกัภูเดือน 
2. กวำ้ง 1 เมตร ยำว 
300 เมตร 
 

 450,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

112 โครงกำรก่อสร้ำง
ศูนย์สำธำรณสุขมูล
ฐำน   หมู่ที่ 6 

-เพื่อให้มีศูนย์
สำธำรณสุขประจำ้
หมู่บ้ำน 

1. บ้ำนโป่งกะสัง  
2. อำคำรกว้ำง 8 ยำว 
16 เมตร 

   500,000  1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. มีสถำนที่
ให้บริกำรเกี่ยว
สำธำรณสุขมูล
ฐำน 

กองช่ำง 

113 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล.  หมู่ที่ 6 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยแคลิฟอเนียร ์
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 300 เมตร 
 

  300,000 300,000 300,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่96 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

114 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลูกรัง  หมู่ที่ 6 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยข้ำงทองสถิตย ์
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 300 เมตร 
 
 

  400,000   1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

115 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนหินคลุก  หมู่ที่ 
6 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยกลำงหมู่บ้ำน-
บ้ำนกลำงภ ู
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 2,000 เมตร 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

116 โครงกำรขุดลอก
คลองซับ  หมู่ที่ 6 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัวและเพิ่ม
พื นที่เก็บกักน ำ้ 

1.บ้ำนโป่งกะสัง 
2. คลองกว้ำง 8 เมตร 
ยำว 500 เมตร ลกึ 

 250,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

117 โครงกำรปรับปรุง
ถนนแอสฟลัสติกส์
คอนกรีต  หมู่ที ่6 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ถนนสำยเขำแหลม 
 2. ถนนกว้ำง 4 เมตร 
ยำว 3,200 เมตร 

 1,942,400 1,942,400 1,942,400 1,942,400 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

118 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยเขำแหลม 
 2. ถนนกว้ำง 4 เมตร 
ยำว 3,200 เมตร 

 2,457,600 2,457,600 2,457,600 2,457,600 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

119 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยโนนอีแซว-ผช.
กร 
 2. ถนนกว้ำง 5 เมตร 
ยำว 1,200.เมตร 

 1,152,000 1,152,000 1,152,000 1,152,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ
 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่97 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

120 ก่อสร้ำงทำงเท้ำ
พร้อมท่อระบำย
น ้ำ/รำงระบำยน ำ้/
ท่อลอดระบำยน ้ำ 
พร้อมบ่อพกัน ้ำเสีย         
หมู่ที่ 6 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. ไหล่ถนนสำยกม.9
ธนะรัชต์-ผ่ำนศึก ช่วง
หน้ำบ้ำนผู้ใหญ่ตู ่
 2. ท่อเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 0.60 เมตร 
ยำว 1,500เมตร 

 1,518,750 1,518,750 1,518,750 1,518,750 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

121 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง หมู่ที่ 
6 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ถนนสำยวัดแม่
ผู้ใหญ่ตู่ 
 2. ถนนกว้ำง 4 เมตร 
ยำว 270 เมตร 

 500,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

122 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยข้ำง ธกส. 
 2. ถนนกว้ำง 4 เมตร 
ยำว 130.เมตร 

  399,360 399,360 399,360 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

หมู่ที่ 7 บำ้นไทยเดิม           
123 โครงกำรก่อสร้ำง

ถนน คสล. หมู่ที่ 7 
-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยบ้ำนผู้ใหญ ่
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 200 เมตร 
 
 

440,000     1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

124 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง  หมู่ที่ 
7 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยบ้ำนนำยชอบ 
นำยแดง มุกดำ 
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 200 เมตร 

300,000  200,000 200,000 200,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

125 โครงกำรปรับปรุง
ถนนลำดยำง หมู่ที่ 
7 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยเช่ือมตลำด
จ้ำลอง 
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 2,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่98 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

126 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยบ้ำนนำยสะอำด 
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 200 เมตร 
 
 

440,000     1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

127 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง  หมู่ที่ 
7 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยบำ้นหมอแดง 
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 2,000 เมตร 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

128 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน หินคลุก หมู่ที่ 
7 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. แยกบ้ำนเจ้บุญ-
ตรอกขี เถ่ำ 
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 500 เมตร 
 
 

 500,000 500,000   1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

129 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล.  หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยบำ้นหมอแดง 
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 2,000 เมตร 
 
 

  500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

130 โครงกำรขยำยถนน 
คสล.  หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยกม.1 ธนะรัชน์-
สีมำมงคล 
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 1,000 เมตร 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

131 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง  หมู่ที่ 
7 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยบำ้นหมอแดง 
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 1,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่99 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

132 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล.  หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยส้ำนกัสงฆ์เมตำ
ธรรม 
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 1,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

133 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง  หมู่ที่ 
7 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยบ้ำนนำงสว่ำง 
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 200 เมตร 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

134 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยบ้ำนนำยดิน 
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 200 เมตร 
 

  440,000 440,000 440,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

 

135 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง  หมู่ที่ 
7 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยไทยเดิม-ตลำด
จ้ำลอง 
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 2,000 เมตร 

500,000 500,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

136 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง  หมู่ที่ 
7 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยบ้ำนเจห้นำ 
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 200 เมตร 
 
 

300,000     1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

137 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยบ้ำนนำยทองสุข 
แก้วเขยีว 
2. ถนนกวำ้ง 3 เมตร 
ยำว 200 เมตร 

 440,000 440,000 440,000 440,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

138 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยบ้ำนนำยประทุม 
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 200 เมตร 
 

  440,000 440,000 440,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่100 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

139 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยมอกระหำด-
มิตรภำพ(ช่วงไทยเดิม-สี่
แยก) 
 2. ถนนกว้ำง 5 เมตร 
ยำว 1,200เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

140 โครงกำปรับปรุง
ถนนแอสฟลัสติกส์
คอนกรีต   หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ถนนสำยวัดถ ้ำโพธิ์
ทอง-สักภูเดือนวชิรำฯ 
 2. ถนนกว้ำง 6 เมตร 
ยำว 2,800เมตร 
 

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

141 โครงกำร ปรับปรุง
ถนนแอสฟลัสติกส์
คอนกรีต  หมู่ที ่7 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ถนนซอยผู้ช่วย   ม่
อม 
 2. ถนนกว้ำง 5 เมตร 
ยำว 1,300 เมตร 

  394,550 394,550 394,550 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

142 โครงกำร ปรับปรุง
ถนนแอสฟลัสติกส์
คอนกรีต  หมู่ที ่7 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยบำ้นลุงตุ้ม 
 2. ถนนกว้ำง 5 เมตร 
ยำว 650.เมตร 

 657,584 657,584 657,584 657,584 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

143 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยแยกวัดไทยเดิม-
บ้ำนผญ.ธงชัย 
 2. ถนนกว้ำง 5 เมตร 
ยำว 1,150เมตร 

 1,104,000 1,104,000 1,104,000 1,104,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

144 โครงกำรปรับปรุง
ถนนแอสฟลัสติกส์
คอนกรีต  หมู่ที ่7 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยบำ้นผู้ใหญ ่
 2. ถนนกว้ำง 5 เมตร 
ยำว 1,000 เมตร 

 700,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่101 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

145 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยบำ้นผู้ใหญ ่
 2. ถนนกว้ำง 5 เมตร 
ยำว 270 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

146 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยเช่ือมตลำด
จ้ำลอง 
2. ถนนกวำ้ง 5 เมตร 
ยำว 1,500 เมตร 

 1,400,000 1,440,000 1,400,000 1,400,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

147 โครงกำรก่อสร้ำง
ท่อลอดเหลี่ยม
ระบำยน ำ้ หมู่ที ่7 
. 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. สำยมอกระหำด-
มิตรภำพ(ช่วงหน้ำวัดไทย) 
 2. ขนำด 2.40x2.70
เมตร ยำว 6 .เมตร 

 350,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

148 ท่อระบำยน ำ้/รำง
ระบำยน ำ้/ท่อรอด
ระบำยน ำ้ พร้อมบ่อ
พักน ้ำเสีย   หมู่ที่ 7 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. ไหล่ถนนสำยส้ำนกั
สงฆ์เมตตำธรรม 
 2. กว้ำง 1.00 เมตร 
ยำว 170 เมตร 

  688,500   1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

149 โครงกำรขุดลอกล้ำ
รำงสำธำรณะ หมู่ที ่
7 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1.ขุดลอกล้ำรำงบ้ำน
นำยชอบ  กว้ำง4เมตร 
ยำว 200 เมตร 

  100,000 100,000 100,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. ล้ำลำง
สำธำรณะ
สำมำรถระบำย
น ้ำได้ด ี

กองช่ำง 

150 โครงกำรก่อสร้ำง
หอกระจำยขำ่ว หมู่
ที่7 

-เพื่อประชำสัมพนธ์
ข่ำวของทำงรำชกำร
และเหตุกำรณ์ที่
ส้ำคัญกับประชำชน 

ศำลำประชำคม หมู่ที ่7  
บ้ำนไทยเดิม 

  500,000 500,000  1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. ประชำชน
ได้รับข้อมูล
ข่ำวสำร 

กองช่ำง 

หมู่ที่ 8 บำ้นไทรทอง           
151 โครงกำรปรับปรุง

ถนนแอสฟัลซ์ติกส์ 
หมู่ที่ 8 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยบำ้นนำ-ขนง
พระ 
2. ถนนกวำ้ง 8 เมตร 
ยำว 2,100 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่102 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

152 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ที่ 8 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยวัดป่ำอำ้นวยผล 
2. ถนนกวำ้ง 8 เมตร 
ยำว 1,000 เมตร 
 

500,000 500,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

153 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ที่ 8 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยหนำ้บ้ำนครูทอง 
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 500 เมตร 
 
 

500,000 500,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

154 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน ลูกรัง หมู่ที่ 8 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยบ้ำนยำยตุ่น 
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 500 เมตร 
 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

155 โครงกำรขยำยถนน 
คสล. หมู่ที่ 8 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยขนงพระ-กม.1 
ธนะรัชต์ 
2. ถนนกวำ้ง 12 เมตร 
ยำว 20 เมตร 

132,000     1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

156 ปรับปรุงถนน คสล. 
หมู่ที่ 8 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยเหล็งหวำน 
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 500 เมตร 
 
 

 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

157 ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำ/รำงระบำยน ำ้ 
หมู่ที่ 8 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. หน้ำแม็คโคร-กม.1 
ธนะรัชต์ 
2. กวำ้ง 1.50 เมตร 
ยำว 500 เมตร 
 
 

300,000     1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่103 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

158 โครงกำรปรับปรุง
ถนนแอสฟัลซ์ติกส์ 
หมู่ที่ 8 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยบำ้นนำ-ขนง
พระ 
2. ถนนกวำ้ง 8 เมตร 
ยำว 2,100 เมตร 
 

 924,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

159 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยเหล็งหวำน 
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 880 เมตร 
 
 

 675,840    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

160 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยบำ้นนำใน 
2. ถนนกวำ้ง 3 เมตร 
ยำว 90 เมตร 
 
 

 270,360  270,360 270,360  270,360 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

161 โครงกำรขยำยไหล่
ทำง หมู่ที่ 8  

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยวัดป่ำอำ้นวยผล 
2. กวำ้งข้ำงละ 0.50 
เมตร ยำว 1,240เมตร 

 476,160 476,160   1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

162 ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำ/รำงระบำยน ำ้/
ท่อลอดระบำยน ้ำ   
หมู่ที่8  
. 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. ไหล่ถนนธนะรัชต์
(ช่วงไทรทอง-กรมทำง) 
 2. วำงท่อเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 1.00 เมตร 
ยำว 270 เมตร 

 500,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

163 โครงกำรก่อสร้ำง
บ่อพักน ำ้เสีย หมู่ที ่
8 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. บ้ำนไทรทอง จ้ำนวน 
2 บ่อ 
 2. กว้ำง 2.3 เมตร 
ยำว 4.20 เมตร ]7d 
1.30 เมตร 

 240,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่104 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

164 โครงกำรปรับปรุง
ท่ำน ้ำ วัดป่ำอำ้นวย
ผล หมู่ที่ 8 

-เพื่อให้ได้มำตรฐำน 1.ท่ำน ้ำวัดปำ่อ้ำนวยผล 
2.ท่ำน ้ำกว้ำง 4 เมตร 
ยำว 10 .เมตร 
 
 

   200,000 200,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. ท่ำน ้ำมี
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภยั 

กองช่ำง 

หมู่ที่ 9 บำ้นธำรมงคล           
165 โครงกำรปรับปรุง

ถนนแอสฟัลซ์ติกส์
คอนกรีต หมู่ที่ 9 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยหลกัแยกวชิรำ
เขำวง-เขำจันทร ์
2. ถนนกวำ้ง 8 เมตร 
ยำว 2,000 เมตร 
 

1,000,000 1,000,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

166 โครงกำรปรับปรุง
ถนนลำดยำง  หมู่ที่ 
9 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยบำ้น อบต.ดวง-
กรมป่ำไม้ 
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 1,000 เมตร 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

167 โครงกำรปรับปรุง
ถนนลำดยำง  หมู่ที่ 
9 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยบ้ำนนำยเจยีม 
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 500 เมตร 
 

300,000 300,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

168 โครงกำรปรับปรุง
ถนนลำดยำง  หมู่ที่ 
9 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยสำมแยก-ไร่แสง
จันทร์ 
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 1,000 เมตร 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

169 โครงกำรปรับปรุง
ถนนลำดยำง  หมู่ที่ 
9 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยหนองกระท่อม 
2. ถนนกวำ้ง 8 เมตร 
ยำว 1,000 เมตร 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่105 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

170 ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำ/รำงระบำยน ำ้ 
หมู่ที่ 9 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. สำยหลกัแยกวชิรำ
เขำวง-เขำจันทร ์
2. กวำ้ง 1.50 เมตร 
ยำว 500 เมตร 

500,000 500,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

171 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยหลกัวชิรำฯเขำ
วง-เขำจันทร์ (ชว่งสำม
แยกไร่แสงจันทร์-ศำลำ
ประชำคม) 
 2. ถนนกว้ำง 6 เมตร 
ยำว. 4,500 เมตร 

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

172 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยบ้ำนนำยเจยีม 
 2. ถนนกว้ำง 4 เมตร 
ยำว 620 เมตร 

 476,160 476,160 476,160 476,160 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

173 โครงกำรปรับปรุง
ถนนแอสฟัลติกส์
คอนกรีต หมู่ที่ 9 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยหลกัแยกวชิรำฯ
เขำวง-เขำจันทร ์ 
 2. ถนนกว้ำง 8 เมตร 
ยำว 10,530 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

หมู่ที่ 10 บำ้นคลองชัย           
174 โครงกำรก่อสร้ำง 

ถนน คสล.  หมู่ที่ 
10 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอย 5 
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 200 เมตร 

440,000     1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

175 โครงกำรก่อสร้ำง 
ถนน คสล.  หมู่ที่ 
10 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอย 9 
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 150 เมตร 

 330,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

176 โครงกำรปรับปรุง
ถนนลำดยำง  หมู่ที่ 
10 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยหลกั 
2. ถนนกวำ้ง 8 เมตร 
ยำว 1,000 เมตร 

500,000 500,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่106 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

177 โครงกำรก่อสร้ำง 
ถนน คสล.  หมู่ที่ 
10 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอย 3 
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 150 เมตร 
 
 

330,000     1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

178 โครงกำรก่อสร้ำง 
ถนน คสล.  หมู่ที่ 
10 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอย 1 
2. ถนนกวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 500 เมตร 
 
 

400,000 400,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

179 โครงกำรติดตั งเสำ
ไฟฟ้ำแสงสว่ำง หมู่
ที่ 10 

-เพื่อควำมสะดวกใน
กำรคมนำคมเวลำ
กลำงคืน 

1. สำยกม.7-ขนงพระ 
2. จ้ำนวน 6 จุด 
 

 180,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

180 โครงกำรก่อสร้ำง 
ถนน คสล.  หมู่ที่ 
10 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอย 4 -1 
2. ถนนกวำ้ง 5 เมตร 
ยำว 1,000 เมตร 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

181 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอย1 
 2. ถนนกว้ำง 4 เมตร 
ยำว 2,400เมตร 

 1,843,200 1,843,200 1,843,200 1,843,200 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

182 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอย3 
 2. ถนนกว้ำง 4 เมตร 
ยำว 300เมตร 

  500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่107 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

183 โครงกำรปรับปรุง
ถนนแอสฟัลติกส์
คอนกรีต หมู่ที่ 10 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยหนองครก-คลอง
ส่งน ้ำ 
 2. ถนนกว้ำง 8 เมตร 
ยำว 3,140เมตร 

 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

184 โครงกำรปรับปรุง
ถนนแอสฟัลติกส์
คอนกรีต หมู่ที่ 10 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยกลำงหมู่บ้ำน-สวน
ดอกไม ้
 2. ถนนกว้ำง 5 เมตร 
ยำว.2,000เมตร 

 1,517,500 1,517,500 1,517,500 1,517,500 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

185 โครงกำรขุดลอก
คลอง     หมู่ที่ 10 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. คลองทรัพย์ 
 2. กว้ำง 4 เมตร ยำว 
2,000 .เมตร 

  300,000   1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. สำมำรถลด
พื นทีน่ ้ำทว่มขังได ้

กองช่ำง 

186 โครงกำรก่อสร้ำง
ฝำยชะลอน ำ้ หมู่ที ่
10 

-เพื่อเก็บกกัน ้ำไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

1. คลองทรัพย์ 
 2. ถนนกว้ำง 6 เมตร 
ยำว 10 เมตร 

  200,000   1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.มีน ้ำใช้ในฤดู
แล้ง 

กองช่ำง 

187 โครงกำรขยำยไหล่
ทำง หมู่ที่10 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1.ซอย1 คลองชัย  
ยำว 500 เมตรกว้ำง ข้ำง
ละ 0.50 เมตร 

  200,000   1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

188 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
10 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1.สำยวะกะเจียว-คลอง
ชัย ช่วงสวนดอกไม้-บล็อก
คอนเวิร์ส  
ยำว 300 เมตรกว้ำง 6 
เมตร 

   500,000  1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

189 โครงกำรปรับปรุง
หอกระจำยขำ่ว หมู่
ที่10 

-เพื่อประชำสัมพันธ์ข่ำว
ของทำงรำชกำรและ
เหตุกำรณ์ที่ส้ำคัญกับ
ประชำชน 

ศำลำประชำคม หมู่ที ่
10  บำ้นคลองชัย 

  500,000 500,000  1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. ประชำชน
ได้รับข้อมูล
ข่ำวสำร 

กองช่ำง 

หมู่ที่ 11 บำ้นมอกระหำด           
190 โครงกำรปรับปรุง

ถนนแอสฟัลซ์ติกส์
คอนกรีต หมู่ที่ 11 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยภูหินสวย-วัถ ้ำ
โพธิ์ทอง 
2. ถนนกวำ้ง 8 เมตร 
ยำว 2,000 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่108 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

191 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง หมู่ที่ 
11 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยโพธิ์เงิน 
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 300 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ
 

กองช่ำง 

192 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง หมู่ที่ 
11 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยชำวเหนือ 
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 300 เมตร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

193 โครงกำรต่อเติม
อำคำร
เอนกประสงค์ 

-เพื่อใช้ในกิจกรรม
ของ อบต. 

1. อบต.หนองน ้ำแดง 
2. จ้ำนวน 1 หลัง 
 
 

300,000 300,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

194 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง หมู่ที่ 
11 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยพระโส 1 
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 1,000 เมตร 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 
 

กองช่ำง 

195 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง หมู่ที่ 
11 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยพระโส 2  
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 1,000 เมตร 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

196 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง หมู่ที่ 
11 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยบำ้นครูแจ่ม 
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 1,000 เมตร 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่109 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

197 โครงกำรขยำยทำง 
คสล. หมู่ที่ 11 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยกม.1 ธนะรัชต์-
สีมำมงคล(ช่วงทำงเข้ำ) 
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 1,000 เมตร 
 

110,000  110,000 110,000 110,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

198 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
11 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. กลุ่มพระโส 2  
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 1,000 เมตร 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

199 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
11 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. กล่มพระโส 1  
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 1,000 เมตร 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

200 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนหินคลุก หมู่ที ่
11 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. กลุ่มฟอเรสกรีน  
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 300 เมตร 
 
 

 300,000 300,000 300,000 300,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

201 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนหินคลุก หมู่ที ่
11 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยข้ำงบ้ำนลุงลือ  
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 300 เมตร 
 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

202 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
11 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. มอกระหำด-ไทยเดิม 
ช่วงบ้ำนนำยบรรหยัด-
คลอง3  
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 1,000 เมตร 

500,000 500,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่110 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

203 ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำ/รำงระบำยน ำ้ 
หมู่ที่ 11 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. กลุ่มคลอง 1 
2. กวำ้ง 1.00 เมตร 
ยำว 200 เมตร 

  300,000   1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

204 ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำ/รำงระบำยน ำ้ 
หมู่ที่ 11 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. ซอยบ้ำนผู้ชว่ยพัน 
2. กวำ้ง 1.00 เมตร 
ยำว 200 เมตร 
 

   300,000  1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

205 ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำ/รำงระบำยน ำ้ 
หมู่ที่ 11 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. ช่วงต้นไทร 
2. กวำ้ง 1.00 เมตร 
ยำว 200 เมตร 
 

300,000     1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

206 โครงกำรก่อสร้ำงรั ว  
อบต. 

- เพื่อกำ้หนดเขต 
อบต. และเพื่อรกัษำ
ทรัพย์สินทำงรำชกำร 

1. องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลหนองน ้ำแดง 
2. รั วยำว 250 เมตร 
สูง 2.เมตร 

 650,000 650,000 650,000 650,000 1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 

1. ขอบเขตของ 
อบต.ชัดเจน 

กองช่ำง 

207 โครงกำรก่อสร้ำง
ห้องน ้ำชำย-หญิง  
อบต. 

-เพื่อให้ได้ห้องน ้ำ
มำตรฐำน 

1. อบต.หนองน ้ำแดง 
2. ก่อสร้ำงหนองน ้ำ
จ้ำนวน 8 หอ้ง 

300,000  300,000 300,000 300,000 1. ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 
 

1. มีห้องน ้ำ
เพียงพอต่อควำม
ต้องกำร 

กองช่ำง 

208 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยลุงจ้ำรัส 
 2. ถนนกว้ำง 3 เมตร 
ยำว 605 เมตร 

 550,853 550,853 550,853 550,853 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 
 

กองช่ำง 

209 โครงกำรปรับปรุง
ถนนแอสฟัลติกส์
คอนกรีต หมู่ที่ 11 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยภูหินสวย (ชว่ง
บุญโต) 
 2. ถนนกว้ำง 6 เมตร 
ยำว 1,500 เมตร 

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่111 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

210 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยโรงระเบิด-กรีน
ฟอเรส 
 2. ถนนกว้ำง 6 เมตร 
ยำว 1,640เมตร 

 1,493,220 1,493,220 1,493,220 1,493,220 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

211 โครงกำรก่อ
ถนนลำดยำง หมู่ที่ 
11 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ซอยคนเหนือ 
 2. ถนนกว้ำง 4 เมตร 
ยำว 165 เมตร 
 

   400,620  1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำรเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

212 โครงกำรต่อเติม
อำคำร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 
11 

-เพื่อให้อำคำร
อเนกประสงค์ด้
มำตรฐำน 

1. อำคำรเอนกประสงค์ 
อบต. 
2.ประกอบด้วยอำคำรมี
พื นที่ไม่น้อยกว่ำ200 ตร.ม. 

 958,000 958,000   1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.มีอำคำร
อเนกประสงค์ที่ได้
มำตรฐำนในกำรจัด
กิจกรรมของ อบต. 

กองช่ำง 

213 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยกม.1 ธนะรัชต์-
สีมำมงคล (ช่วงหลังโฮ
มโปร) 
 2. ถนนกว้ำง 6 เมตร 
ยำว 500 เมตร 

 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

214 ก่อสร้ำงท่อระบำย
น ้ำ/รำงระบำยน ำ้/
ท่อลอดระบำยน ้ำ   
หมู่ที่11 
. 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. ไหล่ถนนกม.1ธนะ
รัชต์-สีมำมงคล(ช่วงปำก
ทำง-คลอง) 
 2. ท่อเส้นผ่ำนศนูย์กลำง 
0.60 เมตร ยำว 500
เมตร 

 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

215 ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบำย
น ้ำ/รำงระบำยน ำ้/
ท่อลอดระบำยน ้ำ   
หมู่ที่11 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. ซอยบ้ำนผู้ชว่ยพัน 
 2. ท่อเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 0.60 เมตร 
ยำว 224 เมตร 

 1,200,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. สำมำรถลด
พื นที่น ้ำท่วมขัง
ได้ 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่112 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

216 ก่อสร้ำงทำงเท้ำ
พร้อมท่อระบำย
น ้ำ/รำงระบำยน ำ้/
ท่อลอดระบำยน ้ำ   
หมู่ที่11 

-เพื่อกำรระบำยน ำ้ที่
คล่องตัว ป้องกันน ้ำ
ท่วม 

1. ด้ำนหลัง อบต. 
 2. ท่อเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 0.60 เมตร 
ยำว 210 เมตร 

 493,500 493,500 493,500 493,500 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. สำมำรถลดพื นที่
น ้ำท่วมขังได้ 

กองช่ำง 

217 โครงกำรก่อสร้ำง
อำคำรส้ำนักงำน
กองช่ำง 

-เพื่ออ้ำนวยสะดวก
ในกำรติดต่อขอรับ
บริกำรจำกประชำชน 

1. จ้ำนวน 1 หลัง    2,000,000 2,000,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

 1.ท้ำให้ประชำชน
ได้รับกำรบริกำร
ทั่วถึง 

กองช่ำง 

218 โครงกำรต่อเติม
ส้ำนักงำนองค์กำร
บริหำรส่วนต้ำบล
หนองน ้ำแดง 

-เพื่ออ้ำนวยสะดวก
ในกำรติดต่อขอรับ
บริกำรจำกประชำชน 

1. อำคำรส้ำนกังำน
จ้ำนวน 200 ตร.ม. 

 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
พื นฐำนท่ัวถึง 

กองช่ำง 

219 โครงกำรจัดท้ำป้ำย
บอกซอยและ
ประชำสัมพันธ ์

-เพื่ออ้ำนวยสะดวก
ในกำรติดต่อขอรับ
บริกำรจำกประชำชน 

1. จ้ำนวน 11 หมู่บ้ำน  
2. แบ่งเป็น 4 ระยะ 

 300,000 300,000 300,000 300,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.เพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรติดต่อ
ประสำนงำน 

กองช่ำง 

220 โครงกำรปรับปรุง
ห้องส้ำนักปลัด 

-เพื่อควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ห้องส้ำนักปลัด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. มีควำมเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

ส้ำนักปลัด 

221 โครงกำรปรับปรุง
ห้องกองคลัง 

-เพื่อควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ห้องกองคลัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. มีควำมเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

กองคลัง 

222 โครงกำรปรับปรุง
ห้องกอง
สำธำรณสุข 

-เพื่อควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองสำธำรณสุขฯ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 

1. มีควำมเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

กอง
สำธำรณสุข

ฯ 

223 โครงกำรปรับปรุง
ห้องกองช่ำง 

-เพื่อควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองช่ำง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 

1. มีควำมเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่113 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

224 โครงกำรปรับปรุง
ห้องท้ำงำนปลัด 

-เพื่อควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองช่ำง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. มีควำมเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

ส้ำนักปลัด 

225 โครงกำรปรับปรุง
ห้องท้ำงำนรองปลัด 

-เพื่อควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองช่ำง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1. มีควำมเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

ส้ำนักปลัด 

226 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำยคลองสำม-บำ้น
ครูแจ่ม 
 2. ถนนกว้ำง 6 เมตร 
ยำว 500 เมตร 
 

 500,000 500,000   1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

227 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
11 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. กลุ่มนำงมำลัย  
พระโส1 
 2. ถนนกว้ำง 4 เมตร 
ยำว 500 เมตร 
 

 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

228 โครงกำรปรับปรุง
โรงจอดรถหลัง 
ส้ำนักงำน เพื่อเป็น
ศูนย์บริกำรผู้สูงอำยุ
และคนพิกำร 

-เพื่อใช้เป็นสถำนที่
ประสำน  ดำ้เนินกำร
และจัดกิจกรรมเพื่อ
บริกำรผู้สูงอำยุและ
คนพิกำร 

อบต.หนองน ้ำแดง   500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ผู้สูงอำยุและ
คนพิกำรมี
ส้ำนักงำนเพื่อ
ประสำนงำน 

กองช่ำง 

229 โครงกำรติดตั ง
ไฟฟ้ำแสงสว่ำงแบบ
โซล่ำเซลลภ์ำยใน
ต้ำบล 

-เพื่อควำมปลอดภยั
และป้องกันกำรเกิด
อุบัติเหตุ 

ต้ำบลหนองน ้ำแดง   3,000,000 3,000,000 3,000,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ประชำชนมี
ควำมปลอดภยั
และลดอุบัติเหต ุ

กองช่ำง 

รวม 53,762,500 112,780,882 109,733,920 105,843,412 96,601,939    
 

 
 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่114 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 6 กำรพัฒนำสังคมและกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน 
7.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน 
 7.2 แผนงำนกำรพำณิชย์  งำนกิจกำรประปำ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

หมู่ที่ ๑ บำ้นหนองน ้ำแดง           
1 โครงกำรขุดเจำะบ่อ

บำดำลพร้อมถัง
แชมเปญ หมู่ที่ ๑ 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมูท่ี่ ๑ บ้ำน
หนองน ้ำแดง 
๒. เจ้ำบ่อบำบำลลกึไม่
น้อยกว่ำ ๑๕๐ เมตร หรอื 
ได้ปริมำณน ้ำไมน่้อยกว่ำ 
๔ ลบ.ม. 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

2 โครงกำรขุดเจำะบ่อ
บำดำลพร้อมทั งแช
มเปน หมู่ที่ ๑ 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมูท่ี่ ๑ บ้ำน
หนองน ้ำแดง (กลุ่มวัดถ ้ำ
ไก่แกว้) 
๒. เจ้ำบ่อบำบำลลกึไม่
น้อยกว่ำ ๑๕๐ เมตร หรอื 
ได้ปริมำณน ้ำไมน่้อยกว่ำ 
๔ ลบ.ม. 

650,000     1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

3 โครงกำรปรับปรุง
ระบบประปำ
หมู่บ้ำน หมู่ที่ ๑ 

- เพื่อให้บรกิำรน ้ำ
อุปโภคแก่ประชำชน
อย่ำงทั่วถึง 

๑.บ้ำนหนองน ้ำแดง 
๒. ระยะทำง ๑,๐๐๐ 
เมตร 
 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนได้รับ
กำรบริกำรที่
ทั่วถึง 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่115 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงกำรเปลี่ยนถัง
แชมเปญ  หมู่ที ่๑ 

- เพื่อให้บรกิำรน ้ำ
อุปโภคแก่ประชำชน
อย่ำงทั่วถึง 

๑.บ้ำนหนองน ้ำแดง 
๒. จ้ำนวน ๑ จุด 

 350,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนได้รับ
กำรบริกำรที่
ทั่วถึง 

กองช่ำง 

5 โครงกำรตั งถังแชม
เปญ หมู่ที่ ๑ 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมู่ที่ ๑ บ้ำน
หนองน ้ำแดง 
 ๒. จ้ำนวน 1 จุด 
 

 400,000 400,000 400,000 400,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

6 โครงกำรตั งถัง
พร้อมโครงถัก หมู่ที่ 
๑ 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมู่ที่ ๑ บ้ำน
หนองน ้ำแดง 
 ๒. จ้ำนวน 1 จุด 

 450,000 450,000 450,000 450,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

หมู่ที่ ๒ บำ้งวงศ์เกษตร           
7 โครงกำรขุดเจำะบ่อ

บำดำล พรอ้มถัง
แชมเปญ หมู่ที่ ๒ 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมู่ที่ ๒ บ้ำน
วงศ์เกษตร 
๒. เจ้ำบ่อบำบำลลกึไม่
น้อยกว่ำ ๑๕๐ เมตร 
หรือ ได้ปริมำณน ้ำไม่
น้อยกว่ำ ๔ ลบ.ม. 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

8 โครงกำรปรับปรุง
ระบบประปำ
หมู่บ้ำน หมู่ที่ ๒ 

- เพื่อให้บรกิำรน ้ำ
อุปโภคแก่ประชำชน
อย่ำงทั่วถึง 

๑.บ้ำนวงศ์เกษตร 
๒. ระยะทำง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนได้รับ
กำรบริกำรที่
ทั่วถึง 

กองช่ำง 

9 โครงกำรตั งถังแชม
เปญ หมู่ที่ ๑ 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมู่ที่ 2 บ้ำน
วงศ์เกษตร 
 ๒. จ้ำนวน 1 จุด 

 400,000 400,000 400,000 400,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
มีน ้ำอุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

10 โครงกำรตั งถัง
พร้อมโครงถัก หมู่ที่ 
2 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมู่ที่ 2 บ้ำน
วงศ์เกษตร 
 ๒. จ้ำนวน 1 จุด 

 450,000 450,000 450,000 450,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่116 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

หมู่ที่ ๓ บำ้นเขำวง           
11 โครงกำรขุดเจำะบ่อ

บำดำล พรอ้มถัง
แชมเปญ หมู่ที่ ๓ 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมู่ที่ ๓ บ้ำน
เขำวง 
๒. เจ้ำบ่อบำบำลลกึไม่
น้อยกว่ำ ๑๘๐ เมตร 
หรือ ได้ปริมำณน ้ำไม่
น้อยกว่ำ ๔ ลบ.ม. 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

12 โครงกำรขุดเจำะบ่อ
บำดำลหมู่ที่ ๓ 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. หมู่ที่ ๓ บ้ำนเขำวง 
๒. เจ้ำบ่อบำบำลลกึไม่
น้อยกว่ำ ๑๘๐ เมตร 
หรือ ได้ปริมำณน ้ำไม่
น้อยกว่ำ ๔ ลบ.ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

13 โครงกำรปรับปรุง
ระบบประปำ
หมู่บ้ำน หมู่ที่ ๓ 

- เพื่อให้บรกิำรน ้ำ
อุปโภคแก่ประชำชน
อย่ำงทั่วถึง 

๑.บ้ำนเขำวง 
๒. ระยะทำง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนได้รับ
กำรบริกำรที่
ทั่วถึง 

กองช่ำง 

14 โครงกำรตั งถังแชม
เปญ หมู่ที่ ๑ 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมู่ที่ 3 บ้ำน
เขำวง 
 ๒. จ้ำนวน 1 จุด 
 

 400,000 400,000 400,000 400,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

15 โครงกำรตั งถัง
พร้อมโครงถัก หมู่ที่ 
3 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมู่ที่ 3 บ้ำน
เขำวง 
 ๒. จ้ำนวน 1 จุด 

 450,000 450,000 450,000 450,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

16 โครงกำรติดตั ง
เครื่องกรองน ้ำ หมู่
ที่ 3 

-เพื่อให้น ้ำใช้อุปโภคมี
มำตรฐำน 

๑. พื นที่หมู่ที่ 3 บ้ำน
เขำวง 
 ๒. จ้ำนวน 3 จุด 

 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 
 
 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคที่ได้
มำตรฐำน 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่117 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

หมู่ที่ ๔ บำ้นวะกะเจยีว           
17 โครงกำรขุดเจำะบ่อ

บำดำลหมู่ที่ ๔ 
-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมูท่ี่ ๔ บ้ำนวะ
กะเจียว 
๒. เจ้ำบ่อบำบำลลกึไม่
น้อยกว่ำ ๑๕๐ เมตร หรอื 
ได้ปริมำณน ้ำไมน่้อยกว่ำ 
๔ ลบ.ม. 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

18 โครงกำรปรับปรุง
ระบบประปำ
หมู่บ้ำน หมู่ที่ ๔ 

- เพื่อให้บรกิำรน ้ำ
อุปโภคแก่ประชำชน
อย่ำงทั่วถึง 

๑.บ้ำนวะกะเจียว 
๒. ระยะทำง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 

1.ท้ำให้
ประชำชนได้รับ
กำรบริกำรที่
ทั่วถึง 

กองช่ำง 

19 โครงกำรตั งถังแชม
เปญ หมู่ที่ 4 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมูท่ี่ 4 บ้ำนวะ
กะเจียว 
 ๒. จ้ำนวน 1 จุด 

 400,000 400,000 400,000 400,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
มีน ้ำอุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

20 โครงกำรตั งถัง
พร้อมโครงถัก หมู่ที่ 
4 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมูท่ี่ 4 บ้ำนวะ
กะเจียว 
 ๒. จ้ำนวน 1 จุด 
 

 450,000 450,000 450,000 450,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

หมู่ที่ ๕ บำ้นหนองมะกรูด           
21 โครงกำรขุดเจำะบ่อ

บำดำลพร้อมถัง
แชมเปญหมู่ที่ ๕ 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมูท่ี่ ๓ บ้ำนเขำ
วง 
๒. เจ้ำบ่อบำบำลลกึไม่
น้อยกว่ำ ๑๘๐ เมตร หรอื 
ได้ปริมำณน ้ำไมน่้อยกว่ำ 
๔ ลบ.ม. 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

22 โครงกำรขุดเจำะบ่อ
บำดำลหมู่ที่ ๕ 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. หมู่ที่ ๕ บ้ำนหนอง
มะกรูด  
๒. เจ้ำบ่อบำบำลลกึไม่
น้อยกว่ำ ๑๘๐ เมตร หรอื 
ได้ปริมำณน ้ำไมน่้อยกว่ำ 
๔ ลบ.ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่118 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

23 โครงกำรปรับปรุง
ระบบประปำ
หมู่บ้ำน หมู่ที่ ๕ 

- เพื่อให้บรกิำรน ้ำ
อุปโภคแก่ประชำชน
อย่ำงทั่วถึง 

๑.บ้ำนหนองมะกรูด 
๒. ระยะทำง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000  1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 

1.ท้ำให้
ประชำชนได้รับ
กำรบริกำรที่
ทั่วถึง 

กองช่ำง 

24 โครงกำรตั งถังแชม
เปญ หมู่ที่ 5 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมู่ที่ 5 บ้ำน
หนองมะกรูด 
 ๒. จ้ำนวน 1 จุด 
 

 400,000 400,000 400,000 400,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

25 โครงกำรตั งถัง
พร้อมโครงถัก หมู่ที่ 
5 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมู่ที่ 5 บ้ำน
หนองมะกรูด 
 ๒. จ้ำนวน 1 จุด 
 

 450,000 450,000 450,000 450,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

หมู่ที่ ๖ บำ้นโป่งกะสัง           
26 โครงกำรขุดเจำะบ่อ

บำดำลหมู่ที่ ๖ 
-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมู่ที่ ๖ บ้ำน
โป่งกะสัง 
๒. เจ้ำบ่อบำบำลลกึไม่
น้อยกว่ำ ๑๘๐ เมตร 
หรือ ได้ปริมำณน ้ำไม่
น้อยกว่ำ ๔ ลบ.ม. 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

27 โครงกำรขุดเจำะบ่อ
บำดำลหมู่ที่ ๖ 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. หมู่ที่ ๖ บ้ำนโป่ง
กะสัง 
๒. เจ้ำบ่อบำบำลลกึไม่
น้อยกว่ำ ๑๘๐ เมตร 
หรือ ได้ปริมำณน ้ำไม่
น้อยกว่ำ ๔ ลบ.ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

28 โครงกำรปรับปรุง
ระบบประปำ
หมู่บ้ำน หมู่ที่ ๖ 

- เพื่อให้บรกิำรน ้ำ
อุปโภคแก่ประชำชน
อย่ำงทั่วถึง 

๑.บ้ำนโป่งกะสัง 
๒. ระยะทำง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 

1.ท้ำให้
ประชำชนได้รับ
กำรบริกำรที่
ทั่วถึง 
 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่119 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

29 โครงกำรเปลี่ยนถัง
แชมเปญ  หมู่ที ่6 

- เพื่อให้บรกิำรน ้ำ
อุปโภคแก่ประชำชน
อย่ำงทั่วถึง 

๑.บ้ำนโป่งกะสัง 
๒. จ้ำนวน ๑ จุด 

350,000     1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 

1.ท้ำให้
ประชำชนได้รับ
กำรบริกำรที่
ทั่วถึง 

กองช่ำง 

30 โครงกำรตั งถังแชม
เปญ หมู่ที่ 6 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมู่ที่ 6 บ้ำน
โป่งกะสัง 
 ๒. จ้ำนวน 1 จุด 
 
 
 

 400,000 400,000 400,000 400,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

31 โครงกำรตั งถัง
พร้อมโครงถัก หมู่ที่ 
6 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมู่ที่ 6 บ้ำน
โป่งกะสัง 
 ๒. จ้ำนวน 1 จุด 
 

 1,350,000 450,000 450,000 450,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

หมู่ที่ 7 บำ้นไทยเดิม           
32 โครงกำรขุดเจำะบ่อ

บำดำลหมู่ที่ 7 
-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมู่ที่ 7 บ้ำน
ไทยเดิม 
๒. เจ้ำบ่อบำบำลลกึไม่
น้อยกว่ำ ๑๘๐ เมตร 
หรือ ได้ปริมำณน ้ำไม่
น้อยกว่ำ ๔ ลบ.ม. 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

33 โครงกำรขุดเจำะบ่อ
บำดำลหมู่ที่ 7 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. หมู่ที่ 7 บ้ำนไทยเดิม 
๒. เจ้ำบ่อบำบำลลกึไม่
น้อยกว่ำ ๑๘๐ เมตร 
หรือ ได้ปริมำณน ้ำไม่
น้อยกว่ำ ๔ ลบ.ม. 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

34 โครงกำรปรับปรุง
ระบบประปำ
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 7 

- เพื่อให้บรกิำรน ้ำ
อุปโภคแก่ประชำชน
อย่ำงทั่วถึง 

๑.บ้ำนไทยเดิม 
๒. ระยะทำง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 

1.ท้ำให้
ประชำชนได้รับ
กำรบริกำรที่
ทั่วถึง 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่120 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

35 โครงกำรเปลี่ยนถัง
แชมเปญ  หมู่ที ่7 

- เพื่อให้บรกิำรน ้ำ
อุปโภคแก่ประชำชน
อย่ำงทั่วถึง 

๑.บ้ำนไทยเดิม 
๒. จ้ำนวน 2 จุด 

700,000     1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 

1.ท้ำให้
ประชำชนได้รับ
กำรบริกำรที่
ทั่วถึง 

กองช่ำง 

36 โครงกำรตั งถังแชม
เปญ หมู่ที่ 7 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมู่ที่ 7 บ้ำน
ไทยเดิม 
 ๒. จ้ำนวน 1 จุด 
 

 400,000 400,000 400,000 400,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

37 โครงกำรขุดเจำะบ่อ
บำดำล  หมู่ที่ 7 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. กลุ่มบ้ำนหมฮแดง
พื นที่หมู่ที่ 7 บ้ำนไทย
เดิม 
 ๒. จ้ำนวน 1 จุด 

 450,000 450,000 450,000 450,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

หมู่ที่ 8 บำ้นไทรทอง           
38 โครงกำรขุดเจำะบ่อ

บำดำลหมู่ที่ 8 
-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมู่ที่ 8 บ้ำน
ไทรทอง 
๒. เจ้ำบ่อบำบำลลกึไม่
น้อยกว่ำ ๑๘๐ เมตร 
หรือ ได้ปริมำณน ้ำไม่
น้อยกว่ำ ๔ ลบ.ม. 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

39 โครงกำรปรับปรุง
ระบบประปำ
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 8 

- เพื่อให้บรกิำรน ้ำ
อุปโภคแก่ประชำชน
อย่ำงทั่วถึง 

๑.บ้ำนไทรทอง 
๒. ระยะทำง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนได้รับ
กำรบริกำรที่
ทั่วถึง 

กองช่ำง 

40 โครงกำรเปลี่ยนถัง
แชมเปญ  หมู่ที ่8 

- เพื่อให้บรกิำรน ้ำ
อุปโภคแก่ประชำชน
อย่ำงทั่วถึง 

๑.บ้ำนไทรทอง 
๒. จ้ำนวน ๑ จุด 

 350,000    1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 

1.ท้ำให้
ประชำชนได้รับ
กำรบริกำรที่
ทั่วถึง 

กองช่ำง 

41 โครงกำรตั งถังแชม
เปญ หมู่ที่ 8 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมู่ที่ 8 บ้ำน
ไทรทอง 
 ๒. จ้ำนวน 1 จุด 

 400,000 400,000 400,000 400,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
มีน ้ำอุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่121 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

42 โครงกำรตั งถัง
พร้อมโครงถัง หมู่ที่ 
8 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมู่ที่ 8 บ้ำน
ไทรทอง 
 ๒. จ้ำนวน 1 จุด 
 

 450,000 450,000 450,000 450,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

หมูที่ 9 บำ้นธำรมงคล           
43 โครงกำรขุดเจำะบ่อ

บำดำลหมู่ที่ 9 
-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมู่ที่ 7 บ้ำน
ธำรมงคล 
๒. เจ้ำบ่อบำบำลลกึไม่
น้อยกว่ำ ๑๘๐ เมตร 
หรือ ได้ปริมำณน ้ำไม่
น้อยกว่ำ ๔ ลบ.ม. 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

44 โครงกำรขุดเจำะบ่อ
บำดำลหมู่ที่ 9 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. หมู่ที่ 9 บ้ำนธำร
มงคล 
๒. เจ้ำบ่อบำบำลลกึไม่
น้อยกว่ำ ๑๘๐ เมตร 
หรือ ได้ปริมำณน ้ำไม่
น้อยกว่ำ ๔ ลบ.ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

45 โครงกำรปรับปรุง
ระบบประปำ
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 9 

- เพื่อให้บรกิำรน ้ำ
อุปโภคแก่ประชำชน
อย่ำงทั่วถึง 

๑.บ้ำนธำรมงคล 
๒. ระยะทำง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

46 โครงกำรเปลี่ยนถัง
แชมเปญ  หมู่ที ่9 

- เพื่อให้บรกิำรน ้ำ
อุปโภคแก่ประชำชน
อย่ำงทั่วถึง 

๑.บ้ำนธำรมงคล 
๒. จ้ำนวน ๑ จุด 

  350,000   1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 
 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

47 โครงกำรตั งถังแชม
เปญ หมู่ที่ 9 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมู่ที่ 9 บ้ำน
ธำรมงคล 
 ๒. จ้ำนวน 1 จุด 
 

 400,000 400,000 400,000 400,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่122 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

48 โครงกำรตั งถัง
พร้อมโครงถัง หมู่ที่ 
9 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมู่ที่ 9 บ้ำน
ธำรมงคล 
 ๒. จ้ำนวน 1 จุด 
 

 450,000 450,000 450,000 450,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

หมู่ที่ 10 บำ้นคลองชัย           
49 โครงกำรขุดเจำะบ่อ

บำดำลพร้อมถัง
แชมเปญหมู่ที่ 10 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมู่ที่ 10 บ้ำน
คลองชัย 
๒. เจ้ำบ่อบำบำลลกึไม่
น้อยกว่ำ ๑๘๐ เมตร 
หรือ ได้ปริมำณน ้ำไม่
น้อยกว่ำ ๔ ลบ.ม. 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

50 โครงกำรปรับปรุง
ระบบประปำ
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 10 

- เพื่อให้บรกิำรน ้ำ
อุปโภคแก่ประชำชน
อย่ำงทั่วถึง 

๑.บ้ำนคลองชัย 
๒. ระยะทำง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 

1.ท้ำให้
ประชำชนได้รับ
กำรบริกำรที่
ทั่วถึง 

กองช่ำง 

51 โครงกำรเปลี่ยนถัง
แชมเปญ  หมู่ที ่10 

- เพื่อให้บรกิำรน ้ำ
อุปโภคแก่ประชำชน
อย่ำงทั่วถึง 

๑.บ้ำนคลองชัย 
๒. จ้ำนวน ๑ จุด 

   350,000 350,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 

1.ท้ำให้
ประชำชนได้รับ
กำรบริกำรที่
ทั่วถึง 

กองช่ำง 

52 โครงกำรตั งถังแชม
เปญ หมู่ที่ 10 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมู่ที่ 10 บ้ำน
คลองชัย 
 ๒. จ้ำนวน 1 จุด 
 

 400,000 400,000 400,000 400,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

53 โครงกำรตั งถัง
พร้อมโครงถัง หมู่ที่ 
10 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมู่ที่ 10 บ้ำน
คลองชัย 
 ๒. จ้ำนวน 1 จุด 
 

 450,000 450,000 450,000 450,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 
 
 
 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่123 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

หมู่ที่ 11 บำ้นมอกระหำด           
54 ขยำยเขตประปำ

ส่วนภูมิภำค หมู่ที ่
11 

- เพื่อให้บรกิำรน ้ำ
อุปโภคอย่ำงทั่วถึง 

๑.บ้ำนมอกระหำด 
๒. จ้ำนวน ๑ จุด 

  500,000   1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนได้รับ
กำรบริกำรทัว่ถึง 

กองช่ำง 

55 โครงกำรขุดเจำะบ่อ
บำดำลหมู่ที่ 11 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมูท่ี่ 11 บ้ำนมอ
กระหำด 
๒. เจ้ำบ่อบำบำลลกึไม่
น้อยกว่ำ ๑๘๐ เมตร หรอื 
ได้ปริมำณน ้ำไมน่้อยกว่ำ 
๔ ลบ.ม. 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

56 โครงกำรขุดเจำะบ่อ
บำดำลหมู่ที่ 11 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. หมู่ที่ 9 บ้ำนมอกระ
หำด 
๒. เจ้ำบ่อบำบำลลกึไม่
น้อยกว่ำ ๑๘๐ เมตร หรอื 
ได้ปริมำณน ้ำไมน่้อยกว่ำ 
๔ ลบ.ม. 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 
 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

57 โครงกำรปรับปรุง
ระบบประปำ
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 11 

- เพื่อให้บรกิำรน ้ำ
อุปโภคแก่ประชำชน
อย่ำงทั่วถึง 

๑.บ้ำนมอกระหำด 
๒. ระยะทำง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนได้รับ
กำรบริกำรที่
ทั่วถึง 

กองช่ำง 

58 โครงกำรเปลี่ยนถัง
แชมเปญ  หมู่ที ่11 

- เพื่อให้บรกิำรน ้ำ
อุปโภคแก่ประชำชน
อย่ำงทั่วถึง 

๑.บ้ำนมอกระหำด 
๒. จ้ำนวน ๑ จุด 

   350,000 350,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนได้รับ
กำรบริกำรที่
ทั่วถึง 

กองช่ำง 

59 โครงกำรตั งถังแชม
เปญ หมู่ที่ 11 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมู่ที่ 11 บ้ำน
มอกระหำด 
 ๒. จ้ำนวน 1 จุด 
 

 400,000 400,000 400,000 400,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

60 โครงกำรตั งถัง
พร้อมโครงถัง หมู่ที่ 
11 

-เพื่อหำแหล่งน ้ำที่ใช้
ส้ำหรับอุปโภค 

๑. พื นที่หมู่ที่ 11 บ้ำน
มอกระหำด 
 ๒. จ้ำนวน 1 จุด 

 450,000 450,000 450,000 450,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
มีน ้ำอุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่124 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

61 โครงกำรติดตั งโซล่ำ
เซลล์ หมู่ที่ 11 

-เพื่อเป็นแหล่งผลิต
ไฟฟ้ำส้ำหรับเครื่อง
สูบน ้ำ 

๑. พื นที่หมู่ที่ 11 บ้ำน
มอกระหำด 
 ๒. จ้ำนวน 1 จุด 
 

350,000 350,000 350,000   1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนมีน ้ำ
อุปโภคอย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

รวม 12,000,000 22,100,000 20,965,600 20,650,000 20,150,000    
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่125 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 6 กำรพัฒนำสังคมและกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน 
7.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน 
 7.1 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 ขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่
ที่ 1 

-เพื่อให้ประชำชน
ได้รับกำรบริกำร
พื นฐำน 

1. หมู่ที่ 1 บ้ำนหนอง
น ้ำแดง 
2. ระยะทำง 1,000 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
พื นฐำนทั่วถึง 

กองช่ำง 

2 ขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่
ที่ 2 

-เพื่อให้ประชำชน
ได้รับกำรบริกำร
พื นฐำน 

1. หมู่ที่ 2 บ้ำนวงศ์
เกษตร 
2. ระยะทำง 1,000 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
พื นฐำนทั่วถึง 

กองช่ำง 

3 ขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่
ที่ 3 

-เพื่อให้ประชำชน
ได้รับกำรบริกำร
พื นฐำน 

1. หมู่ที่ 3 บ้ำนเขำวง 
2. ระยะทำง 1,000 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
ได้รับกำรบรกิำร
พื นฐำนทั่วถึง 

กองช่ำง 

4 ขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่
ที่ 4 

-เพื่อให้ประชำชน
ได้รับกำรบริกำร
พื นฐำน 

1. หมู่ที่ 4 บ้ำนวะกะ
เจียว 
2. ระยะทำง 1,000 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
พื นฐำนทั่วถึง 

กองช่ำง 

5 ขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู
ที่ 5 

-เพื่อให้ประชำชน
ได้รับกำรบริกำร
พื นฐำน 

1. หมู่ที่ 5 บ้ำนหนอง
มะกรูด 
2. ระยะทำง 1,000 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้ประชำชน
ได้รับกำรบรกิำร
พื นฐำนทั่วถึง 

กองช่ำง 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่126 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

6 ขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู
ที่ 6 

-เพื่อให้ประชำชน
ได้รับกำรบริกำร
พื นฐำน 

1. หมู่ที่ 6 บ้ำนโป่ง
กะสัง 
2. ระยะทำง 1,000 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
พื นฐำนทั่วถึง 

กองช่ำง 

7 ขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู
ที่ 7 

-เพื่อให้ประชำชน
ได้รับกำรบริกำร
พื นฐำน 

1. หมู่ที่ 7 บ้ำนไทยเดิม 
2. ระยะทำง 1,000 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
พื นฐำนทั่วถึง 

กองช่ำง 

8 ขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู
ที่ 8 

-เพื่อให้ประชำชน
ได้รับกำรบริกำร
พื นฐำน 

1. หมู่ที่ 8 บ้ำนไทร
ทอง 
2. ระยะทำง 1,000 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
พื นฐำนทั่วถึง 

กองช่ำง 

9 ขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู
ที่ 9 

-เพื่อให้ประชำชน
ได้รับกำรบริกำร
พื นฐำน 

1. หมู่ที่ 9 บ้ำนธำร
มงคล 
2. ระยะทำง 1,000 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
พื นฐำนทั่วถึง 

กองช่ำง 

10 ขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู
ที่ 10 

-เพื่อให้ประชำชน
ได้รับกำรบริกำร
พื นฐำน 

1. หมู่ที่ 10 บ้ำนคลอง
ชัย 
2. ระยะทำง 1,000 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
พื นฐำนทั่วถึง 

กองช่ำง 

12 ขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู
ที่ 11 

-เพื่อให้ประชำชน
ได้รับกำรบริกำร
พื นฐำน 

1. หมู่ที่ 11 บ้ำนมอ
กระหำด 
2. ระยะทำง 1,000 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
พื นฐำนทั่วถึง 

กองช่ำง 

รวม 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000    
 

 

 

แบบ ผ 02 



 
 

หน้าที ่127 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับ  ประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 6 กำรพัฒนำสังคมและกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน 
7.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน 
 7.1 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน  งำนไฟฟ้ำและถนน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงกำรปรับปรุง
ถนนแอสฟัลส์ติ
กคอนกรีต หมู่ที ่2 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ถนนสำยกม.1 
ธนะรัชต์-สีมำมงคล 
ช่วงหน้ำโรงงำนท้ำ
ช้อน-สีมำมงคล  
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 1,000 เมตร 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

2 โครงกำรปรับปรุง
ถนนแอสฟัลส์ติ
กคอนกรีต หมู่ที ่3 

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ถนนสำยกม.9 
ธนะรัชต์-ผ่ำนศึก 
(ช่วงเขำวง-ผ่ำนศึก) 
2. ถนนกวำ้ง 8 เมตร 
ยำว 1,000 เมตร 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

3 โครงกำรปรับปรุง
ถนนแอสฟัลส์ติ
กคอนกรีต   

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ถนนสำยแยกสกัภู
เดือน-สำยวชิรำฯ 
2. ถนนกวำ้ง 8 เมตร 
ยำว 5,000 เมตร 
 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

แบบ ผ02/1 

02/11 



 
 

หน้าที ่128 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงกำรปรับปรุง
ถนนแอสฟัลซ์ติกส์
คอนกรีต   

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. สำสำยกม.9 ธนะ
รัชต์ผ่ำนศึก-วชิรำฯ 
(สำยข้ำงวัดถ ้ำเขำวง) 
2. ถนนกวำ้ง 6 เมตร 
ยำว 2,000 เมตร 
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

5 โครงกำรปรับปรุง
ถนนแอสฟัลส์ติ
กคอนกรีต   

-เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน 

1. ถนนสำยวัดถ ้ำโพธิ์
ทอง-สำยแยกสกัภู
เดือนสำยวชิรำฯ 
2. ถนนกวำ้ง 8 เมตร 
ยำว 2,800 เมตร 

3,225,600 3,225,600 3,225,600 3,225,600 3,225,600 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.ท้ำให้
ประชำชน
เดินทำงสะดวก 
2.ท้ำให้ลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 

รวม 14,225,600 14,225,600 14,225,600 14,225,600 14,225,600    

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

แบบ ผ02/1 

02/11 



 
 

หน้าที ่129 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับ  ประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 6 ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำสังคมและกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ และ ยุทธศำสตร์ที่ 7 ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ-วัฒนำธรรมประเพณี  
และกีฬำ 
1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรม  กำรท่องเที่ยว กำรกีฬำ และนันทนำกำร 
 1.2  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงกำรปรับปรุง
สนำมกีฬำ
อเนกประสงค์ รร.
บ้ำนนำประสิทธิ
วิทยำคำร 

1.เพื่อใช้เป็นสถำนที่
ออกกำ้ลังกำยและ
เล่นกีฬำของเด็ก  
เยำวชนและ
ประชำชน 

-สนำมกีฬำ รร.บ้ำน
นำฯ 
2. จ้ำนวน 1 แห่ง 

   1,000,000 1,000,000 1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

1.เด็ก เยำวชน
และประชำชน 
ต.หนองน ้ำแดง
และมีสนำมกีฬำ
ใช้ออกกำ้ลังกำย
และเล่นกีฬำ 

กอง
กำรศึกษำ 

2 โครงกำรก่อสร้ำง
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  

-เพื่อให้อำคำรเรียน
ได้มำตรฐำน 

1. องค์กำรบริหำร
ส่วนต้ำบลหนองน ้ำ
แดง 
2. จ้ำนวน 1 หลัง 
 
 

  4,000,000 
 

4,000,000  1.ร้อยละของ
ประชำชนที่พึง
พอใจ 

กำรบริหำรมี
ควำมคล่องตัว
ภำยใต้สังกัดที่
ตรงตำม
หน่วยงำนของ
ตนเอง 

กองช่ำง 

รวม   4,000,000 5,000,000 1,000,000    
 

 

แบบ ผ02/1 

02/11 



 
 

หน้าที ่130 

 

 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค ส้ำหรับส้ำนกังำน 
2. จ้ำนวน 4 เครื่อง 

16,000 32,000 16,000   ส้ำนักปลัด 

2 กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ้ 
(18 หน้ำ/นำที) 
2. จ้ำนวน 1 เครื่อง 

3,300     ส้ำนักปลัด 

3 กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์
ส้ำหรับงำนส้ำนักงำน * 
(จอขนำดไม่น้อยกวำ่ 
18.5 นิ ว) 
2. จ้ำนวน 2 เครื่อง 

 16,000  16,000  ส้ำนักปลัด 

4 กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ้ 
network แบบที่ 1 (27 
หน้ำ/นำที) 
2. จ้ำนวน 4 เครื่อง 

 15,800  15,800  ส้ำนักปลัด 

5 กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำน
ครัว 

เพื่อให้บริกำร
ประชำชน 

1. เครื่องท้ำน ้ำเย็น 
จ้ำนวน 1 เครื่อง 

6,000     ส้ำนักปลัด 

6 กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่ 

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับXGA 
2. จ้ำนวน 1 เครื่อง 

17,000     ส้ำนักปลัด 

7 กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครือ่งปรับอำกำศขนำด 
24,000 บีทียู 
2. จ้ำนวน 9 เครื่อง 

 255,200 32,400   ส้ำนักปลัด 

แบบ ผ 03 



 
 

หน้าที ่131 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

8 กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครือ่งคอมพวิเตอรA์ll in 
one ส้ำหรับส้ำนักงำน 
2. จ้ำนวน 6 เครื่อง 

  34,000 34,000 34,000 ส้ำนักปลัด 

9 กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ดนตรี เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. ประกอบดว้ยเครื่อง
ดนตรี กลองบองโก 1 คู่ 
เถำบูรีน 1 อัน ฉิ่ง 1 คู่ 
ฉำบ 1 คู่ 
2. จ้ำนวน 1 ชุด 

 10,000    ส้ำนักปลัด 

10 กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครื่องพิมพ์ชนิดสี  
 2. จ้ำนวน 1 เครื่อง 

 12,000    ส้ำนักปลัด 

11 งำนบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1.คอมพิวเตอร์ All in 
one ส้ำหรับงำน
ประมวลผล 
2.จ้ำนวน 1 เครื่อง 

  23,000   ส้ำนักปลัด 

12 งำนบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1.โซฟำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
200x80x80 cm 
จ้ำนวน 1 ตัว 

  7,000   ส้ำนักปลัด 

13 งำนบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครื่องส้ำรองไฟขนำด 
800 VA 
2.จ้ำนวน 6 เครื่อง 

  5,000 5,000 5,000 ส้ำนักปลัด 

14 งำนบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1.เก้ำอี ส้ำนักงำน จ้ำนวน 
2 ตัว 
 

  5,000   ส้ำนักปลัด 

15 กำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและ
วิทย ุ

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. วิทยุสื่อสำร VHF ชนิด
มือถือ 5 วัตต์ เครื่องละ 
7,500 บำท 
2. จ้ำนวน 10 เครื่อง 

75,000   75,000  ส้ำนักปลัด 

16 กำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและ
วิทย ุ

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. วิทยุสื่อสำร VHF ชนิด
ประจ้ำที่ ขนำด 10 วัตต ์ 
2. จ้ำนวน 2 เครื่อง 

 28,000 28,000   ส้ำนักปลัด 

แบบ ผ 03 



 
 

หน้าที ่132 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

17 กำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ดับเพลิง เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. ไซเรนติดรถดับเพลิง
พร้อมเครื่องขยำยเสียง 
2. จ้ำนวน 4 ชุด 

 80,000 80,000   ส้ำนักปลัด 

18 กำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน 

งบลงทุน ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำน
ครัว 

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. โต๊ะโฟเมกำ้ ขนำด 
75x180x75 
2. จ้ำนวน 15 ตวั 

  31,500    ส้ำนักปลัด 

19 กำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน 

งบลงทุน ครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. กรวยจรำจร 
2. จ้ำนวน 50 อัน 

 15,000    ส้ำนักปลัด 

20 กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1.เครื่องสแกนเนอร์  
2.จ้ำนวน 1 เครื่อง 

 18,000    ส้ำนักปลัด 

21 กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. รถยนต์บรรทุกขนำด 1 
ตัน ไม่นอ้ยกว่ำ 2,400 ซีซี 
ดับเบิ ลแคป 
2. จ้ำนวน 1 คนั 

  868,000   ส้ำนักปลัด 

22 กำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่อใช้ในกำรเก็บ
รักษำเอกสำร 

1. ตู้เหล็กบำนทึบ 
2. จ้ำนวน 1 หลัง 

 6,000    ส้ำนักปลัด 

23 กำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน 

งบลงทุน ครุภัณฑ์กำรเกษตร เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. ปั้มแช่ไฟฟ้ำ  
2. จ้ำนวน 2 ตวั 
 

6,000     ส้ำนักปลัด 

24 กำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ดับเพลิง เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. ชุดดับเพลิง ชุดละ 
5,000 บำท 
2. จ้ำนวน 1 ชุด 
 

5,000     ส้ำนักปลัด 

25 กำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ดับเพลิง เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. สำยดับเพลิง  เส้นละ
ละ 12,000 บำท 
2. ขนำด 1.5 นิ ว ยำว 
20 เมตร จ้ำนวน20 เส้น 
 
 
 

 60,000 60,000 60,000 60,000 ส้ำนักปลัด 

แบบ ผ 03 



 
 

หน้าที ่133 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

26 กำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ดับเพลิง เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. สำยดับเพลิง   
2. ขนำด 2.5 นิ ว ยำว 
20 เมตร จ้ำนวน20 เส้น 

 90,000 90,000 90,000 90,000 ส้ำนักปลัด 

27 กำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ดับเพลิง เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. หัวฉีดดับเพลิง  แท่น
ปืน 
2. จ้ำนวน 4 ชุด 
 

 50,000 50,000 50,000 50,000 ส้ำนักปลัด 

28 กำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน 

งบลงทุน ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำน
ครัว 

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครื่องตัดหญ้ำ แบบขอ้
แข็ง  
2. จ้ำนวน 2 เครื่อง 
 

9,500 9,5000    ส้ำนักปลัด 

29 กำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ดับเพลิง เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. หัวฉีดดับเพลิง   
2. จ้ำนวน 4 หัว 
 

 30,000 30,000 30,000 30,000 ส้ำนักปลัด 

30 กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่ 

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. ชุดเครือ่งเสียงล้ำโพง
เคลื่อนที่  
2. จ้ำนวน 1 ชุด 

  30,000   ส้ำนักปลัด 

31 กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. โต๊ะทำ้งำนพร้อมเก้ำอี  
จ้ำนวน 1 ชุด 

  15,000   ส้ำนักปลัด 

32 กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่อใช้บริกำรผู้มำ
ติดต่อรำชกำร 

1. โซฟำ จ้ำนวน 3 ชุด   75,000   ส้ำนักปลัด 

33 กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์All 
in one ส้ำหรับส้ำนกังำน 
2. จ้ำนวน 2 เครื่อง 

 17,000 17,000   กองคลัง 

34 กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครื่องส้ำรองไฟขนำด 
800 VA 
2.จ้ำนวน 10 เครื่อง 

 28,000    กองคลัง 

35 กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครื่องโทรสำร  
2. จ้ำนวน 1 ตวั 
 

 18,000    กองคลัง 

แบบ ผ 03 



 
 

หน้าที ่134 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

36 กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. มอเตอร์ไซด์ ขนำด 
110 ซีซี แบบเกยีร์
ธรรมดำ  
2. จ้ำนวน 2 คัน 
 

  40,800 40,800  กองคลัง 

37 กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่ 

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. กล้องดิจิตอล ควำม
ละเอียด 16 ล้ำนพกิเซล 
2. จ้ำนวน 1 ตวั 
 

 13,600    กองคลัง 

38 กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ้  
2. จ้ำนวน 2 เครื่อง 
 

9,600 9,600 9,600   กองคลัง 

39 กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครือ่งพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 
2.จ้ำนวน 2 เครื่อง 
 

 17,000 17,000 17,000  กองคลัง 

40 กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่ออ้ำนวยควำม
สะดวกในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครือ่งปรับอำกำศ ชนิด
แขวน ขนำด 24,000 บีทียู 
2. จ้ำนวน 4 เครื่อง 
 

60,000 60,000 64,800   กองคลัง 

41 กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่ออ้ำนวยควำม
สะดวกในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. พัดลมติดผนัง 
2. จ้ำนวน 2 เครื่อง 

5,000     กองคลัง 

42 กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่ออ้ำนวยควำม
สะดวกในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เก้ำอี ส้ำนกังำน  
2. จ้ำนวน 10 ตวั 
 
 

25,000  5,000   กองคลัง 

แบบ ผ 03 



 
 

หน้าที ่135 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

43 กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่ออ้ำนวยควำม
สะดวกในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เก้ำอี ผู้บริหำร  
2. จ้ำนวน 1 ตวั 

3,500     กองคลัง 

44 กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. โต๊ะส้ำนักงำน 2. 
จ้ำนวน 5 ตัว 

27,500     กองคลัง 

45 กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. ตู้กระจกบำนเลือ่น  
2. จ้ำนวน 3 ตวั 

 6,000 6,000 6,000  กองคลัง 

46 กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่ 

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครือ่งถ่ำยภำพนิ่ง ควำม
ละเอียดไมน่้อยกว่ำ 20 
ล้ำน พิกเซล  
2. จ้ำนวน 1 ตวั 

 25,000    กองคลัง 

47 กำรบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. มอเตอร์ไซด์ ขนำด 110 
ซีซี แบบเกียร์ธรรมดำ  
2. จ้ำนวน 2 คนั 
 

 40,800  40,800  กองคลัง 

48 บริหำรทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครือ่งคอมพวิเตอร์ All 
In One ส้ำหรับงำน
ประมวลผล 
2.จ้ำนวน 1 เครื่อง 
 

 23,000    กองคลัง 

49 บริหำรทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่อใช้ในกำรเก็บ
เอกสำร 

1. ตู้เหล็ก 40 ช่อง แบบมี
ล้อจ้ำนวน 15 ตู ้
 

 55,000    กองคลัง 

50 งำนบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1.อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ 
L2swith) ขนำด 16 ช่อง 
2.จ้ำนวน 1 เครื่อง 

  2,800   กองคลัง 

51 งำนบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1.เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED 
2.จ้ำนวน 1 เครื่อง 
 

  15,000   กองคลัง 

แบบ ผ 03 



 
 

หน้าที ่136 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

52 งำนบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1.เครื่องสแกนเนอร์ ส้ำหรับ
งำนเอกสำรระดับ
ศูนย์บริกำร แบบที่ 1 
2.จ้ำนวน 1 เครื่อง 

  18,000   กองคลัง 

53 งำนบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1.เก้ำอี ส้ำหรับผู้บริหำร 
จ้ำนวน 1 ตัว 

  5,000   กองคลัง 

54 งำนบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1.เครื่องปรับอำกำศ 
ขนำด 24,000 บีทีย ู
จ้ำนวน 1 ตัว 
 

  64,800   กองคลัง 

55 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. โต๊ะท้ำงำนเหล็ก 4 
ลิ นชัก ขนำด 1.20 เมตร 
2. จ้ำนวน 1 ตวั 
 

 12,000    กองกำรศึกษำ 

56 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค ส้ำหรับส้ำนกังำน 
2. จ้ำนวน 2 เครื่อง 
 

16,000 16,000    กองกำรศึกษำ 

57 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ้ 
(30 หน้ำ/นำที) รำคำ 
7,900 บำท 
2. จ้ำนวน 1 เครื่อง 
 

 7,900    กองกำรศึกษำ 

58 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)  
2. จ้ำนวน 1 เครื่อง 
 
 

 7,900 8,000 8,000  กองกำรศึกษำ 

แบบ ผ 03 



 
 

หน้าที ่137 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

59 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่ออ้ำนวยควำม
สะดวกในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เก้ำอี ส้ำนกังำน ตัวละ 
2,500 บำท 
2. จ้ำนวน 11 ตัว 

27,500     กองกำรศึกษำ 

60 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่อใช้เก็บของเล่น
เด็ก 

1. ชั นวำงของเล่นเด็ก 
2. จ้ำนวน 4 ตวั 

  40,000   กองกำรศึกษำ 

61 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์กำรแพทย ์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เตียงฟำวล์เลอร์ ชนิดมือ
หมุน แบบ ก 
2. จ้ำนวน 4 เตียง 

26,000 26,000    กองกำรศึกษำ 

62 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่อใช้ในกำรเก็บ
รักษำเอกสำร 

1. ตู้เหล็กบำนทึบ 
2. จ้ำนวน 4 ตู ้

24,000     กองกำรศึกษำ 

63 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่อใช้ในกำรเก็บ
รักษำเอกสำร 

1. ตู้เก็บเอกสำรแบบ 40 
ช่อง 
2. จ้ำนวน 4 ตู ้

 24,000    กองกำรศึกษำ 

64 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. โต๊ะทำ้งำนส้ำหรับ
ผู้บริหำรพรอ้มเก้ำอี  
2. จ้ำนวน 1 ตู ้

15,000     กองกำรศึกษำ 

65 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์อื่น ๆ  เพื่อพัฒนำ
พัฒนำกำรของเด็ก 

1. เครือ่งเลน่สนำม 
2. จ้ำนวน 4 ชุด 

200,000 200,000 200,000 200,000  กองกำรศึกษำ 

66 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. 1. เครื่องคอมพิวเตอรA์ll 
in one ส้ำหรับส้ำนักงำน 
2. จ้ำนวน 7 เครื่อง  

17,000 17,000 17,000 17,000 51,000 กองกำรศึกษำ 

67 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1.  1. เครือ่งพิมพช์นิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขำวด้ำ 
network แบบที่ 1 (27 
หน้ำ/นำที) 
2. จ้ำนวน 6 เครื่อง 

 31,600 15,800   กองกำรศึกษำ 

68 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่ 

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. จอรับภำพชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้ำ เส้นทแยงมุม 120 
นิ ว 
2. จ้ำนวน 1 ตวั 
 

  13,100   กองกำรศึกษำ 

แบบ ผ 03 



 
 

หน้าที ่138 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

69 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่ 

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับXGA 
2. จ้ำนวน 1 เครื่อง 
 

  27,700   กองกำรศึกษำ 

71 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์งำนบ้ำนและ
งำนครัว 

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. ตู้เย็น ขนำด 13 คิว
บิคฟุต 
2. จ้ำนวน 2 เครื่อง 

  18,500  18,500 กองกำรศึกษำ 

72 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่ 

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครือ่งเสียงล้อลำก พร้อม
ไมค์ลอย 120 watt 
2. จ้ำนวน 3 ตวั 

  84,000   กองกำรศึกษำ 

73 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์งำนบ้ำนและ
งำนครัว 

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. พัดลมติดฝำพนัง ขนำด
ใบพัดไม่น้อยกว่ำ 18 นิ ว 
2. จ้ำนวน 8 ตวั 

  16,000  7,200 กองกำรศึกษำ 

74 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์งำนบ้ำนและ
งำนครัว 

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. พัดลมอุตสำหกรรมตั ง
พื นขนำด 24 นิ ว 
2. จ้ำนวน 4 ตวั 

  14,000  61,000 กองกำรศึกษำ 

75 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์งำนบ้ำนและ
งำนครัว 

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. โต๊ะโฟเมกำ้หนำ้ขำว 
ขนำด 75*180**75 
ซม. 
2. จ้ำนวน 10 ตวั 

  21,000   กองกำรศึกษำ 

76 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่อใช้ในกำรเก็บ
เอกสำร 

1. ตู้เหล็กบำนเล่ือน 2 
ชั น ขนำดไม่น้อยกวำ่ 
120 ซม. 
2. จ้ำนวน 4 ตู ้

 36,000    กองกำรศึกษำ 

77 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์งำนบ้ำนและ
งำนครัว 

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครื่องดูดฝุ่น 1,200 
วัตต ์
2. จ้ำนวน 1 ตวั 

  15,000   กองกำรศึกษำ 

78 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่อใช้ในกำรเก็บ
เอกสำร 

1. ตู้เหล็กทึบ 2 บำนเปิด 
2. จ้ำนวน 12 ตู ้
 

 11,000    กองกำรศึกษำ 

แบบ ผ 03 



 
 

หน้าที ่139 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

79 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เก้ำอี ส้ำนกังำน 
2. จ้ำนวน 6 ตวั 

 5,000 5,000 5,000  กองกำรศึกษำ 

80 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. โต๊ะวำงคอม 
2. จ้ำนวน 2 ชุด 

 5,000    กองกำรศึกษำ 

81 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เก้ำอี ผู้บริหำร 
2. จ้ำนวน 1 ตวั 

  5,000   กองกำรศึกษำ 

82 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. รถยนต์บรรทุกขนำด 1 
ตัน ไม่นอ้ยกว่ำ 2,400 ซีซี 
แบบ 4 ประต ู
2. จ้ำนวน 1 คนั 

  868,000   กองกำรศึกษำ 

83 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่ออ้ำนวยควำม
สะดวกในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครือ่งปรับอำกำศ ชนิด
แขวน ขนำด 15,000 บีทียู 
2. จ้ำนวน 2 เครื่อง 

 28,600    กองกำรศึกษำ 

84 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครือ่งพิมพ์เลเซอร์/ชนิด
LEDขำวด้ำ(28หน้ำ/นำที) 
2. จ้ำนวน 1 เครื่อง 

  9,000   กองกำรศึกษำ 

85 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครือ่งพิมพ์เลเซอร์/ชนิด
LEDสี(18หน้ำ/นำที) 
2. จ้ำนวน 2 เครื่อง 

  10,000 10,000  กองกำรศึกษำ 

86 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครือ่งส้ำรองไฟขนำด 
800 VA 
2.จ้ำนวน 6 เครื่อง 

  5,000 5,000 5,000 กองกำรศึกษำ 

87 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพือ่ใช้เก็บรักษำ
เอกสำร 

1. ตู้เหล็กบำนทึบสองมือ
จับ  
2. จ้ำนวน 4 ตู ้

  11,000 11,000  กองกำรศึกษำ 

88 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพือ่ใช้เก็บรักษำ
เอกสำร ศพด. 3 
แห่ง 

1. ตู้เหล็กบำนเล่ือน 2 
ชั น ขนำด 5 ฟุต  
2. จ้ำนวน 4 ตู ้

  13,000 13,000  กองกำรศึกษำ 

89 กำรศึกษำ งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. โต๊ะท้ำงำนส้ำนกังำน
พร้อมเก้ำอี  
2. จ้ำนวน 7 ชุด 

7,500 7,500 15,000 22,500  กองกำรศึกษำ 

แบบ ผ 03 



 
 

หน้าที ่140 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

90 กำรเคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครือ่งคอมพวิเตอร์
ส้ำหรับงำนประมวลผล แบบ
ที่ 1 * (จอขนำดไมน่้อยกว่ำ 
18.5 นิ ว)  
2. จ้ำนวน 2 เครื่อง 

 22,000  22,000  กองช่ำง 

91 กำรเคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. รถยนต์บรรทุกขนำด 1 
ตัน ไม่นอ้ยกว่ำ 2,400 ซีซี 
2. จ้ำนวน 1 คนั 
 

   868,000  กองช่ำง 

92 กำรเคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครือ่งคอมพวิเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส้ำหรับงำน
ประมวลผล *  
 2. จ้ำนวน 2 เครือ่ง 
 

21,000 21,000    กองช่ำง 

93 กำรเคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. รถยนต์บรรทุกขนำด 6 
ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเท
ท้ำย ติดตั งเครนไฮดรอลิก 
2. จ้ำนวน 1 คัน 
 

3,000,000    3,000,000 กองช่ำง 

94 กำรเคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่ออ้ำนวยควำม
สะดวกในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครื่องปรับอำกำศ 
ชนิดแขวน ขนำด 
24,000 บีทีย ู
2. จ้ำนวน 4 เครื่อง 
 

33,000 33,000 33,000 33,000  กองช่ำง 

95 เคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เก้ำอี ส้ำนกังำน 
2. จ้ำนวน 7 ตวั 
 

 17,500    กองช่ำง 

96 เคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เก้ำอี ส้ำนกังำน
(ผู้บริหำร) 
2. จ้ำนวน 1 ตวั 
 

 5,000    กองช่ำง 

แบบ ผ 03 



 
 

หน้าที ่141 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

97 เคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครือ่งคอมพวิเตอร์ All 
In One ส้ำหรับงำน
ประมวลผล 
2.จ้ำนวน 3 เครื่อง 

 23,000 23,000 23,000  กองช่ำง 

98 เคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์เกษตร เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครือ่งสูบน ้ำชนิดหอยโข่ง
แบบมอเตอร์ไฟฟ้ำ สูบน ้ำได้ 
1,130/นำท ี
2. จ้ำนวน 2 เครื่อง 

 16,000 16,000   กองช่ำง 

99 เคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและ
วิทย ุ

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครือ่งรับส่งวทิยุระบบ 
vhf/fm ชนิด 5 วัตต ์
2. จ้ำนวน 2 เครื่อง 

 24,000    กองช่ำง 

100 เคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. รถยนต์บรรทุกขนำด 1 
ตัน ไม่นอ้ยกว่ำ 2,000 ซีซี 
หรือ ไม่ต่้ำกว่ำ90 กิโลวัตต์ 
มีช่องว่ำงหลังคนขับดับเบิ ล
แค๊บ 
2. จ้ำนวน 1 คนั 

    729,000 กองช่ำง 

101 เคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. รถยนต์บรรทุกขนำด 6
ล้อ 6 ตัน ไม่นอ้ยกว่ำ 
6,000 ซีซี หรือ ไม่ต่้ำกว่ำ 
170 กิโลวัตต์ มี   
2. จ้ำนวน 1 คนั 

   1,980,000  กองช่ำง 

102 เคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. รถตกัหน้ำขุดหลัง ชนิด
ขับเคลื่อน 2 ล้อ      
2. จ้ำนวน 1 คนั 

   2,800,000  กองช่ำง 
 

103 เคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครือ่งเจียตัดแบบมือถอื 
ขนำด 9 นิ ว 
2. จ้ำนวน 1 เครื่อง 
 
 
 
 

 6,500    กองช่ำง 

แบบ ผ 03 



 
 

หน้าที ่142 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

104 เคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครือ่งเจำะคอริ่ง (เจำะ
ปูน) แบบเปียก รองรับกำร
เจำะ 162 มม. ควำมเรว็ไม่
น้อยกว่ำ 1,000 รอบตอ่
วินำทีพร้อมเครื่องก้ำเนิด
ไฟฟ้ำ 
2. จ้ำนวน 1 ชุด 

  96,000   กองช่ำง 

105 เคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครื่องตัดคอนกรีต 
ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน ไม่
น้อยกว่ำ 9 แรงม้ำ มี
ควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 
3,600 รอบต่อวินำท ี
2. จ้ำนวน 1 เครื่อง 
 

 9,000    กองช่ำง 

106 เคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. ถังน ้ำแบบไฟเบอร์
กลำส ขนำดควำมจ ุ
2,000 ลิตร 
2. จ้ำนวน 2 ถัง 
 

 18,400    กองช่ำง 

107 เคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่อใช้ในกำร
จัดเก็บเอกสำร 

1. ตู้เหล็กแบบ 2 บำน 
2. จ้ำนวน 1 ตู ้
 

 5,500    กองช่ำง 

108 เคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำน
ครัว 

เพื่อใช้ในกำรตัด
แต่งกิ่งต้นไม้ 

1. เลื่อยยนต ์
2. จ้ำนวน 1 เครื่อง 
 

 8,000    กองช่ำง 

109 กำรเคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครื่องปริ๊นเตอร์ 
ส้ำหรับกระดำษ A3 
2. จ้ำนวน 1 เครื่อง 
 
 

 7,100    กองช่ำง 

แบบ ผ 03 



 
 

หน้าที ่143 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

110 แผนงำนกำร
พำนิชย์และประปำ 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครื่องสกัดคอนกรีต 
ขนำด 1,750 วัตต ์
พร้อมอุปกรณ์ 
2. จ้ำนวน 1 เครื่อง 

  59,500   กองช่ำง 

111 แผนงำนกำร
พำนิชย์และประปำ 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครื่องสต๊ำฟเกลียว
ไฟฟ้ำ 3 นิ ว แบบออโต ้
2. จ้ำนวน 1 เครื่อง 

  149,000   กองช่ำง 

112 แผนงำนกำร
พำนิชย์และประปำ 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครื่องเช่ือมท่อ PE 
ขนำด 160 มือหมุน  
ส้ำหรับท่อขนำด 63-
160 มม.  
2. จ้ำนวน 1 เครื่อง 

   50,000  กองช่ำง 

113 แผนงำนกำร
พำนิชย์และประปำ 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครื่องปั้มลมสกรูแบบ
ลำกจูง  
2. จ้ำนวน 1 เครื่อง 

    900,000 กองช่ำง 

114 แผนงำนเคหะและ
ชุมชน 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เล่ือยยนต์ ขนำดโซ่ 
3/8นิ ว เครื่องยนต์ 2 
จังหวะ  
2. จ้ำนวน 1 เครื่อง 

   9,600  กองช่ำง 

115 แผนงำนเคหะและ
ชุมชน 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำรวจ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. กล้องวัดมุมแบบ
อิเลคทรอนิคระบบอัติ
โนมัติ 
2. จ้ำนวน 1 ตวั 

   110,000  กองช่ำง 

116 กำรสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. รถยนต์บรรทุกขนำด 1 
ตัน ไม่น้อยกว่ำ 2,400 ซี
ซี ดับเบิ ลแคป 
ตัวละ 787,000 บำท 
2. จ้ำนวน 1 คัน 
 
 

  787,000   กอง
สำธำรณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ 03 



 
 

หน้าที ่144 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

117 กำรสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. รถยนต์บรรทุกขนำด 6 
ตัน 6 ล้อ แบบอัดทำ้ย 
2. จ้ำนวน 1 คัน 

 2,400,000 2,400,000  2,400,000 กอง
สำธำรณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

118 กำรสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

งบลงทุน ครุภัณฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่ 

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. โทรทัศน์ LED ขนำด 
46 นิ ว 
2. จ้ำนวน 1 เครื่อง 

30,000     กอง
สำธำรณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

119 กำรสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

งบลงทุน ครุภัณฑ์กำรแพทย ์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครื่องตรวจหำ
เปอร์เซ็นต์เม็ดเลือด 
2. จ้ำนวน 1 เครื่อง 

80,000     กอง
สำธำรณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

120 กำรสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์
ส้ำหรับส้ำนักงำน 
2. จ้ำนวน 2 เครื่อง 

 16,000 16,000   กอง
สำธำรณสุขฯ 

121 กำรสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครื่องส้ำรองไฟขนำด 
800 VA 
2.จ้ำนวน 2 เครื่อง 

 2,500 2,500   กอง
สำธำรณสุขฯ 

122 กำรสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

งบลงทุน ครภุัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. รถจักรยำนยนต์  
ขนำด 110 ซีซี เกียร์อัติ
โนมัติ 
2. จ้ำนวน 1 คัน 
 

  48,000   กอง
สำธำรณสุขฯ 

123 กำรสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครื่องปรับอำกำศชนิด
แขวน ขนำด 24,000 บี
ทียู 
2. จ้ำนวน 2 เครื่อง 

  32,400 32,400  กอง
สำธำรณสุขฯ 

124 กำรสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

งบลงทุน ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำน
ครัว 

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. โต๊ะโฟเมกำ้  ขนำด
75*180*75  
2. จ้ำนวน 10 ตวั 

  21,000   กอง
สำธำรณสุขฯ 

แบบ ผ 03 



 
 

หน้าที ่145 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

125 กำรสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

งบลงทุน ครุภัณฑ์กำรเกษตร เพื่อใช้ในกำร
ป้องกันโรคติดต่อ 

1. เครื่องพ่นหมอกควัน 
ตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์  
2. จ้ำนวน 1 เครื่อง 

  59,000   กอง
สำธำรณสุขฯ 

126 แผนงำนกำร
พำนิชย์และประปำ 

งบลงทุน ครภุัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. รถจักรยำนยนต์  
ขนำด 110 ซีซี  
2. จ้ำนวน 1 คัน 
 

  48,000  48,000 กอง
สำธำรณสุขฯ 

127 แผนงำนเคหะและ
ชุมชน 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ประชำสัมันธ์
และเผยแพร ่

เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. ชุดเครื่องเสียงส้ำหรับ
หอกระจำยขำ่ว จ้ำนวน 2 
ชุด  
2. ล้ำโพง จำ้นวน 28 ตวั 

  350,000 350,000  กองช่ำง 

128 แผนงำนกำร
พำนิชย์และประปำ 

งบลงทุน ครภุัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่อใช้ในกำร
รองรับน ้ำจำกบอ่
บำดำล 

1. ถังไฟเบอร์กลำส ควำม
จุ 2,000 ลิตร 
2. จ้ำนวน 36 ใบ 
 

  99,600 99,600 99,600 กองช่ำง 

129 แผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครภุัณฑ์ส้ำนักงำน เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. เครื่องอ่ำนบัตร
เอนกประสงค์ 
2. จ้ำนวน 10 เครื่อง 
 

 2,800 1,400 1,400 1,400 ส้ำนักปลัด 

รวม                                                                                                                                                                                      3,765,400 4,144,800 7,386,700 7,150,900 7,589,700  

แบบ ผ 03 



 
 

หน้าที ่146 

 

 

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมิน 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในกำรจัดท้ำแผนพัฒนำท้องถิ่นนั น จะต้องมีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำตำมหมวด 

6 ข้อ 28 – 30 แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท้ำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และในกำรประเมินแผนนั นจะต้อง ด้ำเนินกำรประเมิน
คุณภำพของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ตำมแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
แจ้งตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ ๑5 พฤษภำคม ๒๕62 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผนและ
กำรประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) เข้ำมำช่วยในกำรติดตำม  

แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
2. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 20 คะแนน 
3. ยุทธศำสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
    (1) ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
    (2) ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
    (3) ยุทธศำสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
    (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
    (5) กลยุทธ์ 5  คะแนน 
    (6) เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ 5 คะแนน 
    (7) จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 5 คะแนน 
    (8) แผนงำน 5 คะแนน 
    (9) ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 5 คะแนน 
    คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องและขับเคลื่อนกำร

พัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ำร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในกำรจัดท้ำแผนพัฒนำท้องถิ่นนั น จะต้องมีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำตำมหมวด 
6 ข้อ 28 – 30 แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท้ำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และในกำรประเมินแผนนั นจะต้อง ด้ำเนินกำรประเมิน
คุณภำพของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ตำมแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
แจ้งตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ ๑5 พฤษภำคม ๒๕62 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผนและ
กำรประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) เข้ำมำช่วยในกำรติดตำม  

แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
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1. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 10 คะแนน 
2. กำรประเมินผลกำรน้ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 10 คะแนน 
3. กำรประเมินผลกำรน้ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 10 คะแนน 
4. แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 10 คะแนน 
5. โครงกำรพัฒนำ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
    (1) ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร 5 คะแนน 
    (2) ก้ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร 5 คะแนน  
    (3) เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน้ำไปสู่กำรตั งงบประมำณได้ถูกต้อง 5 

คะแนน  
    (4) โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 5 คะแนน  
    (5) เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชำติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
    (6) โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
    (7) โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
    (8) โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง มั่งคั่ ง 

ยั่งยืน ภำยใต้หลักประชำรัฐ 5 คะแนน  
    (9) งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) 5 คะแนน  
    (10) มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ 5 คะแนน  
    (11) มีกำรก้ำหนดตัวชี วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

5 คะแนน  
    (12) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
    คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องและขับเคลื่อนกำร

พัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ำร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
ที ่ ยุทธศำสตร์ จ้ำนวนโครงกำร 

จ้ำนวนโครงกำร 
ในแผนฯ ปี61 

จ้ำนวนโครงกำร 
ที่ด้ำเนินกำร 

1 ด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรม  กำรท่องเที่ยว  
กำรกีฬำ และนันทนำกำร 

29 26 

2 ด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 13 12 
3 ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสวัสดิกำรสังคม 5 5 
4 ด้ำนกำรลงทุน  กำรพำนิชยกรรมและเกษตรกรรม 4 4 
5 ด้ำนกำรสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง  ควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน    
12 9 

6 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรให้มีประสิทธิภำพ 17 14 
7 ด้ำนกำรโครงสร้ำงพื นฐำน 134 38 
 รวม 214 108 
 ร้อยละ 50.46 
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การวัดผลในเชิงปริมาณ  
ในกำรจัดท้ำแผนพัฒนำท้องถิ่นนั น จะต้องมีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำตำมหมวด 

6 ข้อ 28 – 30 แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท้ำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และในกำรประเมินแผนนั นจะต้อง ด้ำเนินกำรประเมิน
คุณภำพของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ตำมแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
แจ้งตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ ๑5 พฤษภำคม ๒๕62 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผนและ
กำรประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) เข้ำมำช่วยในกำรติดตำม โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำร
ติดตำมและประเมินผลในเชิงปริมำณ มีดังนี   

แบบที่ ๑ กำรก้ำกับกำรจัดท้ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่ ๒ แบบติดตำมผลกำรด้ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลกำรด้ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์  
แบบประเมินคุณภำพของแผนพัฒนำ  
กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)  
กำรวัดผลในเชิงคุณภำพ  
 
การวัดผลเชิงคุณภาพ  
ในกำรจัดท้ำแผนพัฒนำท้องถิ่นนั น จะต้องมีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำตำมหมวด 

6 ข้อ 28 – 30 แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท้ำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และในกำรประเมินแผนนั นจะต้อง ด้ำเนินกำรประเมิน
คุณภำพของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ตำมแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
แจ้งตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ ๑5 พฤษภำคม ๒๕62 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผนและ
กำรประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) เข้ำมำช่วยในกำรติดตำม  

องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลใช้กำรส้ำรวจควำมพึงพอใจในกำรวัดผลเชิงคุณภำพโดยภำพรวม 
โดยได้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ ซึ่งกำรประเมินควำมพึงพอใจท้ำให้ทรำบถึงผลเชิงคุณภำพในกำรด้ำเนินงำน
ของเทศบำลใน ภำพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินควำมพึงพอใจ มีดังนี   

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด้ำเนินงำนของเทศบำล  
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำร  

 
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาในอนาคต 
 4.4.1 ผลกระทบในอนาคต 
  ๑. เกิดกำรพัฒนำที่ล่ำช้ำ เพรำะกำรด้ำเนินงำนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่ำน
กระบวนกำรหลำย ขั นตอน สลับสับซ้อน  

๒. ประชำชนอำจเกิดควำมเบื่อหน่ำยกับกระบวนกำรจัดท้ำแผนที่มีควำมยุ่งยำกมำกขึ น  
๓. ปัญหำอำจไม่ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงตรงจุดเพรำะข้อจ้ำกัดของระเบียบกฎหมำยที่ท้ำได้ยำก

และบำงเรื่อง อำจท้ำไม่ได ้ 
 
  

http://www.dla.go.th/
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4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  1. กำรจัดท้ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีควรพิจำรณำงบประมำณและค้ำนึงถึงสถำนะกำรคลังใน
กำรพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  

2. ควรเร่งรัดให้มีกำรด้ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ตั งในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยให้
สำมำรถ ด้ำเนินกำรได้ในปีงบประมำณนั น  

3. เทศบำลควรพิจำรณำตั งงบประมำณให้เพียงพอและเหมำะสมกับกับภำรกิจแต่ละด้ำนที่
จะต้อง ด้ำเนินกำร ซึ่งจะช่วยลดปัญหำในกำรโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั งจ่ำยรำยกำรใหม ่ 
  4. กำรส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กและเยำวชนเข้ำค่ำย และส่งเสริมกำรเล่นดนตรีให้กับโรงเรียน
ภำยในต้ำบลหนองน ้ำแดง เพ่ือให้เด็กและเยำวชนได้มีศักยภำพในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
  5. กำรส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำให้กับเด็กและเยำวชนใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ห่ำงไกลยำเสพ
ติด 
  6. ให้มีสถำนที่ออกก้ำลังกำยทุกหมู่บ้ำนในต้ำบลหนองน ้ำแดง เพ่ือให้ประชำชนได้ออกก้ำลัง
กำย 
  7. ให้มีสถำนที่กักเก็บน ้ำหมู่ที่ 3 เพ่ือแก้ปัญหำควำมเดือนร้อนของประชำชนที่ไม่มีน ้ำใช้ใน
ฤดูแล้ง 
  8. ให้มีรำงระบำยน ้ำ หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 8 เพ่ือแก้ปัญหำน ้ำไหลท่วมถนนในช่วงฤดูฝน 
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