ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
----------------------------------1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
1.1.1 ด้านที่ตั้ง
องค์ การบริห ารส่ ว นตำบลนาแขม จั ดตั้ งขึ้น เมื่อ วันที่ 23 เดือ น กุม ภาพั นธ์ พ.ศ.
2540 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ถนนสายสระดู่ - สะพานหิน ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
พื้นที่ตำบล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอกบินทร์บุรี ประมาณ 15 กิโลเมตร และอยู่ห่าง
จากอำเภอเมือง จั งหวัดปราจีน บุ รี ประมาณ 54 กิโลเมตร มีพื้นที่รวม 58.94 ตารางกิโลเมตร หรือ
16,685.50 ไร่
1.1.2 ด้านอาณาเขต
ตำบลนาแขมมีพื้นทีต่ ิดต่อกับตำบล และอำเภอใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อตำบลสะพานหินและตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ทิศใต้
ติดต่อตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 1

แผนที่เขตตำบลนาแขม
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลนาแขม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีเนินดินสูงเป็นบางแห่ง
และพื้นที่หลายหมู่บ้านอยู่ติดแม่น้ำแควหนุมาน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย
รับจ้าง
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
เนื่ องจากสภาพภูมิป ระเทศของตำบลนาแขม ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่ม หลายหมู่บ้านอยู่ติด
แม่ น้ ำ ทำให้ ในฤดูฝ นมีฝ นตกมากเกิดสภาพน้ำท่ วมหลายพื้ น ที่ท ำให้ ผ ลผลิ ตและบ้ านเรือนประชากร
เสียหาย บางปีฝนทิ้งช่ วงทำให้พื้นที่ ทำการเกษตรแห้ งแล้งไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควร ในฤดูห นาวมีอากาศ
ค่อนข้างหนาว และมีอากาศร้อนแห้งแล้งในฤดูแล้ง
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว
1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำแควหนุมาน
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
พื้นที่ป่า แบ่งพื้นที่เป็น
(1) พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า 6 %
(2) เขตป่าสงวน
30 %
(3) พื้นที่ภูเขาสูงชัน
3 %
(4) ที่ราบเนินต่ำ
12 %
(5) ที่ราบลุ่ม
49 %
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตำบลนาแขมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่ บ้าน ได้แก่ บ้านหนองเอี่ยน บ้านวังห้าง
บ้านหนองมันปลา บ้านโนนมะง่อง บ้านสำโรง บ้านนาแขม บ้านโนนกลาง บ้านตลิ่งชัน บ้านท่าอุดม บ้าน
โนนเกาะลอ และบ้ านหนองแสง นอกจากนี้ ยั งมี องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น จำนวน 1 แห่ ง และมี
ครัวเรือน ณ เดือน พฤษภาคม 2562 จำนวน 1,715 ครัวเรือน โดยมีรายละเอียดการแบ่งเขตการ
ปกครองแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ผู้นำหมู่บ้าน
ครัวเรือน
1
บ้านหนองเอี่ยน
นางสาวสำราญ ทองโบราณ
347
2
บ้านวังห้าง
นางสาวรติยา หริรักษ์
62
3
บ้านหนองมันปลา
นายประยูร มีห่อข้าว
164
4
บ้านโนนมะง่อง
นายสุดใจ ดวงสีทา
181
5
บ้านสำโรง
นายเสถียร คำขจร
136
6
บ้านนาแขม
นายทองมี ฟื้นฟ้า
101
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7
หมู่ที่
8
9
10
11

บ้านโนนกลาง
ชื่อหมู่บ้าน
บ้านตลิ่งชัน
บ้านท่าอุดม
บ้านโนนเกาะลอ
บ้านหนองแสง

นายประเสริฐ นากำแพง (กำนัน)
ผู้นำหมู่บ้าน
นายประยงค์ โตรุ่ง
นายอาคม เหมกุล
นายอาคม เรืองหนองยาง
นายจุมพล พรมชัยยา

พื้นที่มีทั้งหมด
ห่างจากกรุงเทพฯ
ห่างจากที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี
ห่างจากศาลากลางจังหวัด

จำนวน 48.94
ประมาณ 169
ประมาณ 25
ประมาณ 47

95
ครัวเรือน
117
249
116
147

ตารางกิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร

2.2 การเลือกตั้ง
1. แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น
11
เขต
2. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่ไปใช่สิทธิเลือกตั้ง แบ่งออกเป็น
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ไม่ไปสิทธิเลือกตั้ง
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
(คน)
(คน)
(คน)
1 บ้านหนองเอี่ยน
522
389
133
2 บ้านวังห้าง
202
153
49
3 บ้านหนองมันปลา
434
336
98
4 บ้านโนนมะง่อง
482
383
99
5 บ้านสำโรง
258
215
43
6 บ้านนาแขม
308
231
77
7 บ้านโนนกลาง
240
198
42
8 บ้านตลิ่งชัน
267
207
60
9 บ้านท่าอุดม
550
468
82
10 บ้านโนนเกาะลอ
262
217
45
11 บ้านหนองแสง
302
238
64
รวม
3,827
3,035
792
ที่มา : ข้อมูลสำนักงานทะเบียนอำเภอกบินทร์บุรี ณ วันที่ พฤษภาคม 2562
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3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ปี 2558-2562 ดังนี้
รายการ
ปี 2558
ปี 2559
ประชากรชาย
2,434
2,491
ประชากรหญิง
2,439
2,475
รวมประชากร
4,873
4,966
ครัวเรือน
1,562
1,619
ทีม่ า : สำนักทะเบียนอำเภอกบินทร์บุรี
3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร
ช่วงอายุ
ชาย
น้อยกว่า 1 ปี
27
1 - 12 ปี
413
13 - 25 ปี
465
26 - 59 ปี
1,321
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
326
ที่มา : สำนักงานทะเบียนอำเภอกบินทร์บุรี
4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
(1) ระดับเตรียมอนุบาล
หมู่ที่
3
6
9

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านท่าอุดม
รวม

ปี 2560
2,518
2,489
5,007
1,668

หญิง
32
371
441
1,275
395

ปี 2561
2,527
2,493
5,020
1,691

ปี 2562
2,556
2,514
5,070
1,708

รวม
59
784
906
2,596
721

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนครู (คน)
จำนวนนักเรียน (คน)
ชาย หญิง ทั้งสิ้น ชาย หญิง ทั้งสิ้น
1
1
9
4
13
3
3
15 13 28
2
2
10 10 20
6
6
34 27 61

(2) ระดับอนุบาล
หมู่ที่
3
6
9
10

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านท่าอุดม
โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม
รวม

ระดับอนุบาล
จำนวนครู (คน)
จำนวนนักเรียน (คน)
ชาย หญิง ทั้งสิ้น ชาย หญิง ทั้งสิ้น
1
1
5
9
14
1
1
15 23 38
1
1
20
9
29
1
1
4
0
4
1
3
4
44 41 85
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(3) ระดับประถมศึกษา
หมู่ที่
3
6
9
10

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านท่าอุดม
โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม
รวม

ระดับประถมศึกษา
จำนวนครู (คน)
จำนวนนักเรียน (คน)
ชาย หญิง ทั้งสิ้น ชาย หญิง ทั้งสิ้น
3
1
4
23 18 41
6
9
15 37 48 85
1
7
8
52 43 95
1
2
3
7
5
12
11 19 30 119 114 233

(4) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ที่

ชื่อโรงเรียน

6

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนครู (คน)
จำนวนนักเรียน (คน)
ชาย หญิง ทั้งสิ้น ชาย หญิง ทั้งสิ้น
4
4
8
32 28 60
4
4
8
32 28 60

โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์
รวม
ที่มา : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.2 สาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2562 ตำบลนาแขม มีสถานบริการสาธารณสุข ดังนี้
(1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง
(2) เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 4 คน
(3) อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 70 คน
4.3 อาชญากรรม
ข้อมูลด้านอาชญากรรมพื้นที่ตำบลนาแขม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

อาชญากรรม
อาวุธปืน
ทรัพย์
ร่างกาย
1
บ้านหนองเอี่ยน
1/1
2
บ้านวังห้าง
1/1
3
บ้านหนองมันปลา
1/1
4
บ้านโนนมะง่อง
2/2
5
บ้านสำโรง
6
บ้านนาแขม
1/1
1/1
7
บ้านโนนกลาง
8
บ้านตลิ่งชัน
9
บ้านท่าอุดม
10 บ้านโนนเกาะลอ
1/1
11 บ้านหนองแสง
รวม
1/1
4/4
3/3
(ข้อมูล : สถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี ณ 20 ตุลาคม 2559)

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมายเหตุ

ลักรถจักรยานยนต์
อาวุธปืนสงคราม
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4.4 ยาเสพติด
ข้อมูลด้านยาเสพติดพื้นที่ตำบลนาแขม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คดียาเสพติด
ชนิดยาเสพติด
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ครอบครอง ครอบ
จำหน่าย
เสพ ยาบ้า ไอซ์ กัญชา
เพื่อจำหน่าย ครอง
1 บ้านหนองเอี่ยน
1/1
2 บ้านวังห้าง
3 บ้านหนองมันปลา 1/1
1/1
2/2 10
4 บ้านโนนมะง่อง
1/1
1/1 2/2 1,207 5 บ้านสำโรง
1/1
9
6 บ้านนาแขม
1/1
7 บ้านโนนกลาง
8 บ้านตลิ่งชัน
9 บ้านท่าอุดม
10 บ้านโนนเกาะลอ
11 บ้านหนองแสง
รวม
2/2
1/1
2/2 6/6 1,226
(ข้อมูล : สถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี ณ 20 ตุลาคม 2559)

หมายเหตุ
- ยึดทรัพย์ตาม
มาตรการ พ.ร.บ.
ยาเสพติด จำนวน
1 ราย
- หมู่บ้านที่มีแพร่
ระบาด ผู้ค้าและผู้
เสพ ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1,3,4,5,6
- หมู่บ้านที่มีแพร่
ระบาด ผู้เสพ
ประกอบด้วย หมู่ที่
2,7,8,9,10,11

4.5 การสังคมสงเคราะห์
ข้อมูลจากงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ณ เดือน มิถุนายน
พ.ศ. 2562
จำนวน
หมายเหตุ
หมู่ที่
ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์
1
105
34
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์ได้รับจัดสรรจาก
2
52
18
รัฐบาล
3
65
19
4
83
19
5
31
12
6
57
12
7
29
10
8
49
10
9
111
22
1
10
44
6
11
43
9
1
รวม
669
171
2
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5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

บ้านหนองเอี่ยน
บ้านวังห้าง
บ้านหนองมันปลา
บ้านโนนมะง่อง
บ้านสำโรง
บ้านนาแขม
บ้านโนนกลาง
บ้านตลิ่งชัน
บ้านท่าอุดม
บ้านโนนเกาะลอ
บ้านหนองแสง
รวม

ถนนลาดยาง
-

ประเภทถนน/จำนวน/สาย
ถนนคอนกรีต
ถนนลูกรัง
5
2
2
5
2
7
3
15
2
9
2
8
4
3
3
2
4
2
3
3
9
26
69

ถนนดิน/อื่นๆ
-

5.2 การไฟฟ้า
(1) มีระบบไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน จำนวน 1,715 หลังคาเรือน
(2) ไม่มีไฟฟ้าใช้ - หลังคาเรือน
(3) ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าแสงสว่างรายทาง) หมู่ที่ 1 จำนวน 35 ดวง หมู่ที่ 2 จำนวน 19 ดวง
หมู่ที่ 3 จำนวน 30 ดวง หมู่ที่ 4 จำนวน 28 ดวง หมู่ที่ 5 จำนวน 35 ดวง หมู่ที่ 6 จำนวน 55 ดวง หมู่ที่ 7
จำนวน 10 ดวง หมู่ที่ 8 จำนวน 25 ดวง หมูท่ ี่ 9 จำนวน 33 ดวง หมู่ที่ 10 จำนวน 10 ดวง และหมู่ที่ 11
จำนวน 22 ดวง
5.3 การประปา
ระบบประปา
ความรับผิดชอบของ ความรับผิดชอบของ ความรับผิดชอบของ
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
อบต.นาแขม
หมู่บ้าน
หน่วยงานอื่นๆ
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
1 บ้านหนองเอี่ยน
1
2 บ้านวังห้าง
1
3 บ้านหนองมันปลา
4
4 บ้านโนนมะง่อง
3
2
5 บ้านสำโรง
6 บ้านนาแขม
2
7 บ้านโนนกลาง
2
-

หมายเหตุ
- หมู่ที่ 1
ประชาชน
ส่วนหนึ่งใช้
น้ำประปา
จากการ
ประปาส่วน
ภูมิภาค
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8
9
10
11

บ้านตลิ่งชัน
บ้านท่าอุดม
บ้านโนนเกาะลอ
บ้านหนองแสง
รวม

4
3
19

1
3
7

-

5.4 โทรศัพท์
ปัจจุบันประชาชน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ มีโทรศัพท์บ้าน จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
หมู่ที่ 7 จำนวน 1 แห่ง และหมู่ที่ 8 จำนวน 2 แห่ง
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
(1) ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์ กบินทร์บุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลกบินทร์ อำเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
(2) ตู้ไปรษณี ย์ จำนวน 1 แห่ ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม ตำบลนาแขม ตำบลนาแขม
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
(3) เสาสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 3 แห่ง ตั้งอยู่ ที่หมู่ที่ 1 บ้านหนองเอี่ยน จำนวน 1 แห่ง
(ดีแทค) และหมู่ที่ 6 บ้านนาแขม จำนวน 2 แห่ง (ดีแทค และทรูมูฟ) ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์ บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ และการเกษตร
อื่นๆ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง
6.2 การประมง
6.3 การปศุสัตว์
ตำบลนาแขม มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงกระบือ โค สุกร และการเลี้ยงไก่
6.4 การบริการ
(1) ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ จำนวน 1 แห่ง
(2) ร้านบริการซ่อมรถ จำนวน 1 แห่ง
(3) ร้านบริการทำผม เสริมสวย จำนวน 3 แห่ง
(4) ร้านอาหาร จำนวน 14 แห่ง
(5) ร้านล้างอัดฉีดรถ จำนวน 1 แห่ง
(6) ร้านเย็บผ้า จำนวน 1 แห่ง
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6.5 การท่องเที่ยว
วัดบรรพตเขมาราม เป็นวัดเก่าแก่อายุประมาณ 100 ปี โดยมีเจดีย์เก่าแก่เป็นสัญญาลักษณ์
และมีพระไสยาทองค์ใหญ่ ตั้งอยู่บนเนินเขาหมู่ที่ 4 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จั งหวัดปราจีนบุรี
เนื้อทีบ่ ริเวณวัดประมาณ 101 ไร่ มีสัตว์ป่าอนุรักษณ์มากมาย เช่น ไก่ป่า กระรอก
6.6 อุตสาหกรรม
ประเภทอุตสหกรรมในพื้นที่ตำบลนาแขม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัทบางจากโซลาร์ เอ็น
เนอร์ยี ประเทศไทย และบริษัทย่งไทยการยาง
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
ในพื้นทีต่ ำบลนาแขมแบ่งหน่วยธุรกิจและกลุ่มอาชีพ ดังนี้
(1) โรงงานผลิตไม้หอม
จำนวน 1 แห่ง
(2) โรงงานผลิตถังพลาสติก จำนวน 1 แห่ง
(3) โรงเลี้ยงสัตว์ (ฟาร์มไก่) จำนวน 1 แห่ง
(4) โรงสีข้าว
จำนวน 4 แห่ง
(5) หน่วยธุรกิจย่อย ดังนี้
- ร้านค้าปลีก
จำนวน 63 แห่ง
- ห้องเช่า
จำนวน 8 แห่ง
- ร้านรับซื้อของเก่า
จำนวน 3 แห่ง
- ร้านขายรถมือสอง จำนวน 1 แห่ง
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
จำนวน 1 แห่ง
สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ ปี 2554 – 2562 ดังนี้
ปี 2554 จำนวน 6 ราย
ปี 2555 จำนวน 10 ราย
ปี 2556 จำนวน 13 ราย
ปี 2557 จำนวน 10 ราย
ปี 2558 จำนวน 8 ราย
ปี 2559 จำนวน 11 ราย
ปี 2560 จำนวน 17 ราย
ปี 2561 จำนวน 10 ราย
ปี 2562 จำนวน 11 ราย
6.8 แรงงาน
ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตร รองลงมาจะเป็นวัยทำงานที่ใช้แรงงานในพื้นที่อตุ สาหกรรม
ในเขตเครือสหพัฒน์และพื้นที่ใกล้เคียง
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
มีจำนวน 11 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมูบ่ ้านดังนี้
ประชากร
หมู่ที่
หมู่บ้าน
รวม (คน)
ชาย (คน) หญิง (คน)
1 บ้านหนองเอี่ยน
324
323
647
2 บ้านวังห้าง
113
131
244
3 บ้านหนองมันปลา
306
289
595
4 บ้านโนนมะง่อง
320
351
671
5 บ้านสำโรง
170
163
333
6 บ้านนาแขม
213
188
401
7 บ้านโนนกลาง
172
148
320
8 บ้านตลิ่งชัน
167
169
336
9 บ้านท่าอุดม
386
362
748
10 บ้านโนนเกาะลอ
177
185
362
11 บ้านหนองแสง
208
205
413
รวม
2,556
2,514
5,070

หลังคาเรือน
347
62
164
181
101
136
95
117
249
116
147
1,71 5

(ข้อมูล : ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บรุ ี ณ พฤษภาคม 2562)

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
(1) ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
รายงานสรุปยอดผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ครัวเรือน
พื้นทีเ่ พาะปลูก
6 บ้านนาแขม
1
13.00
11 บ้านโนนเกาะลอ
1
8.00
รวมทั้งตำบล
2
21.00

พื้นที่เก็บเกี่ยว
13.00
8.00
6,066.08

(2) ปลูกข้าวเจ้า
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านหนองเอี่ยน
บ้านวังห้าง
บ้านหนองมันปลา
บ้านโนนมะง่อง
บ้านสำโรง
บ้านนาแขม
บ้านโนนกลาง

รายงานสรุปยอดผู้ปลูกข้าวเจ้า
ครัวเรือน
พื้นที่เพาะปลูก
3
32.00
7
156.00
45
775.00
60
1,951.31
24
386.00
37
550.74
39
712.00

พื้นทีเ่ ก็บเกี่ยว
32.00
156.00
775.00
1,951.31
386.00
550.74
712.00
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8
9
10
11

หมู่ที่
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

หมู่ที่
1

บ้านตลิ่งชัน
บ้านท่าอุดม
บ้านโนนเกาะลอ
บ้านหนองแสง
รวมทั้งตำบล

28
40
26
6
303

542.00
610.43
252.60
78.00
6,066.08

542.00
610.43
252.60
78.00
6,066.08

(3) ปลูกมันสำปะหลังโรงงาน
รายงานสรุปยอดผู้ปลูกมันสำปะหลังโรงงาน
ชื่อหมู่บา้ น
ครัวเรือน
พื้นที่เพาะปลูก
บ้านวังห้าง
1
12.00
บ้านหนองมันปลา
8
116.00
บ้านโนนมะง่อง
2
28.00
บ้านสำโรง
1
15.00
บ้านนาแขม
6
123.00
บ้านโนนกลาง
9
69.50
บ้านตลิ่งชัน
2
30.00
บ้านท่าอุดม
45
622.00
บ้านโนนเกาะลอ
6
48.00
บ้านหนองแสง
19
418.00
รวมทั้งตำบล
95
1,481.50

พื้นที่เก็บเกีย่ ว
12.00
116.00
28.00
15.00
123.00
69.50
30.00
622.00
48.00
418.00
1,481.50

(4) ปลูกอ้อยโรงงาน
รายงานสรุปยอดผู้ปลูกอ้อยโรงงาน
ชื่อหมู่บ้าน
ครัวเรือน
พื้นที่เพาะปลูก
บ้านหนองเอี่ยน
1
6.00
รวมทัง้ ตำบล
1
6.00

พื้นที่เก็บเกี่ยว
6.00
6.00

(5) ปลูกยางพารา
หมู่ที่
3
5
6
9
11

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านหนองมันปลา
บ้านสำโรง
บ้านนาแขม
บ้านท่าอุดม
บ้านหนองแสง
รวมทั้งตำบล

รายงานสรุปยอดผู้ปลูกยางพารา
ครัวเรือน
พื้นที่เพาะปลูก
2
24.50
1
24.50
3
88.75
6
109.00
1
12.00
12
258.75

พื้นที่เก็บเกี่ยว
24.50
24.50
88.75
109.00
12.00
258.75
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หมู่ที่
9

(6) ปลูกปาล์มน้ำมัน
รายงานสรุปยอดผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
ชื่อหมู่บ้าน
ครัวเรือน
พื้นที่เพาะปลูก
บ้านท่าอุดม
1
15.00
รวมทัง้ ตำบล
1
15.00

พื้นที่เก็บเกี่ยว
15.00
15.00

(7) ปลูกอินทผาลัม
หมู่ที่
10

รายงานสรุปยอดผู้ปลูกอินทผาลัม
ชื่อหมู่บ้าน
ครัวเรือน
พื้นที่เพาะปลูก
บ้านโนนเกาะลอ
5
88.55
รวมทั้งตำบล
5
88.55

พื้นทีเ่ ก็บเกี่ยว
88.55
88.55

(ข้อมูล : สำนักงานเกษตร ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562)

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร
แหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำแควหนุมาน
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)
มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 - 11 และหมู่ที่ 1 ส่วน
ใหญ่ใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชาชน หมู่ที่ 1 - 11 นับถือศาสนาพุทธ
โดยมีขอ้ มูลศาสนสถาน ดังนี้
(1) วัด จำนวน 6 วัด ได้แก่
1) วัดบรรพตเขมาราม
2) วัดสำโรงวนาราม
3) วัดศรีสวัสดิ์
4) วัดเจริญราษฎร์รงั สรรค์
5) วัดท่าอุดมสมบูรณาราม
6) วัดเนาวรัตนาราม
(2) สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
1) สำนักสงฆ์เขานางจีน
2) สำนักสงฆ์แก้วบูรพา
3) สำนักสงฆ์แดนวิเวก
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(3) โบสถ์ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
1) บ้านโนนมะง่อง
จำนวน 2 แห่ง
2) บ้านนาแขม
จำนวน 1 แห่ง
3) บ้านตลิ่งชัน
จำนวน 1 แห่ง
4) บ้านท่าอุดม
จำนวน 1 แห่ง
5) บ้านโนนเกาะลอ จำนวน 1 แห่ง
8.2 ประเพณีและงานประจำปี
(1) บ้านหนองเอี่ยน มีประเพณีก่อเจดีย์ทราย ประเพณีสงกรานต์
(2) บ้านวังห้าง มีประเพณีสงกรานต์
(3) บ้านหนองมันปลา มีประเพณีสงกรานต์
(4) บ้านโนนมะง่อง มีประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง
(5) บ้านสำโรง มีประเพณีสงกรานต์
(6) บ้านนาแขม มีประเพณีสงกรานต์ ประเพณีสู่ขวัญข้าว
(7) บ้านโนนกลาง มีประเพณีสงกรานต์
(8) บ้านตลิ่งชัน มีประเพณีลอยกระทง งานประจำปีลอยกระทง
(9) บ้านท่าอุดม มีประเพณีก่อเจดีย์ทราย/แห่ปราสาทผึ้ง ประเพณีสงกรานต์
(10) บ้านโนนเกาะลอ มีประเพณีสงกรานต์/ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
(11) บ้านหนองแสง มีประเพณีสงกรานต์
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิน่ ภาษาถิ่น
ประชาชนในตำบลนาแขม ใช้ภาษาไทย และภาษาอีสาน
8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น คือ ข้าวอินทรีย์ (ข้าวหอมมะลิ) ไข่เข็มไอโอดีน ผักกะเฉดชะลูดน้ำ
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำห้วย, ลำน้ำ
บึง, หนองน้ำ
คลอง
สระน้ำ, อ่างเก็บน้ำ
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย
บ่อน้ำตื้น
บ่อโยก

จำนวน 7 สาย
จำนวน 9 แห่ง
จำนวน 14 สาย
จำนวน 13 แห่ง
จำนวน 10 แห่ง
จำนวน 9 แห่ง
จำนวน 4 แห่ง
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บ่อบาดาล
ทำนบ

จำนวน 21 แห่ง
จำนวน 13 แห่ง

9.2 ป่าไม้
ในพื้นที่อยู่บางส่วนที่ติดภูเขามีป่าไม้อุดสมบูรณ์
9.3 ภูเขา
ส่วนใหญ่พื้นที่เป็ นที่ราบลุ่มมีเนินดินสูงเป็นบางแห่ง และมีภูเขาล้อมรอบพื้นที่บางส่วน ใน
พื้นที่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองแสง
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ของตำบลนาแขม ส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูกเหมาะสมกับการทำการเกษตร
และมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ ภูเขา อากาศที่
ไม่มมี ลพิษ
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมมีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมุง่ เน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
(1) เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพั ฒ นาความมั่น คง ทางการเมือง
ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจน
การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุก
ระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
รูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัย
พิบตั ิ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การกรั บ กระบวนการทำงานของกลไกที่ เกี่ ยวข้ องจากแนวดิ่ งสู่แ นว
ระนาบมากขึ้น
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่
ชาติการค้า
(2) การพั ฒ นาภาคการผลิตและบริการ เสริมเสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง
ยั่งยืน และส่งเสริมการเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(3) การพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการและเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน พั ฒ นาทั ก ษะ
ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
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(4) การพัฒ นาพื้น ที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒ นาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุ น พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ด้านการขนส่ ง ความมั่น คงและ
พลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกผังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมสี ุขของครอบครัวไทย
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้ มแข็งของสถาบั นทางสั งคม ทุ นทางวัฒ นธรรมและความ
เข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
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(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
1.2. แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก 4 ยุทธศาสตร์เสริม คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒ นาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒ นาคนทุก
ช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแล
ผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัย ทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟูและดูแลสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มุ่งเน้น
การลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทย
สามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขั บเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
ราก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบ
เพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรั บโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาค
เกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน การพัฒนา EMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้ความสำคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อให้
การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็น
ธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม ประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบ
ที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้น
การพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการ
บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมิง การเชื่อมโยง
การเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 8 ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย และนวั ต กรรม ให้
ความสำคัญ กับ การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจั ย และนวัตกรรม ต่ อเนื่ อ งจาก
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แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ ฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ พัฒนาภาค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจำกั ดของ
พื้น ที่รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒ นาที่เกี่ยวข้ อง สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุท ธศาสตร์ ที่ 10 ยุ ท ธศาสตร์ด้ านการต่ างประเทศ ประเทศเพื่ อนบ้ าน และภู มิ ภ าค
ประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้น การ
ดูแลการดำเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะ
ประเทศสมาชิกทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค
1.3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1. แผนพัฒนาภาค
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาภาคกลาง
(1) เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคให้สามารถสร้างโอกาสการประกอบอาชีพ
และการเพิ่มรายได้อย่างทั่วถึง นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำของคน
ในภาค
(2) เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกกลุ่มใน
สังคม โดยเน้นความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะมีคุณภาพ และมี
ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอย่างทั่วถึง
(3) เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างสมดุลและได้รับ
การยอมรับจากชุมชน
(4) เพื่อเปิ ดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้เจริญเติบโตอย่างยางยืน ซึ่งจะนำไปสู่การ
กระจายความเจริญและการเพิ่มขีดสามารถในการแข่งขัน
ภาพรวมแนวทางการพัฒนาภาคกลาง
พัฒนาภาคกลางให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำ โดยเป็นศูนย์อุตสาหกรรมของเอเชียตะตัว
ออกเฉียงใต้ และเป็นฐานการผลิตอาหารและสิ นค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานโลก
สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชียที่มี
ชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของฐานอุตสาหกรรมเดิม และส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้เป็นฐานรายใหม่ เพื่อยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของภาค
กลางให้เป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหาร และสินค้าเกษตรให้มีความ
ทันสมัยและเป็นสากล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคกลางเป็นฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่
มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐานโลก สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ
3. ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
และภาพลักษณ์ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพของภาคกลางให้เ ป็นศูนย์รวมการท่องเที่ยวของ
เอเชียที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ำ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการ
ใช้น้ำในภาคตะวันออก ระหว่างภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว และชุมชน
2. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประกอบด้วย
สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
วิสยั ทัศน์
“เส้นทางการค้าการลงทุนไปสู่ประตูอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรม และนวัตกรรม
เกษตรแปรรูประดับประเทศ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภั ย เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ สุขภาพ
และวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์”
เป้าประสงค์รวม
1. เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาระบบโลจิสติกส์และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่ อน
บ้านเพื่ อเป็ น ศูน ย์ กลางการค้ าการลงทุ นภาคตะวัน ออกไปสู่ อิน โดจีน และรองรับ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :
เป็นแหล่งการค้า การลงทุน และการขนส่งภาคตะวันออกไปสู่อินโดจีนที่พร้อม
ด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งบุคลากรศักยภาพสูง
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
1. อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึน้ ร้อยละ 3 ต่อปี
2. มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
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กลยุทธ์
1. พั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ มี คุ ณ ภาพ สะดวก รวดเร็ ว เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่ งแวดล้ อ มและเชื่ อ มต่ อ กั น ภายในกลุ่ ม จั งหวัด และไปสู่ ระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก (Eastern
Economic Corridor) และอินโดจีน
2. พัฒนาศูนย์กลางและช่องทางการกระจายสินค้าเพื่อรองรับการเป็นฐานการ
ผลิต ขนส่งและจัดจำหน่ายของอินโดจีน
3. วางแผนการผลิ ตและพัฒ นาบุคลากรทั้งในเชิงคุณ ภาพและปริมาณ เพื่อ
รองรับการเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนของอินโดจีน
4. พัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อรองรับการค้า การลงทุนและการ
ขนส่งทีมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน
6. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศ (Trade Shoe\w)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และบริการด้านการท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:
1. ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม รวมถึงการ
ส่งเสริมมาตรฐานสินค้าและบริการการท่องเทีย่ ว
2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางน้ำที่สำคัญ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทาง
น้ำระหว่างกลุ่มจังหวัด
ตัวชี้วัด
1. อัตราการขยายตัว รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้น 3.0 %
ต่อปี
2. อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวร้อยละ 5%
กลยุทธ์
1. อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค
2. ยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุม ชน (OTOP) ตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3. พัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
4. พัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจ
5. พั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว การตลาด ประชาสั ม พั น ธ์
บุคลากร สินค้า และระบบข้อมูลสารสนเทศ
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6. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ประชาชนและท้องถิ่น
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของกลุ่มจังหวัด
7. การสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น การนำนวัต กรรมมาใช้ในการผลิ ต
ระบบการตลาด และโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ (ZONING) เพื่อให้สินค้า
เกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:
1. ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และมูลค่าเพิ่มขึ้น
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีศักยภาพการแข่งขัน
2. เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และมีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่ออำนาจทาง
การตลาด
ตัวชี้วัด
1. ร้ อ ยละที่ เพิ่ ม ขึ้ น ของจำนวนชนิ ด ของสิ น ค้ า เกษ ตรที่ ผ่ า นการรั บ รอง
มาตรฐาน 5 %
2. จำนวนกลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรที่สามารถทำธุรกิจสินค้าเกษตร
ปีละ 3 กลุ่ม
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนในการนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต
2. พัฒนาการเข้าถึงปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรอย่าง
ครบถ้วน
3. เพิ่มผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
4. เชื่อมโยงวัตถุดิบภาคเกษตรกรรมจากในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน
สู่การแปรรูปเพือ่ สร้างมูลค่าเพิ่มในภาคอุตสาหกรรม
5. มุ่ ง พั ฒ นาสู่ เกษตรปลอดภั ย ที่ เหมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าสูง
6. พัฒนาการเกษตรกร/องค์กร/สถาบันเกษตรกรให้สามารถทำธุรกิจเกษตร
รองรับการค้าเสรี
7. พัฒนาสารสนเทศเพื่อการเกษตร
ประเด็ น ยุท ธศาสตร์ ที่ 4 ส่ งเสริม การพั ฒ นาอุต สาหกรรม และนวัต กรรมเกษตร
แปรรูปและสมุน ไพร พลังงานทดแทน และยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานและกลุ่มเกษตรกร สร้าง
บรรยากาศทีเอื้อต่อการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve)
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:
เป็ น ฐานการผลิ ต อุ ต สาหกรรมและนวั ต กรรมเกษตรแปรรู ป และสมุ น ไพร
พลังงานทดแทน และอุตสาหกรรม (New S-Curve) ที่สำคัญ ของประเทศที่พร้อมสรรพด้วยโครงสร้าง
พื้นฐาน แรงงานฝีมือกลุ่มเกษตรกร ระบบขนส่ง และการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด
1. อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงานเพิม่ ขึ้น 4 %
2. อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการลงทุนของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
กลยุทธ์
1. พัฒ นาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
2. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและกลุ่มเกษตรกรที่ตอบสนองต่อความต้องการ
สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและสมุนไพร
3. การกำหนดเขตพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมในกลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ เหมาะสมและวาง
แผนการลงทุนในอุตสาหกรรม
4. เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. ส่ ง เสริ ม ระบบการบริ ห ารจั ด การในภาคอุ ต สาหกรรมที่ เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาเครือข่ายระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:
1. ยกระดั บ คุ ณ ภาพทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มเพื่ อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคม
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1. จำนวนแหล่งน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กที่ได้รับการพัฒนาฟืน้ ฟู
ปีละ 2 แห่ง
2. จำนวนพื้นทีท่ ี่ได้รับการปรับปรุงเพื่อป้องกันภัยพิบัติ/ภัยแล้ง
ปีละ 2 ชุมชน/หมู่บ้าน
กลยุทธ์
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดต้นไม้ทำลายป่า
2. ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยแล้ง
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3. การพัฒนา/ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริ หารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)
1. เส้นทางการค้าการลงทุน การคมนาคม และการค้าภาคตะวันออกของไทย
สู่อินโดจีน
2. แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
3. เส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สุขภาพ และวัฒนธรรม
4. อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและสมุน
1.4 แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
วิสัยทัศน์จังหวัดปราจีบุรี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564
“ปราจี น บุ รีเมื องน่าอยู่ คู่แหล่ งท่ องเที่ ยวและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตร
ปลอดภัย แพทย์แผนไทย และสมุนไพรสู่สากล”
พันธกิจจังหวัด (Missiom)
(1) ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ
โดยควมมต้องการ และความจำเป็นของประชาชนเป็นหลัก
(2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม การเกษตร
การดำเนิ น การด้านสั งคมและการศึกษาให้ เกิด ความเท่ าเที ยม การจัดการสิ่ งแวดล้ อ มและระบบการ
คมนาคม
(3) ส่เงสริมและรักษาคุณภาพการท่องที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ให้เกิดผลอย่างยัง่ ยืน
(4) พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(5) ในด้านการเกษตรกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(6) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาแดพทย์ แ ผนไทยและสมั น ไพรให้ มี
มาตราฐานสากล
เป้าประสงค์จังหวัด (Goals)
จังหวัดเป็น ฐานการผลิตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และฐานการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย เป็นแหล่งอารยธรรมสมัยทวาราวดีและการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
อุดมสมบูรณ์ ชุมชนสังคมเข้มแข็ง เป็นศุนย์กลางการแพทย์แผนไทย และพัฒนาสมุนไพรสู่สากล
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (Strategic Issues)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านเกษตรกรรม และบริหารจัดากรน้ำอย่าง
บูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรม
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การงานด้ า นสั ง คม
การศึกษาใหมีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาส ทางสังคมบนฐานแห่งความ
พอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิงแวดล้อมและโลจิสติกส์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปราจี นบุรี (พ.ศ.
2560-2564)
วิสัยทัศน์
“ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนาทุนสัง คมให้เข้มแข็ง ส่งเสริมแหล่ง
เศรษฐกิจชุมชน”
พันธกิจ
(1) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(2) การพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
(4) การพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา สิ่งสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ/
โครงสร้างพื้นฐาน
(5) การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
(6) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนา
เป้าประสงค์/จุดมุ่งหมาย
(1) การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) การส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาสินค้า และบริการ
(3) เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(4) เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข การกีฬา นันทนาการ และสังคมสงเคราะห์
(5) เพื่อการส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 24

(6) เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ การผลิต การจำหน่าย เพื่อสร้าง
รายได้แก่ประชาชน
(7) พัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐานสำหรับการบริการสาธารณะ การเป็นเมืองน่าอยู่น่าท่องเที่ยว
(8) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น
(9) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของ
องค์กรให้บรรลุจุดหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ วชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)
๒.๑ วิสัยทัศน์
“คุณภาพชีวิต ประเพณีเด่น เน้นการมีส่วนร่วม แหล่งรวมเกษตรอินทรีย์”
๒.๒ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
๒.๓ เป้าประสงค์
(๑) การคมนาคมสะดวกปลอดภัยระบบสาธารณูปโภคครอบคลุมทั้งพื้นที่และสามารถ
บริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของประชาชน
(๒) ประชาชน ครัวเรือน และกลุ่มต่าง ๆ มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพ
หลักและอาชีพเสริม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า ประชาสั มพันธ์และจัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า
เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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(๓) เด็ ก เยาวชน ผู้ สู งอายุ ผู้ พิ ก าร ผู้ ด้ อ ยโอกาส และประชาชนทุ ก กลุ่ ม เป้ าหมาย
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องการสังคมสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการ การสาธารณสุข การศึกษาการ
กีฬา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การอนุรักษ์และการฟื้น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๔) ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน
(๕) การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง และมีความพึงพอใจ
๒. ๔ ตัวชี้วัด
(๑) ร้ อยละของประชาชนที่ ใช้ บริ การและมี ความพึ งพอใจต่ อเส้ นทางคมนาคมที่ เป็ น
มาตรฐาน ระบบสาธารณู ปโภคที่ มี คุ ณภาพ และการบริหารจั ดการน้ ำเพื่ อการเกษตรที่ เพี ยงพอต่ อความ
ต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น
(๒) ร้อยละของประชาชน ครัวเรือน และกลุ่ มต่างๆ ที่ ได้รับการพั ฒนาและส่ งเสริมให้ มี
ทักษะในการประกอบอาชีพพึ่งตนเองได้ ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีทักษะในการสร้าง
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น
(๓) ร้อยละของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
ได้มีการพัฒนา ส่งเสริมรับการสงเคราะห์ การศึกษา สาธารณสุข กีฬา ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
(๔) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นและปริมาณขยะมูลฝอยที่มีการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
(๕) ร้ อยละของการบริ หารจั ดการองค์ กรที่ ผ่ านเกณฑ์ การตรวจประเมิ นมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกณฑ์อื่นๆ ที่ภาครัฐกำหนด ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาทุกขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงและมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
๒.๕ ค่าเป้าหมาย
(๑) การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค ครอบคลุมทั้งพื้นที่ และสามารถ
บริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น
(๒) ประชาชน ครัวเรือน และกลุ่มต่างๆ มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพหลัก
และอาชีพเสริม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า ประชาสัมพั นธ์และจัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อให้
ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ ตาม แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๓) เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีคุณภาพ
ชีวิตที่ ดียิ่ งขึ้ น ทั้ งในเรื่องการสังคมสงเคราะห์ การจั ดสวัสดิการ การสาธารณสุ ข การศึกษา การกีฬา การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
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การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การอนุรักษ์และการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภู มิปัญญา
ท้องถิ่น
(๔) ประชาชนมีจิตสำนึกแลละมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนเพิ่มขึ้น
(๕) การบริ หารจั ดการองค์ กรให้ มีประสิ ทธิภาพ ยึ ดหลั กธรรมาภิ บาล โดยเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนมีส่ วนร่วมทุกขั้นตอนการพั ฒนา เพื่อให้ ประชาชนได้รับบริการอย่ างทั่วถึ ง และมีความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้น
๒.๖ กลยุทธ์
(๑) มุ่งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค
และระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน
(๒) มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่าย รวมทั้งการ
ส่งเสริมการเกษตรกรรม การลงทุน การตลาด และพาณิชยกรรม
(๓) มุ่ งยกระดั บ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ตของประชาชน การสั งคมสงเคราะห์ การจั ด
สวัสดิการ การสาธารณสุข การศึกษา การพัฒนาการกีฬา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความ
สงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การเสริมสร้างความเข้มแข็ งของชุมชน การ
อนุรักษ์และการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๔) มุ่งสร้างจิตสำนึกเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชน
(๕) มุ่งพัฒนาบุคลากร ระบบฐานข้อมูล ขั้นตอน/กระบวนการให้บริการ เพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการเกิดประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพั ฒนา
ท้องถิน่
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ซึ่งได้วิเคราะห์
ศักยภาพและกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ดังนี้
(๑) วางระบบการพัฒนาตำบล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่
ประชาคมอาเซียน
(๒) สร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เข้มแข็งประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างมีระสิทธิภาพ
(๓) พัฒนาชุมชนเข้มแข็งสร้างเครือข่ายความมั่นคงทางสังคม
(๔) รักษาสภาวะแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติด้วยพลังทางสังคม
(๕) เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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สรุปศักยภาพและปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการพัฒนาตำบลในอนาคต ดังนี้
(๑) มีพื้นที่เหมาะแก่การลงทุนหรือจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได้เพราะพื้นที่เหมาะสม
คมนาคมสะดวก
(๒) มีพื้นที่เพื่อทำการเกษตรจำนวนมาก
(๓) มีประชากรในวั ยแรงงานจำนวนมากและพร้อมที่จะเป็ นแรงงานรองรับการลงทุนทุ ก
ประเภทที่จะเข้ามาในพื้นที่สามารถเชื่อมโยงกับเขตประกอบอุตสาหกรรมอื่นๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี
(๔) ตำบลนาแขมสามารถพัฒนาเป็นชุมชนขนาดย่อมทำให้เศรษฐกิจในตำบลนาแขมดีขึ้น
(๕) มีการรวมกลุ่มภายในตำบลนาแขม ทุกประเภท เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม
เงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุม ฯลฯ
(๖) มีการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม เช่น ประเพณีสงกรานต์ การละเล่นพื้นบ้าน
การก่อเจดีย์ทรายบุญข้าวจี่ ห่อข้าวน้อย บุญเบิกบ้าน แห่เทียนเข้าพรรษา ปราสาทผึ้ง ฯลฯ
(๗) ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
สามารถพึ่งตนเองได้และดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลและยุทธศาสตร์ทั้ ง ๕
ยุทธศาสตร์ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจี นบุ รี (ตามรายละเอียดแบบ ยท. 0๑) จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลและยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ได้ตอบสนองวิสัยทัศน์ คือ “ คุณภาพ
ชีวิตดี ประเพณีเด่น เน้นการมีส่วนร่วม แหล่งรวมเกษตรอินทรีย์ ” ซึ่งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงพันธกิจ
ซึ่งนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลมีเป้าประสงค์ ใน
การพัฒนาด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนในพื้นที่ อาทิเช่น มีการ
ส่งเสริมเพิ่มทักษะ ด้านการประกอบอาชีพต่างๆเพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชนในพื้นที่ สร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง
สามารถพึ่งตนเองได้ ส่งเสริมการศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ตลอดจนการควบคุมโรคต่างๆ
มีการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ตลอดไป และรวมถึงการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมชุมชนมีความเข้มแข็งประชาชนมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามารถ
พึ่งตนเองได้ และดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ มี
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง องค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้กำหนดแนวทางการ
พัฒนาด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดปราจีนบุรีทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑) องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนางานด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างตามจุดอันตรายเสี่ยง แหล่งน้ำ
เพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร ฯลฯ
๒) เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก มีฝุ่นละออง และเป็นหลุมเป็นบ่อ
๓) แสงสว่างไฟฟ้ารายทางภายในหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ
โอกาส (Opportunities)
๑) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการ
โครงสร้างพื้นฐานในชุมชน เช่น ถนน แหล่งน้ำ ฯลฯ จากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง
อุปสรรค (Threats)
๑) มีรถบรรทุกน้ำหนักเกินจากภายนอกพื้นที่ ใช้เส้นทางคมนาคมในทำให้หนทาง
เกิดการชำรุดเสียหาย มีฝุ่นละออง และเป็นหลุมเป็นบ่อ
(๒) ด้านเศรษฐกิจ
จุดแข็ง (Strengths)
๑) แต่ละหมูบ่ ้านมีเงินกองทุนในชุมชนมากเพียงพอ
๒) มีแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้และศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีให้กับ
หน่วยงาน ชุมชนและประชาชนที่สนใจ
๓) ชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง เนื่ อ งจากประชาชนส่ ว นใหญ่ ส ามารถเพิ่ งตนเอง
ดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) สามารถปลู กผั กกระเฉดชะลู ดน้ ำ ซึ่งเป็ น ผลผลิ ตทางเกษตรที่ มีชื่ อเสี ย ง
อำเภอกบินทร์บุรีได้
จุดอ่อน (Weaknesses)
1) ประชาชนใช้สารเคมีในการเกษตรทำให้มีสารพิษตกค้างซึ่งเป็นอันตราย
ผู้บริโภค
2) ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ประชาชนบางส่วนมีรายได้ไม่เพียงใช้จ่าย
โอกาส (Opportunities)
1) มีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอาชีพและจัดการชุมชน
ทำให้ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพเสริม สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
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อุปสรรค (Threats)
1) เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเกิดความตกต่ำทำให้ประชาชนในสภาพ
คล่องทางการเงิน
(๓) ด้านสังคม
จุดแข็ง (Strengths)
๑) มีการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม เช่นประเพณีสงกรานต์
การละเล่นพื้นบ้านการก่อเจดีย์ทรายบุญข้าวจี่หอ่ ข้าวน้อยบุญเบิกบ้านแห่เทียนเข้าพรปราสาทผึ้ง ฯลฯ
๒) มีสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษา ที่สามารถ
พัฒนาและสร้างความพร้อมให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑) มียาเสพติดแพร่ระบาดในพื้นที่ ทำให้เกิดปัญหาลักเล็กขโมยน้อย ประชาชน
ความไม่มีปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒) ประชาชนบางส่วนว่างงาน ติดการพนัน
๓) เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น รวมกลุ่มขับขี่จักรยานยนต์
เสียงดังภายหมู่บ้าน
โอกาส (Opportunities)
๑) มีหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนกองทุนเพื่อสวัสดิการของชุมชน เช่น
การกู้ยืม การสงเคราะห์การช่วยเหลือค่าทำศพ
อุปสรรค (Threats)
1) ประชาชนบางส่วนไม่มีเอกสารสิทธิ์การครอบครองที่ดิน
(๔) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (Strengths)
๑) มีแหล่งน้ำที่สามารถใช้ในการเกษตรและการอุปโภคได้ตลอดปี เช่น สถานี
สูบน้ำ คลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำเป็นต้น
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑) มีไม่การบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
๒) มีมลพิษทางอากาศ จากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
๑) ประสบปัญหาภัยธรรมชาติเป็นประจำทุกปี เช่น อุทกภัยในหลายหมู่บ้าน
หรือภัยแล้งทำให้ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เป็นต้น
(๕) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
จุดแข็ง (Strengths)
๑) องค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานในพืน้ ที่ (ทัง้ ภาครัฐและเอกชน) และ
ผู้นำชุมชน ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ชุมชน เช่น วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ วันเด็ก ฯลฯ
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๒) ผู้ น ำที่ ดี มีวิสั ยทั ศ น์ เสี ย สละ และขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาชุม ชนอย่างเป็ น
รูปธรรม
๓) ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ างๆ ของ
ชุมชน
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑) ประชาชนบางส่วนไม่ให้ ความร่วมมือและขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน
โอกาส (Opportunities)
๑) ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติ
อุปสรรค (Threats)
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
(๑) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบล
๑) รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร
๒) แนวโน้มการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลทั่วประเทศ
๓) แนวโน้ มการควบรวมองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นที่มีพื้น ที่ในตำบลเดียว
องค์กรเดียว
๔) การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(๒) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบล
AEC หรื อ Asean Economics Community คื อ การรวมตัว ของชาติ ในอาเซีย น ๑0
ประเทศ โดยมี ไทย พม่ า ลาว เวีย ดนาม มาเลเซี ย สิ งคโปร์ อิ น โดนี เซี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ กั ม พู ช า บรูไน
เพื่ อ ที่ จ ะให้ มี ผ ลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ ร่ ว มกั น จะมี รู ป แบบคล้ า ยๆ กลุ่ ม Euro Zone จะทำให้ มี
ผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ กับ คู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่ งออกของชาติอาเซียนก็จะเสรี
ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าอ่อนไหว)
Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ซึ่ งภูมิภาคนี้
เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้เป็นไปคือ
๑) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
๒) การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
๓) การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
๔) การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
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ส่วนที่ 3
การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
----------------------------------๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม

ด้าน
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

5 ยุทธศาสตร์

แผนงานเคหะละชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
แผนงานการเกษตร
ด้านบริการชุมชนและ แผนงานการรักษาความสงบ
สังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ ด้านบริหารทั่วไป
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

รวม

แผนงาน

แผนงานบริหารทั่วไป

แผนงานการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
ด้านการดำเนินงานอืน่ แผนงานงบกลาง
๔ ด้าน
๑0 แผนงาน

หน่วยงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
กองช่าง
สำนักปลัด

-

สำนักปลัด
สำนักปลัด
กองการศึกษาฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ

-

กองการศึกษาฯ
สำนักปลัด
สำนักปลัด

กองกคลัง
-

สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษาฯ
กองช่าง
สำนักปลัด

-

สำนักปลัด
4 สำนัก/กอง

กองคลัง

-
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ผ.02
แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการเกษตร
รวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ปี 2561
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

116 173,626,100
116 173,626,100

78
78

95,044,150
95,044,150

193 182,250,450 179 198,972,600
193 182,250,450 179 198,972,600

91
91

48591000
48591000

657
657

698,484,300
698,484,300

2
11
13

90000
1,150,000
1240000

2
11
13

90000
1,150,000
1240000

2
12
14

90000
1,650,000
1740000

2
12
14

90000
1,650,000
1740000

2
12
14

90000
1,650,000
1740000

10
58
68

450,000
7,250,000
7,700,000

9
13
8
2
6
10

1,475,100
4,431,600
675,600
60,000
510,000
548,500

17
15
15
2
7
8

1,625,100
4,941,200
1,536,900
60,000
435,000
640,000

17
12
15
2
6
7

1,625,100
2,559,800
1,535,900
60,000
405,000
620,000

17
12
15
2
6
7

1,625,100
2,626,400
1,535,900
60,000
405,000
620,000

17
12
14
2
6
7

1,625,100
2,684,200
1,485,900
60,000
405,000
620,000

77
64
67
10
31
39

7,975,500
17,243,200
6,770,200
300,000
2,160,000
3,048,500
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ผ.01
แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์
แผนงานงบกลาง
รวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร
รวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารทัว่ ไป
แผนงานการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
แผนงานงบกลาง
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
6
6,522,000
6
7,188,000
6
9,131,100
6
10,147,655
6
11,004,420 30
43,993,175
54
14,222,800
70
16,426,200
65
15,936,900
65
17,020,055
64 17,884,620 318 81,490,575

3
3

110,000
110,000

5
5

710,000
710,000

6
6

1,480,003
1,480,003

6
6

760,000
760,000

6
6

760,000
760,000

26
26

3,820,003
3,820,003

12
9
5
3

5,441,900
1,770,000
1,280,000
900,000

16
9
6
2

5,785,000
1,810,000
3,780,000
550,000

16
9
5
3

2,955,000
1,500,000
1,280,000
1,050,000

16
9
5
3

5,765,000
1,890,000
1,280,000
1,050,000

16
9
5
3

5,875,000
1,930,000
1,280,000
1,050,000

76
45
26
14

25,821,900
8,900,000
8,900,000
4,600,000

2
31
217

360,000
9,751,900
198,950,800

2
35
201

398,0000
15,905,000
129,325,350

2
35
313

40,0000
7,185,000
208,592,353

2
35
299

42,0000
10,405,000
228,897,655

2
35
210

43,0000
10
10,565,000 171
79,540,620 1240

1,990,000
50,211,900
841,706,778
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
1

2

3

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการบำรุงและปรับปรุง เพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม 1. สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. ร้อยละ 5 ของ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งาน รับผิดชอบของ อบต.
สิ่งก่อสร้างทีไ่ ด้รับ
ได้ตามปกติ
2. บำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
การบำรุงรักษา
สิ่งก่อสร้าง
หรือซ่อมแซม
โครงการก่อสร้างที่ทำการ เพือ่ ให้ได้อาคารที่ปลอดภัย 1. ที่ทำการองค์การบริหาร
30,000,000
1. ร้อยละ 60
องค์การบริหารส่วนตำบล ได้มาตรฐาน
ส่วนตำบลนาแขม
ของข้าราชการ ,
นาแขม
2. ขนาดอาคาร 2 ชั้น
พนักงานองค์การ
จำนวน 1 แห่ง
บริหารส่วนตำบล
นาแขม มีอาคาร
สำนักงานที่ปลอด
ภัยได้มาตรฐาน
โครงการก่อสร้างศูนย์
เพื่อให้ได้อาคารที่ปลอดภัย 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3,000,000
1. ร้อยละ 60
พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
ได้มาตรฐาน
โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
ของเด็ก นักเรียน
บ้านหนองมันปลา
และผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจต่อ
สถานที่
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1. สิ่งก่อสร้างได้รับ กองช่าง
การบำรุงรักษาหรือ
ซ่อมแซม
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1. อาคารสำนักงาน กองช่าง
มีความปลอดภัย ได้
มาตรฐาน

1. มีศูนย์พัฒนาเด็ก กองช่าง
เล็กที่ได้มาตรฐาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 35

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

4 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารสำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาแขม
5 โครงการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบจัด
การน้ำตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(ธนาคารน้ำใต้ดิน)
6 โครงการเบิกจ่ายค่าจ้าง
ตามสัญญาจ้างแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K ) ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
7 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 1-11
8 โครงการติดตั้งกระจกโค้ง
พร้อมอุปกรณ์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยที่เพียงพอ 1. อาคารสำนักงานองค์การ
ต่อจำนวนเจ้าหน้าที่องค์การ บริหารส่วนตำบลนาแขม
บริหารส่วนตำบลนาแขม
2. ตามแบบแปลนที่ อบต.
นาแขม กำหนด
เพื่อนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา
อปท. ให้มีการบริหารจัดการน้ำ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

1. หมู่ที่ 1 - 11
2. จัดทำบ่อธนาคารน้ำ
ใต้ดินระบบปิด ขนาดกว้าง
1.5 เมตร ยาว 1.5 เมตร
ลึก 1.5 เมตร
เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม. โดย 1. คำนวณเงินเพิม่ หรือลด
ให้ อปท. คำนวณเงินเพิ่มหรือ ค่างาน หลังจากผู้รับจ้าง
ลดค่างานหลังจากผูร้ ับจ้างส่ง ส่งมอบงานตามเงื่อนไขของ
มอบงานตามเงื่อนไขของสัญญา สัญญาแบบปรับราคาได้ (K)
แบบปรับราคาได้ (K)
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ 1. ภายในตำบลนาแขม
อุปโภคบริโภค
ทั้ง 11 หมู่บ้าน
2. ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน
เพื่อให้ประชาชนมีความ
1. ภายในตำบลนาแขม
ปลอดภัย
ทั้ง 11 หมู่บ้าน
2. ติดตั้งกระจกโค้งพร้อม
อุปกรณ์ จำนวน 11 ชุด

-

-

-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000

-

33,000

33,000

100,000

100,000

100,000

-

200,000

2565
(บาท)
-

33,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1. ร้อยละ 100 1. มีพนื้ ที่ใช้สอยที่
ของงานที่สำเร็จ เพียงพอต่อจำนวน
เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตำบล
นาแขม
1. ร้อยละ 60 1. อาคารสำนักงาน
ของประชาชน มีความปลอดภัยได้
ได้รับประโยชน์ มาตรฐาน
จากแหล่งน้ำ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

100,000 1. ร้อยละ 100 1. องค์การบริหาร
กองช่าง
ของงานทีส่ ำเร็จ ส่วนตำบลนาแขม
สามารถดำเนินงาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ได้ครบถ้วน
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนมีน้ำ
กองช่าง
ของประชาชน สะอาดใช้อุปโภค
ที่พงึ พอใจ
บริโภคอย่างเพียงพอ
200,000 1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนมีความ
ของประชาชน ปลอดภัย
ที่พึงพอใจ

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 36

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
155,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
9 โครงการวางท่อระบายน้ำ เพื่อให้น้ำระบายได้รวดเร็ว 1. จากบ้านนางอารม กรแก้ว
1. ร้อยละ 60
หมู่ที่ 1 บ้านหนองเอี่ยน น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่
ถึงปากทางถนนสุวรรณศร
สามารถระบายน้ำ
เส้นเก่า
ได้รวดเร็ว น้ำไม่
2. วางท่อระบายน้ำ
ท่วมขังในพื้นที่
ขนาด Ø 0.4 x 1.00 เมตร
2. ร้อยละ 60
จำนวน 57 ท่อน พร้อม
ของประชาชนที่
บ่อพัก 4 บ่อ
พึงพอใจ
10 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. เส้นหมูบ่ ้านนวธน
814,000
1. ร้อยละ 60
คอนกรีตเสริมเหล็ก
2. ระยะทางยาว 322 เมตร
ของประชาชน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
กว้าง 4.00 เมตร หนาไม่น้อย
เดินทางสะดวก
บ้านหนองเอี่ยน
กว่า 0.15 เมตร
2. ร้อยละ 60
ของประชาชนที่
พึงพอใจ
11 โครงการปรับปรุงระบบ เพือ่ ให้ประชาชนมีน้ำใช้ 1. บ้านหนองเอีย่ น
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. ร้อยละ 60
ประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 1 อุปโภคบริโภค
2. ปรับปรุงระบบประปา
ของประชาชน
บ้านหนองเอีย่ น
หมู่บ้าน
มีน้ำใช้อุปโภค
บริโภค
12 โครงการเจาะบ่อบาดาล เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับ 1. บริเวณศูนย์เรียนรู้
200,000 200,000 1. ร้อยละ 60
หมู่ที่ 1 บ้านหนองเอีย่ น อุปโภคบริโภค
2. เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø
ของประชาชน
6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุม
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. สามารถระบายน้ำ
ได้รวดเร็ว น้ำไม่ท่วม
ขังในพื้นที่
2. ประชาชนได้รับ
การบริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

1. ประชาชนเดินทาง
สะดวก

กองช่าง

1. ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภคบริโภค

กองช่าง

1. ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภคบริโภค

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 37

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

13 โครงการฟืน้ ฟูแหล่งน้ำ
เพือ่ การเกษตร หมู่ที่ 1
บ้านหนองเอี่ยน

เพือ่ เก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับ
อุปโภคบริโภค และทำ
การเกษตร

14 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ต้านยาเสพติด หมู่ที่ 1
บ้านหนองเอี่ยน

เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา
ยาเสพติดในหมู่บ้าน และ
ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
ประชาชน ได้ออกกำลัง
กายและเล่นกีฬาในลาน
กีฬาเพิม่ ขึ้น
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภค

15 โครงการขยายเขตประปา
หมู่ที่ 1 บ้านหนองเอี่ยน
ไปหมู่ที่ 2 บ้านวังห้าง
16 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 1
บ้านหนองเอี่ยน
(จุดที่ 1)

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
มีไฟฟ้าและแสงสว่าง
ทั่วถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. บริเวณศูนย์เรียนรู้ชุมชน
บ้านหนองเอี่ยน
2. ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ
ประโยชน์ ความลึก 3 เมตร
ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 22,030
ลูกบาศก์เมตร
1. บ้านหนองเอี่ยน
2. ลานกีฬาแบบมาตรฐาน
จำนวน 1 แห่ง

2561
(บาท)
-

2,000,000

1. จากบ้านหนองเอี่ยน ไป 500,000
บ้านวังห้าง
2. ขยายเขตประปา
จำนวน 1 แห่ง
1. (จุดที่ 1)
189,000
หมู่ที่ 1 บ้านหนองเอี่ยน
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 1 แห่ง

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
700,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1. ประชาชนมีน้ำ กองช่าง
ใช้อุปโภคบริโภค
และทำการเกษตร
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-

-

-

-

1. ร้อยละ 20
ของเด็ก เยาวชน
ประชาชน ในหมู่
บ้านได้ออกกำลัง
กายและเล่นกีฬา

1. เด็ก เยาวชน
ประชาชน ได้ออก
กำลังกายและเล่น
กีฬาในลานกีฬา
เพิม่ ขึน้

กองช่าง

-

-

-

-

1. ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภคบริโภค

กองช่าง

-

-

-

-

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
มีน้ำใช้อุปโภค
บริโภค
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ

1. ประชาชนใน
พื้นที่ มีไฟฟ้าและ
แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 38

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 1
บ้านหนองเอี่ยน
(จุดที่ 2)
18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
บ้านหนองเอี่ยน

19 โครงการวางท่อประปา
หมู่ที่ 1 บ้านหนองเอี่ยน
20 โครงการติดตั้งถังกรอง
น้ำประปาผิวดิน หมู่ที่ 1
บ้านหนองเอี่ยน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 1. (จุดที่ 2)
มีไฟฟ้าและแสงสว่าง
หมู่ที่ 1 บ้านหนองเอีย่ น
ทั่วถึง
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 1 แห่ง
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. เส้นบ้านนายสุรพล รักพยัคฆ์
2. ช่วงที่ 1 ระยะทางยาว
175 เมตร กว้าง 6 เมตร
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
ช่วงที่ 2 ระยะทางยาว 44 เมตร
กว้าง 5 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
0.15 เมตร หรือมีพนื้ ทีร่ วมไม่นอ้ ย
กว่า 1,264 ตารางเมตร
เพือ่ ให้ประชาชนมีน้ำใช้ 1. ภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ 1
อุปโภคบริโภค
บ้านหนองเอี่ยน
2. วางท่อประปา พีวีซี ขนาด ø
2 นิ้ว ความยาว 200 เมตร
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ 1. บริเวณบ้านนางสำราญ
อุปโภคบริโภค
ทองโบราณ
2. ติดตั้งถังกรองน้ำประปาผิวดิน
จำนวน 1 แห่ง

2561
(บาท)
89,500

งบประมาณและที่มา
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

2565
(บาท)
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

686,000

-

-

-

30,500

-

-

-

-

85,000

-

-

-

-

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
มีน้ำใช้อุปโภค
บริโภค
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ประชาชนในพื้นที่
มีไฟฟ้าและแสงสว่าง
ใช้อย่างทั่วถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

1. ประชาชนเดินทาง
สะดวก

กองช่าง

1. ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภค อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

1. ประชาชนมีน้ำ
สะอาดสำหรับอุปโภค
บริโภค อย่างเพียงพอ

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 39

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
255,500

งบประมาณและที่มา
2562
2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท)
-

21 โครงการวางท่อ คศล.
หมู่ที่ 1 บ้านหนองเอี่ยน

เพื่อให้น้ำระบายได้สะดวก 1. หน้าถนนวัดพระยาธรรม
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง
2. วางท่อ คศล. ขนาด ø 0.40
เมตร พร้อมบ่อพัก และรางวี
ระยะทางยาว 115 เมตร

22 โครงการวางท่อ คศล.
หมู่ที่ 1 บ้านหนองเอี่ยน

เพื่อให้น้ำระบายได้สะดวก 1. จุดหน้าบ้านนางสาวจิราพร
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง
สรรพกิจไพบูรณ์
2. วางท่อ คศล. ขนาด ø 0.40
เมตร พร้อมบ่อพัก และรางวี
ระยะทางยาว 72 เมตร

91,200

-

-

-

23 โครงการวางท่อ คศล.
หมู่ที่ 1 บ้านหนองเอี่ยน

เพื่อให้น้ำระบายได้สะดวก 1. หมู่บ้านนวธน
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง
2. วางท่อ คศล. ขนาด ø 0.40
เมตร พร้อมบ่อพักและ รางวี
ระยะทางยาว 164 เมตร

-

500,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1. ร้อยละ 60
สามารถระบาย
น้ำได้รวดเร็วน้ำไม่
ท่วมขังในพืน้ ที่
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ
1. ร้อยละ 60
สามารถระบาย
น้ำได้รวดเร็วน้ำไม่
ท่วมขังในพืน้ ที่
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ
1. ร้อยละ 60
สามารถระบายน้ำ
ได้รวดเร็ว น้ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่
2. ร้อยละ 60
ของประชาชนที่
พึงพอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. สามารถระบาย
น้ำได้รวดเร็ว น้ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่
2. ประชาชนได้รับ
การบริกาสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

1. สามารถระบาย
น้ำได้รวดเร็ว น้ำไม่
ท่วมขังในพืน้ ที่
2. ประชาชนได้รับ
การบริกาสาธารณะ
ทีม่ ีคุณภาพ

กองช่าง

1. สามารถระบาย
น้ำได้รวดเร็ว น้ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่
2. ประชาชนได้รับ
การบริกาสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 40

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

24 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 1 บ้านหนองเอี่ยน

25 โครงการเจาะถนนเพื่อ
วางท่อประปา หมู่ที่ 1
บ้านหนองเอี่ยน

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภค

26 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 1 บ้านหนองเอี่ยน

27 โครงการก่อสร้างพนัง
ป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 1
บ้านหนองเอี่ยน

เพือ่ ป้องกันตลิ่งพัง

งบประมาณและที่มา
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
2561 2562
2565
จะได้รบั
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. เส้นบ้านนายประสาน นักเคน
120,000
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน กองช่าง
ไปหน้าซอยถนน
ของประชาชน เดินทางสะดวก
2. ระยะทาง ยาว 50 เมตร
เดินทางสะดวก
กว้าง 3.5 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละ 60
0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ ม่น้อย
ของประชาชน
กว่า 175 ตารางเมตร
ทีพ่ ึงพอใจ
1. บริเวณศาลากลางบ้าน
30,000 30,000
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน กองช่าง
หมู่ที่ 1 บ้านหนองเอี่ยน
ของประชาชน มีน้ำใช้อปุ โภค
จำนวน 4 จุด
มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค
2. วางท่อประปา ขนาด 2 นิ้ว
บริโภค
1. ต่อเนื่องเส้นหมู่บ้านนวธนให้แล้วเสร็จ
400,000
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน กองช่าง
2. ระยะทาง ยาว 149 เมตร
ของประชาชน เดินทางสะดวก
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ
1. บริเวณริมแม่น้ำแควหนุมาน
20,000,000 20,000,000
1. ร้อยละ 60 1. ผลกระทบ กองช่าง
จำนวน 3 จุด
ของพื้นที่ลด จากการพัง
จุดที่ 1 บริเวณโค้งบ้านนายสมคิด
การพังทลาย ทลายของตลิ่ง
รุ่งแหยม ถึงบ้านนายธนาวุฒิ มีเชาว์
ของตลิ่ง
ลดลง
จุดที่ 2 บริเวณบ้านนายอัมพวัน งามวัน
ถึงบ้านนางประหยัด แสงจันทร์
จุดที่ 3 บริเวณบ้านนางลภัสรดา สละกุล
ไปถึงบ้านนางสำรวย นามเสนา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 41

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 1 บ้านหนองเอี่ยน

29 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 1
บ้านหนองเอี่ยน
30 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 1 บ้านหนองเอี่ยน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณถนนซอย จำนวน 4 จุด
จุดที่ 1 เส้นบ้านนายสุรพล รักพยัคฆ์
ระยะทางยาว 75 เมตร กว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 เส้นบ้านนาย
ธงชัย ตาละนาด ระยะทางยาว 50
เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
จุดที่ 3 เส้นบ้านนางสวง บัวเรือง
ระยะทาง ยาว 52 เมตร กว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 เมตร จุดที่ 4 เส้นบ้านนาย
จรูญ ขันเคน ระยะทาง ยาว 68 เมตร
กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี 1. เส้นศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองเอี่ยน
ไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วถึง 2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน
1 แห่ง
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

1. เส้นซอยหน้าวัดพระยาทำ หมูท่ ี่ 1
บ้านหนองเอี่ยน
2. ระยะทางยาว 5 เมตร กว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ย
กว่า 20 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบรูป
รายการที่ อบต.นาแขม กำหนด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

-

30,000

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2563
2564 2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2.ร้อยละ 60
ของประชาชนที่
พึงพอใจ

500,000

-

30,000 30,000

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนใน กองช่าง
ของประชาชน พื้นทีม่ ีไฟฟ้าและ
ในพื้นที่มีความ แสงสว่างใช้อย่าง
พึงพอใจ
ทั่วถึง
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
กองช่าง
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 42

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

31 โครงการก่อสร้างถนคอนกรีต
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. เส้นซอยหน้าวัดพระยาทำ หมูท่ ี่ 1
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองเอีย่ น
บ้านหนองเอี่ยน
2. ระยะทางยาว 5 เมตร กว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ย
กว่า 20 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบรูป
รายการที่ อบต.นาแขม กำหนด
32 โครงการย้ายหอถังแชมเปญพร้อม เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ติดตั้งถังกรองน้ำประปา หมู่ที่ 1 อุปโภคบริโภค
บ้านหนองเอี่ยน

33 โครงการลงลูกรังพร้อมวางท่อ
เพือ่ ให้น้ำระบายได้
ระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองเอี่ยน สะดวกรวดเร็ว น้ำไม่
ท่วมขัง

1. จากหมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา
(บริเวณบนเขา) ไปหน้าบ้านนางสำราญ
ทองโบราณ หมู่ที่ 1 บ้านหนองเอีย่ น
2. ย้ายหอถังแชมเปญ ขนาด Ø 15
ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งถังกรอง
น้ำประปา
1. ลงลูกรังบริเวณถนนเส้นลอดใต้
สะพานทั้ง 2 ฝั่ง
2. วางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร
ระยะทาง 120 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000 30,000

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-

1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พงึ พอใจ

-

1.ร้อยละ 60 1. ประชาชน
ของประชาชน มีนำ้ อุปโภค
มีน้ำอุปโภค
บริโภค
บริโภค

-

200,000 200,000

-

300,000 300,000 300,000 1. ร้อยละ 60
สามารถระบาย
น้ำได้รวดเร็ว
น้ำไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่
2. ร้อยละ 60
ประชาชนทีพ่ ึง
พอใจ

1. สามารถ
ระบายน้ำได้
รวดเร็ว น้ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 43

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

34 โครงการวางท่อ คสล.
หมู่ที่ 1 บ้านหนองเอี่ยน
ต่อเนื่องจากจุดเดิม

เพื่อให้น้ำระบายได้สะดวก 1. จากจุดเดิม ถึงคลองน้ำ
รวดเร็ว น้ำไม่ท่วมขัง
(บ้านนางจิราพร สรรพกิจไพบูรณ์)
2. วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก
ขนาด Ø 0.40 เมตร ระยะทาง
ยาว 175 เมตร

35 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
บ้านหนองเอี่ยน (ถนนเส้นเดิม)

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

36 โครงการก่อสร้างอาคาร
(ห้องอบรมห้องประชุม)

1. เส้นบ้านนายสุรพล รักพยัคฆ์
2. ระยะทางยาว 75 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรม 1. บริเวณศูนย์การเรียนรู้
ของศูนย์การเรียนรู้บ้าน
บ้านหนองเอีย่ น
หนองเอี่ยน
2. ก่อสร้างอาคารห้องอบรม ,
ห้องประชุม
37 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน เพือ่ ให้ประชาชนมีน้ำ
1. จากประปาหมู่บ้าน ไปศูนย์การ
หมู่ที่ 1 บ้านหนองเอี่ยน
อุปโภคบริโภค
เรียนรู้บ้านหนองเอีย่ น
2. วางท่อ PVC ขนาด ø 2” ความ
ยาว 800 เมตร

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563
2564
2565
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
383,000 383,000 1. ร้อยละ 60
สามารถระบายน้ำได้
รวดเร็ว น้ำไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่
2. ร้อยละ 60
ประชาชนพึงพอใจ
200,000 200,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ประชาชนพึงพอใจ
400,000 400,000 1. ร้อยละ 60
ประชาชนพึงพอใจ
-

-

200,000 200,000 200,000 1. ร้อยละ 60
ประชาชนพึงพอใจ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. สามารถ
กองช่าง
ระบายน้ำได้
รวดเร็ว น้ำไม่
ท่วมขังในพืน้ ที่
1. ประชาชน กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชน
มีอาคารใช้
สำหรับการจัด
กิจกรรม
1. ประชาชน
มีน้ำอุปโภค
บริโภค

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 44

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

38 โครงการขุดลอกสระน้ำ
ศูนย์การเรียนรู้บา้ น
หนองเอีย่ น

เพื่อเป็นสถานที่กกั เก็บน้ำ 1. บริเวณศูนย์การเรียนรู้
บ้านหนองเอี่ยน
2. พื้นที่ 16,000 ตารางเมตร
ความลึก 3 เมตร
39 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. จากถนนเส้น หมายเลข 33 ถึงบ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองเอี่ยน
นายสมบัติ บัวเรือง (หอพักสีขาว)
2. ระยะทางยาว 35 เมตร กว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

40 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
บ้านหนองเอี่ยน

1. บริเวณบ้านนวธน หมูที่ 1
บ้านหนองเอี่ยน
2. ระยะทางยาว 149 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

327,400

41 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
บ้านหนองเอี่ยน

1. บริเวณปากซอยบ้านหนองเอีย่ น
ฝั่งวัดพระยาทำ
2. ระยะทางยาว 500 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

11,800

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากแห่งน้ำ
100,000 100,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
327,400
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
11,800
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ศูนย์การ
เรียนรูม้ ีน้ำใช้
เพื่ออุปโภคบริโภค

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 45

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

42 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. บริเวณปากซอยบ้านนายธงชัย ตาละนาด
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
ถึงบ้านนางจารุวรรณ แช่มพิจิตร
บ้านหนองเอี่ยน
2. ระยะทางยาว 50 เมตร กว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 เมตร

2561
(บาท)
-

43 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. เส้นกลางหมู่บ้าน
2,080,000
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
2. ระยะทางยาว 800 เมตร กว้าง 4 เมตร
บ้านวังห้าง
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร

44 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
หมู่ที่ 2 บ้านวังห้าง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. จากบ้านวังห้างไปทางที่นานางนงเยาว์
พรมภักดี
2. ระยะทางยาว 2,000 เมตร
กว้าง 5 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร

45 โครงการก่อสร้างพนังป้องกัน เพื่อป้องกันตลิ่งพัง
ตลิ่งพัง หมู่ที่ 2 บ้านวังห้าง

1. บริเวณริมลำน้ำแควหนุมาน ติดที่นานาย
สำลี แพนลา
2. พนังกันดิน ยาว 220 เมตร ความลึก
เฉลี่ย 46.00 เมตร

งบประมาณและที่มา
2562
2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท)
108,600 108,600 -

-

-

-

-

3,000,000

-

-

-

10,000,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พงึ พอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทาสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
1. ร้อยละ 60
ของพืน้ ที่ลด
การพังทลาย
ของตลิ่ง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

1. ผลกระทบ
กองช่าง
จากการพังทลาย
ของตลิ่งลดลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 46

แบบ ผ.02

ที่

โครงการ

46 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2
บ้านวังห้าง

วัตถุประสงค์
เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
สำหรับอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. บริเวณคลองหลง จากบ้านวังห้าง
ไปบ้านหนองมันปลา
2. ความยาว 935 เมตร เมตร กว้าง
18 เมตร ความลึกเฉลี่ย 5 เมตร

2561
(บาท)
-

47 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
เพื่อความสะดวกในการ 1. จากหมู่ที่ 2 บ้านวังห้าง ไปหมู่ที่ 3 550,700
คอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culverts) สัญจรไปมาและสามารถ บ้านหนองมันปลา
ระบายน้ำได้สะดวก
2. ก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ มคอนกรีต
หมู่ที่ 2 บ้านวังห้าง ไป หมู่ที่ 3
เสริมเหล็ก (Box Culverts) ชนิด
บ้านหนองมันปลา
สองช่อง ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร
48 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน 1. เส้นภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านวังห้าง
2. ระยะทางยาวรวม 1,000 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
0.20 เมตร
49 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านวังห้าง

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้ำใช้ 1. บริเวณ หมู่ที่ 2 บ้านวังห้าง
อุปโภคบริโภค
2. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

50 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
หมู่ที่ 2 บ้านวังห้าง

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า 1. บริเวณ หมู่ที่ 2 บ้านวังห้าง
และแสงสว่างทั่วถึง
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 1 แห่ง

งบประมาณและทีม่ า
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564 2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,250,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ
-

-

-

-

-

-

104,500

-

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ประชาชน กองช่าง
ในพื้นที่มีน้ำ
อุปโภคบริโภค
และทำการ
เกษตร
1. ร้อยละ 60 1. การสัญจร กองช่าง
ของประชาชน ไปมาสะดวก
ที่พึงพอใจ
น้ำไม่ท่วมขัง
พื้นที่

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
มีน้ำอุปโภค
บริโภค
71,200
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

1. ประชาชน กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชน
มีน้ำใช้อปุ โภค
บริโภค

กองช่าง

1. ประชาชน
ทีอ่ ยู่ในพื้นทีม่ ี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 47

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
เสริมเหล็กภายในหมูบ่ ้าน หมู่ที่ 2
บ้านวังห้าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เส้นที่ 1 จากบ้านนายบัวไหล วงษ์บาท
ไปบ้านนายทองแดง ทองตา ระยะทาง
ยาว 88 เมตร กว้าง 4 เมตร หนาไม่
น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีร่ วม
ไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร
เส้นที่ 2 จากบ้านนางเหมพร แม่นปืน
ไปบ้านนางสาววิลาวัลย์ พรมภักดี
ระยะทางยาว 22 เมตร กว้าง 3.5 เมตร
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 77 ตารางเมตร
เส้นที่ 3 จากบ้านนายสมหมาย สุขอนันต์
ธนทวี ไปบ้านนายอำนาจ ทองจันทรา
ระยะทางยาว 22 เมตร กว้าง 4 เมตร
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 88 ตารางเมตร
เส้นที่ 4 จากบ้านนางอุไร หริรักษ์ ไปบ้าน
นางสมนึก อุดง ระยะทางยาว 19 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15
เมตร หรือมีพนื้ ที่รวมไม่น้อยกว่า 76
ตารางเมตร
เส้นที่ 5 จากบ้านนายวันชัย อุดง ไปบ้าน
นางนงลักษณ์ ศรีวงษ์หัตถ์ ระยะทางยาว
22 เมตร กว้าง 3.5 เมตร หนาไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีร่ วมไม่น้อย
กว่า 77 ตารางเมตร

2561
(บาท)
382,300

งบประมาณและที่มา
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
- 1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 48

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
-

52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังห้าง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. เส้นหน้าบ้านนางเหมพร แม่นปืน
(ยกระดับเส้นหลักหมู่บ้าน)
2. ระยะทางยาว 175 เมตร
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร

53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
คอน เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังห้าง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. เส้นกลางหมู่บ้าน ออกไปเส้น
ประปาหมู่บา้ น
2. ระยะทางยาว 150 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังห้าง
ออกไป หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. จากเส้นหมู่ที่ 2 บ้านวังห้าง
ออกไปหมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา
(เลาะคลองไปที่นานางนงเยาว์)
2. ระยะทางยาว 100 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

-

250,000

55 โครงการกำจัดวัชพืชคลองสาธารณะ เพื่อกำจัดวัชพืชไม่ให้กีด 1. กำจัดวัชพืช
หมู่ที่ 2 บ้านวังห้าง
ขวางการไหลผ่านของน้ำ 2. คลองสาธารณะ ความยาว
ที่ตื้นเขิน หรือน้ำท่วมขัง 300 เมตร ความกว้าง 20 เมตร
ในช่วงฤดูน้ำหลาก

-

-

200,000

-

200,000 200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พงึ พอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทาสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทาสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

1. ประชาชน กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชน กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชน
ในพื้นที่มีน้ำ
เพียงพอในการ
ทำการเกษตร

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 49

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

1. บริเวณข้างศาลากลางบ้าน
2. ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
ขนาดกว้าง 169 ตารางวา

-

57 โครงการก่อสร้างโดม
เพือ่ ให้ประชาชนมีสถานที่
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2
จัดกิจกรรม
บ้านวังห้าง
58 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
บ้านวังห้าง

1. บริเวณข้างศาลากลางบ้าน
2. ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 18 เมตร ยาว 25 เมตร
1. บริเวณเส้นจากบ้านนายชูชาติ
ศรีวงษ์หัตถ์ ออกไปที่นานาง
นงเยาว์ พรมภักดี
2. ระยะทางยาว 100 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

59 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (แรงต่ำ) หมู่ที่ 2
บ้านวังห้าง

1. บริเวณ หมู่ที่ 2 บ้านวังห้าง
ถึงหมู่ที่ 1 บ้านหนองเอีย่ น
ระยะทางยาว 1,000 เมตร
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
(แรงต่ำ) จำนวน 1 แห่ง

56 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2
บ้านวังห้าง

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
ในการออกกำลังกายหรือ
จัดกิจกรรมเพือ่ สุขภาพ

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
และแสงสว่างทั่วถึง

-

2563
2564
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000

2565
(บาท)
-

-

-

600,000 600,000

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ประชาชน กองช่าง
มีสถานที่ออก
กำลังกายหรือ
จัดกิจกรรม
เพื่อสุขภาพ
1. ประชาชน กองช่าง
มีสถานที่จัด
กิจกรรม
1. ประชาชน
กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
250,000
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
500,000 500,000 500,000 1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
ของประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่มี
ที่พึงพอใจ
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 50

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

60 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
หมู่ที่ 2 บ้านวังห้าง

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน

61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังห้าง

62 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV
ภายในหมู่บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. เส้นไปที่นานางนงเยาว์ พรมภักดี
(เส้นต่อเนื่อง)
2. ระยะทางยาว 500 เมตร
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร
1. เส้นจากหมู่ที่ 2 บ้างวังห้าง
ไปหมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา
2. ระยะทางยาว 500 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 1. บริเวณ หมู่ที่ 2 บ้านวังห้าง
และทรัพย์สินของประชาชน 2. ติดตั้งกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์

63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังห้าง

1. เส้นจากหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านวังห้าง
ถึงประปาหมู่บา้ น
2. ระยะทางยาว 228 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

2561
(บาท)
-

-

-

-

งบประมาณและทีม่ า
ตัวชี้วดั
2562 2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000 600,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
150,000 150,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
500,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
-

499,800 499,800

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

1. ประชาชน ,
นักท่องเที่ยวมี
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 51

แบบ ผ.02
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน
1. จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,950,000 568,750 568,750
เสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้านหนอง
เดิม ไปปากทางเข้าหมู่บ้าน
มันปลา
(ฟาร์มไก่)
2. ระยะทางยาว 950 เมตร
กว้าง 5 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
0.15 เมตร
65 โครงการซ่อมแซมท่อลอดชำรุด เพือ่ ให้น้ำระบายได้สะดวก 1. บ้านหนองมันปลา
70,000
พร้อมซ่อมแซมถนนคอนกรีต รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง
2. วางท่อ คสล. Ø 0.60 เมตร
เสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้านหนอง
จำนวน 10 ท่อน พร้อมซ่อมแซม
มันปลา
ถนน คสล.ระยะทางยาว 4 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
0.15 เมตร
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

66 โครงการวางท่อระบายน้ำ
หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา
67 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา

เพื่อให้น้ำระบายได้สะดวก 1. จากหมู่บ้านลงทุ่งนา
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง
2. วางท่อระบายน้ำ
จำนวน 1 แห่ง
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
1. บ้านหนองมันปลา
2. ระยะทางยาว 1,000 เมตร
กว้าง 5 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
0.20 เมตร

-

-

300,000

-

113,700

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
1. ร้อยละ 60
สามารถระบาย
น้ำได้รวดเร็ว
น้ำไม่ทว่ มขัง
ในพื้นที่
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
1. ร้อยละ 60
ของพื้นที่ลดการ
พังทลายของตลิ่ง
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

1. สามารถ
ระบายน้ำได้
รวดเร็ว น้ำไม่
ท่วมขังในพืน้ ที่
2. ประชาชน
ได้รับการบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
1. ผลกระทบ
จากการพังทลาย
ของตลิ่งลดลง
1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 52

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

68 โครงการก่อสร้างถนคอนกรีต เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนอง
มันปลา

69 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน
เสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้านหนอง
มันปลา

70 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

71 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนอง
อุปโภคบริโภค
มันปลา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
907,900

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1. เส้นบ้านนายสมาน โสโพ
1. ร้อยละ 60
ไปที่นานายทองแดง หริรักษ์
ของประชาชน
2. ระยะทางยาว 355 เมตร
เดินทางสะดวก
กว้าง 4 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละ 60
0.15 เมตร
ของประชาชน
ที่พงึ พอใจ
1. เส้นบ้านนางคำนาง กำซา ไป
3,380,000
1. ร้อยละ 60
ที่นานายจำนง เสมา
ของประชาชน
2. ระยะทางยาว 1,300 เมตร
เดินทางสะดวก
กว้าง 4 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละ 60
0.15 เมตร
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
1. เส้นกลุ่มบ้านเศรษฐกิจพอเพียง
400,000
1. ร้อยละ 60
2. ระยะทางยาว 535 เมตร
ของประชาชน
กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลีย่
เดินทางสะดวก
0.50 เมตร พร้อมท่อลอด คสล.
2. ร้อยละ 60
Ø 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด
ของประชาชน
จุดละ 8 ท่อน
ทีพ่ ึงพอใจ
1. บ้านหนองมันปลา
100,000 100,000 100,000 100,000
1. ร้อยละ 60
2. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
ของประชาชน
มีน้ำใช้อุปโภค
บริโภค

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

1. ประชาชน
มีน้ำใช้อุปโภค
บริโภค

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 53

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

72 โครงการสถานีสูบน้ำด้วย
ไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา

เพือ่ เก็บกักน้ำไว้ใช้
สำหรับอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตร

73 โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3
บ้านหนองมันปลา

เพือ่ เก็บกักน้ำไว้ใช้
สำหรับอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตร

74 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้
หมู่ที่ 2 บ้านวังห้าง ไป
สำหรับอุปโภคบริโภค
หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา และทำการเกษตร
75 โครงการก่อสร้างระบบประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
ใช้อปุ โภคบริโภค
หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา
76 โครงการก่อสร้างอาคาร
อัดน้ำและการขุดลอก
หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา

เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้
สำหรับอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตร

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
2561
2564
2565
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. บ้านหนองมันปลา
33,520,000
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนใน กองช่าง
2. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม
ของประชาชน พื้นทีม่ ีน้ำสำหรับ
ระบบส่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง
ได้รับประโยชน์ ทำการเกษตร
จากแหล่งน้ำ
1. บริเวณที่ดินนางสาวกัญญาวีร์
178,600
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนใน กองช่าง
พิมพา
ของประชาชน พื้นที่มนี ้ำอุปโภค
2. เจาะบ่อบาดาลขนาด ø 6 นิ้ว
ได้รับประโยชน์ บริโภคและทำการ
ความลึก 100 เมตร
จากแหล่งน้ำ เกษตร
1. จากหมู่ที่ 2 บ้านวังห้าง ไป
400,000
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนใน กองช่าง
หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา
ของประชาชน พื้นที่มีน้ำอุปโภค
2. คลองส่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง
ได้รับประโยชน์ บริโภคและทำการ
จากแหล่งน้ำ เกษตร
1. บ้านหนองมันปลา
5,500,000
5,500,000 5,500,000
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนมีน้ำ กองช่าง
2. ถังแชมเปญ ขนาด 45 ลูกบาศก์
ของประชาชน อุปโภคบริโภค
เมตร พร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
มีน้ำอุปโภค
บริโภค
1. บ้านหนองมันปลา
9,500,000
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนใน กองช่าง
2. ก่อสร้างอาคารอัดน้ำและการ
ของประชาชน พืน้ ที่มีน้ำสำหรับ
ขุดลอก จำนวน 1 แห่ง
ได้รับปรโยชน์ ทำการเกษตร
จากแหล่งน้ำ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

77 โครงการขุดลองคลองไผ่รด เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับ 1. จากคลองไผ่รด ไปถึงคลองสุด
ไปถึงคลองสุด หมู่ที่ 3
อุปโภคบริโภคและทำ
หมูท่ ี่ 3 บ้านหนองมันปลา
บ้านหนองมันปลา
การเกษตร
2. กว้าง 15 เมตร ยาว 3,000
เมตร ความลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือ
ตามสภาพ
78 โครงการแก้มลิงคลองหลง เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับ 1. บริเวณคลองหลง
หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา อุปโภคบริโภคและทำ
2. กว้าง 250 เมตร ยาว 500
การเกษตร
เมตร ความลึกเฉลี่ย 5 เมตร
79 โครงการอุดหนุนการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 3
บ้านหนองมันปลา
80 โครงการย้ายหอถังประปา
รูปทรงแชมเปญ พร้อมเจาะ
บ่อบาดาล หมู่ที่ 3
บ้านหนองมันปลา

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,321,000
-

-

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า 1. กลุ่มบ้านเศรษฐกิจพอเพียง
100,000
และแสงสว่างทั่วถึง
2. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
จำนวน 1 แห่ง
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ 1. จากบริเวณทีส่ าธารณประโยชน์ 420,000
อุปโภคบริโภค
ไปบริเวณที่ดินนายบุญมา โทโคตร
2. หอถังแชมเปญ ขนาดความจุ
15 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งถังกรอง
น้ำประปา พร้อมเจาะบ่อบาดาล
ขนาด ø 6 นิ้ว ความลึก 100 เมตร
81 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อให้ประชาชนมี
1. จุดที่ 1 บริเวณหมู่ที่ 3
78,700
สาธารณะ หมู่ที่ 3
ไฟฟ้าและแสงสว่าง
บ้านหนองมันปลา
บ้านหนองมันปลา (จุดที่ 1) ทั่วถึง
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 1 แห่ง

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รับปรโยชน์
จากแหล่งน้ำ

17,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1. ประชาชน
ในพื้นทีม่ ีน้ำ
อุปโภคบริโภค
และทำการ
เกษตร
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
ของประชาชน ในพื้นที่มีน้ำ
ได้รับปรโยชน์ อุปโภคบริโภค
จากแหล่งน้ำ
และทำการ
เกษตร
1.ร้อยละ 100 1. ประชาชน
ของประชาชน มีไฟฟ้าใช้อย่าง
มีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
ของประชาชน มีน้ำใช้อุปโภค
มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค
บริโภค
1.ร้อยละ 100 1. ประชาชน
ของประชาชน มีไฟฟ้าใช้อย่าง
มีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

82 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า 1. จุดที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา
หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา (จุดที่ 2) และแสงสว่างทัว่ ถึง
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 แห่ง
83 โครงการย้ายหอถังแชมเปญพร้อม เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
ติดตั้งถังกรองน้ำประปา หมู่ที่ 3 อุปโภคบริโภค
บ้านหนองมันปลา

2561
(บาท)
175,500

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2562 2563 2564 2565
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
- 1.ร้อยละ 100
ของประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
- 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
มีน้ำใช้อุปโภค
บริโภค

1. บริเวณทีส่ าธารณประโยชน์ไปสระน้ำ
สาธารณประโยชน์บ้านหนองมันปลา
(สระอุทกพัฒน์)
2. ย้ายหอถังแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมติดตั้งถังกรองน้ำประปา
84 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้น้ำระบายได้สะดวก 1. บริเวณถนนบ้านหนองมันปลา
หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง
ไปบ้านวังห้าง
2. วางท่อ คสล. ขนาด ø 1.00 เมตร
พร้อมผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก

284,100

125,700

-

-

-

-

85 โครงการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้า
แรงต่ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา ในระบบประปาสำหรับ
การอุปโภคบริโภคของ
ประชาชน

500,000

-

-

-

-

1. บริเวณสระน้ำสาธารณประโยชน์
บ้านหนองมันปลา (สระอุทกพัฒน์)
2. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
จำนวน 1 แห่ง

1. ร้อยละ 60
สามารถระบาย
น้ำได้รวดเร็วน้ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
มีความพึงพอใจ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ประชาชน กองช่าง
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง
1. ประชาชน กองช่าง
มีน้ำใช้อุปโภค
บริโภค
1. สามารถ
ระบายน้ำได้
รวดเร็ว น้ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่

กองช่าง

1. สามารถ
ผลิตน้ำประปา
สำหรับการ
อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
อย่างเพียงพอ

กองช่าง
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86 โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 3 สำหรับอุปโภคบริโภค
บ้านหนองมันปลา
87 โครงการวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนอง
มันปลา

เพือ่ ให้ระบายน้ำได้
สะดวกรวดเร็ว
ไม่ท่วมขัง

88 โครงการติดตั้งกระจกโค้ง
หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. สระน้ำสาธารณะ
(สระน้ำอุทกพัฒน์)
2. ขุดขยายสระน้ำสาธารณะ
จำนวนพื้นที่ 10,452 ตารางเมตร
ลึก 5 เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทศั น์
1. เส้นบ้านนางคำนาง กำซา ถึงบ้าน
นายสมควร มากคำ และเส้นตาม
ซอยต่างๆ
2. วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 เมตร
ระยะทางยาว 400 เมตร

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2561 2562
2563
2564 2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- 4,000,000 4,000,000 4,000,000 - 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ
-

-

500,000

500,000

-

เพื่อให้ประชาชนมีความ 1. บริเวณหน้าบ้านนางคำนาง กำซา
ปลอดภัย
2. ติดตั้งกระจกโค้งจำนวน 1 จุด

-

30,000

-

30,000

-

89 โครงการเสริมคอนกรีต
หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. บริเวณเส้นที่เป็นแอ่งหลุมข้างบ้าน
นางคำนาง กำซา
2. ระยะทาง ยาว 10 เมตร
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

50,000

-

-

90 โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 3
บ้านหนองมันปลา

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานทีเ่ พียงพอ
ในการทำกิจกรรม

-

-

100,000

-

-

1. ปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนก
ประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา

1. ร้อยละ 60
สามารถระบายน้ำ
ได้อย่างรวดเร็ว
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ประชาชนใน กองช่าง
พื้นที่มีนำ้ อุปโภค
บริโภค
1. สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวกรวดเร็ว
ไม่ท่วม ขังใน
พื้นที่

กองช่าง

1. ประชาชนมี
ความปลอดภัย

กองช่าง

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

1. ประชาชนมี
สถานที่เพียงพอ
เพียงพอในการ
จัตกิจกรรม

กองช่าง
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91 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
บ้านหนองมันปลา
92 โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล
หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนมีนำ้
สะอาดใช้อุปโภคบริโภค
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. บริเวณบ้านนายสุนทร มีห่อข้าว
2. ติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบ
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 เครื่อง
1. บริเวณหน้าบ้านนางถมยา ดาทา
2. เจาะน้ำบาดาลแทนบ่อเก่า
ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 จุด

งบประมาณและทีม่ า
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
- 85,000
-

-

93 โครงการก่อสร้างโดมหลังคา เพือ่ ให้ประชาชนมีสถานที่
อเนกประสงค์ หมูท่ ี่ 3
จัดกิจกรรม
บ้านหนองมันปลา
94 โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา

1. ก่อสร้างโดมหลังคอเนกประสงค์
ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 25เมตร

-

-

1. บริเวณเส้นก่อนถึง (Box Culverts)
หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 2
2. ระยะทางยาว 400 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

95 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
บ้านหนองมันปลา

1. บริเวณเส้นทางขึ้นไปสวนสักทอง
หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา
2. ระยะทางยาว 885 เมตร
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
- 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
300,000
- 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
มีน้ำใอุปโภค
บริโภค
600,000
1.ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
1,000,000 1,000,000 - 1.ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2.ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
2,800,000 2,800,000 - 1.ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2.ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้อุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ
1. ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
กองช่าง

1. ประชาชนมี
สถานที่จัดกิจกรรม

กองช่าง

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 58

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

96 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
บ้านหนองมันปลา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. เส้นหน้าบ้านนางสำรวย
เชือกกระโทก ไปถึงที่นายทองแดง
หริรักษ์
2. ระยะทางยาว 200 เมตร กว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000

97 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน 1. บริเวณเส้นหน้าบ้านนางสำรวย
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนอง
เชือกกระโทก ไปถึงที่นายทองแดง หริรักษ์
มันปลา
2. ระยะทางยาว 200 เมตร กว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

-

500,000 500,000

98 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. บริเวณเส้นซอยหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนอง
2. ระยะทางยาว 360 เมตร กว้าง 3.5 เมตร
มันปลา
หนา 0.15 เมตร

-

-

800,000 800,000

99 โครงการขยายเขตประปา
หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา

-

-

40,000

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ 1. บริเวณเส้นบ้านนางสิง แพนลา ไปถึงบ้าน
อุปโภคบริโภค
นายสมควร มากคำ
2. วางท่อประปา ขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะทาง
ยาว 195 เมตร

40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
- 1.ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2.ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
- 1.ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2.ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
- 1.ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2.ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
1.ร้อยละ 60
ของประชาชน
มีน้ำใช้อุปโภค
บริโภค

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

1. ประชาชน
มีน้ำใช้อุปโภค
บริโภค

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 59

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

100 โครงการลงลูกรังภายในหมู่บ้าน เพื่อให้การสัญจรไปมาได้ 1. ภายในหมู่บา้ น จำนวน 3 จุด
หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา
สะดวก
จุดที่ 1 เส้นเชื่อมต่อระหว่าง หมูท่ ี่ 3
บ้านหนองมันปลา กับหมู่ที่ 2 บ้านวังห้าง
ระยะทางยาว 250 เมตร กว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 เส้นจากบ้าน
นางสนม กำปู่ ถึงบ้านนางนิตยา จังหวัด
เขตร์ ระยะทางยาว 100 เมตร กว้าง
3.50 เมตร จุดที่ 3 เส้นทางขึ้นไปสวน
สักทอง ระยะทางยาว 200 เมตร กว้าง
6 เมตร หนา 0.15 เมตร
101 โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 เพื่อให้น้ำระบายได้สะดวก 1. วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองมันปลา
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง
จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 เส้นซอยหน้าบ้าน
นางคำนาง กำซา วางท่อระบายน้ำ
ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน
จุดที่ 2 เส้นแยกสวนสักทอง วางท่อ
ระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน
8 ท่อน จุดที่ 3 เส้นทางขึน้ สวนสักทอง
(ด้านตะวันตก) วางท่อระบายน้ำ ขนาด
Ø 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน
102 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี 1. จากบ้านนางสำรวย เชือกกระโทก
หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา
ไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วถึง ไปถึงบ้านนายสมควร มากคำ
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 1 แห่ง

งบประมาณและที่มา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
70,000 70,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1.ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2.ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ประชาชน
กองช่าง
เดินทางสะดวก

-

-

22,000

22,000

-

1. ร้อยละ 60
สามารถระบาย
น้ำได้รวดเร็ว
น้ำไม่ท่วมขังใน
พื้นที่
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ

1. สามารถระบาย กองช่าง
น้ำได้รวดเร็ว น้ำ
ไม่ท่วมขังในพืน้ ที่

-

-

200,000 200,000

-

1. ร้อยละ 60
ของประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจ

1. ประชาชนใน กองช่าง
พื้นที่มีไฟฟ้าและ
แสงสว่างใช้
อย่างทั่วถึง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 60

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

103 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 1. จากบ้านนายพัฒน์ เรืองทอง
หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา
มีไฟฟ้าและแสงสว่าง
ไปถึงบ้านนางสุนิสา พิมพา
ทั่วถึง
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 1 แห่ง
104 โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทาง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 1. จากบ้านนางสนม กำปู่ ไปถึง
(แรงต่ำ) หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา มีไฟฟ้าและแสงสว่าง
บ้านนายบุญมา โทโคตร ระยะทาง
ทัว่ ถึง
ยาว 230 เมตร
2. ขยายเขตไฟฟ้ารายทาง
จำนวน 1 แห่ง
105 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 1. จากบ้านนางคำนาง กำซา ไปถึง
(แรงต่ำ) หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา มีไฟฟ้าและแสงสว่าง
บ้านนายไพวัลย์ ดาทา
ทั่วถึง
2. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (แรงต่ำ)
จำนวน 3 จุด
106 โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทาง เพือ่ ให้ประชาชนในพืน้ ที่ 1. จากสามแยกสวนศักดิ์ทอง ไปถึง
(แรงต่ำ) หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา มีไฟฟ้าและแสงสว่าง
ประปาอุทกพัฒน์ ระยะทางยาว
ทั่วถึง
1,150 เมตร
2. ขยายเขตไฟฟ้ารายทาง
จำนวน 1 แห่ง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีม่ า
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
-

-

-

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนใน กองช่าง
ของประชาชนใน พื้นที่มีไฟฟ้าและ
พื้นที่มีความพึง แสงสว่างใช้
พอใจ
อย่างทั่วถึง
300,000 300,000 300,000 1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนใน กองช่าง
ของประชาชนใน พืน้ ที่มีไฟฟ้าและ
พื้นทีม่ ีความพึง แสงสว่างใช้
พอใจ
อย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด
(KPI)

300,000 300,000 300,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจ
600,000 600,000 600,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1. ประชาชนใน กองช่าง
พื้นที่มีไฟฟ้าและ
แสงสว่างใช้
อย่างทั่วถึง
1. ประชาชนใน กองช่าง
พื้นที่มีไฟฟ้าและ
แสงสว่างใช้
อย่างทั่วถึง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 61

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

107 โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้ง
หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้น้ำระบายได้สะดวก 1. หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา
รวดเร็ว น้ำไม่ท่วมขังส่ง 2. วางท่อ ขนาด Ø 0.40 เมตร
กลิ่นเหม็น
ระยะทางยาว 300 เมตร
จำนวน 3 ซอย

2561
(บาท)
-

108 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น เพื่อให้มีสนามเด็กเล่นที่ได้ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้าน มาตรฐาน
บ้านหนองมันปลา
หนองมันปลา
2. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านหนอง
มันปลา จำนวน 1 แห่ง

-

109 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนอง
มันปลา

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

1 เส้นจากหมูที่ 3 (ต่อจากเส้นเดิม)
ไปถึงฟาร์มไก่ หมู่ที่ 4
2. ระยะทางยาว 175 เมตร กว้าง
5 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

110 โครงการขยายเขตถนนคอนกรีต เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนอง
มันปลา

1. เส้นบ้านนางนาตยา กำซา ไปถึง
บ้านนางบุญส่ง บุญจิม
2. ระยะทางยาว 250 เมตร
กว้าง 1 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
700,000 700,000 700,000 1. สามารถ
ระบายน้ำได้
รวดเร็วไม่ท่วม
ขังในพื้นที่
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1. น้ำระบายได้ กองช่าง
สะดวกรวดเร็ว
ไม่ท่วมขังส่งกลิ่น
เหม็น
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

200,000 200,000 200,000 1. ร้อยละ 60 1. เพื่อให้เด็ก
ของนักเรียนมี นักเรียนที่ศูนย์
ความพึงพอใจ พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้าน
หนองมันปลา
มีสนามเด็กเล่น
ที่ได้มาตรฐาน
496,900 496,900
1.ร้อยละ 60 1. ประชาชน
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2.ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พงึ พอใจ
300,000 300,000 300,000 1.ร้อยละ 60 1. ประชาชน
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2.ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 62

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

111 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. จากทีด่ นิ นางทอง แพนลา
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง
ไปหมูท่ ี่ 5 บ้านสำโรง
2. ระยะทางยาว 456 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 273.60 ลบ.ม.
ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
หรือตามสภาพ
112 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. ซอยไร่นายอมร หอมโอ้ม
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง
ถึงที่นายเที่ยง บุญกมล
2. ระยะทางยาว 365 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
0.15 เมตร
113 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ 1. บ้านโนนมะง่อง
อุปโภคบริโภค
2. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น

114 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. ภายในหมู่บ้าน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง
2. ระยะทางยาว 1,750 เมตร
กว้าง 6 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
0.20 เมตร

2561
(บาท)
1,163,500

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

934,000

-

-

100,000 100,000 100,000 100,000
-

-

-

238,600

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
- 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชนที่
พึงพอใจ
-

-

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชนที่
พึงพอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชนมี
น้ำอุปโภคบริโภค
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชนที่
พึงพอใจ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ประชาชน กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชน กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชนมี กองช่าง
น้ำอุปโภบริโภค
1. ประชาชน กองช่าง
เดินทางสะดวก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 63

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

115 โครงการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า 1. กลุ่มบ้านโนนสวรรค์
แรงต่ำ หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง
ใช้อย่างทัว่ ถึง
2. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
จำนวน 1 แห่ง
116 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน 1. จากบ้านนางบุญเลื่อน อินทร์คุ้ย 1,715,600
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง
ไปสถานีสูบน้ำ
2. ระยะทางยาว 675 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 405 ตารางเมตร
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
117 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ
เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้
1. บ้านโนนมะง่อง
100,000
หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง
สำหรับอุปโภคบริโภค 2. ก่อสร้างฝายกระสอบทราย
และทำการเกษตร
จำนวน 1 แห่ง

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564 2565
(บาท) (บาท)
- 1. ร้อยละ 100
ของประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
- 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

-

-

-

-

-

-

118 โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ
หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง

เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้
สำหรับอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตร

1. บ้านโนนมะง่อง
2. ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ
จำนวน 1 แห่ง

-

2,169,000

-

-

-

119 โครงการขุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 4
บ้านโนนมะง่อง

เพือ่ เก็บกักน้ำไว้ใช้
สำหรับอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตร

1. บ้านโนนมะง่อง
2. ขุดสระน้ำ จำนวน 1 แห่ง

-

-

4,000,000

-

-

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ประชาชนมี
กองช่าง
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง
1. ประชาชน
กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชนใน กองช่าง
พื้นที่มีน้ำอุปโภค
บริโภคและทำการ
เกษตร
1. ประชาชนใน กองช่าง
พื้นที่มีน้ำอุปโภค
บริโภคและทำการ
เกษตร
1. ประชาชนใน กองช่าง
พื้นที่มีน้ำอุปโภค
บริโภคและทำการ
เกษตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 64

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

120 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน 1. บ้านโนนมะง่อง
หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง
ประชาชนได้ออกกำลังกาย 2. ลานกีฬาตามแบบ
และเล่นกีฬา
มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง

121 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง (ปากทางวัด
เขาบรรพตเขมาราม)

เพื่อให้ประชาชนในพื้นทีม่ ี 1. ปากทางวัดเขาบรรพต
ไฟฟ้าและแสงสว่างใช้ทวั่ ถึง เขมาราม
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 1 แห่ง
122 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เพือ่ ให้ประชาชนในพื้นทีม่ ี 1. กลุ่มบ้าน สปก. หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง (บริเวณกลุ่ม ไฟฟ้าและแสงสว่างใช้ทั่วถึง บ้านโนนมะง่อง
บ้าน สปก.)
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 1 แห่ง
123 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เพื่อให้ประชาชนในพื้นทีม่ ี 1. หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง
หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง
ไฟฟ้าและแสงสว่างใช้ทั่วถึง 2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 1 แห่ง

งบประมาณและที่มา
2561
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
2,000,000
-

68,500

-

-

-

63,300

-

-

-

30,500

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1. ร้อยละ 20
ของเด็ก เยาวชน
ประชาชน ใน
หมู่บ้าน ได้ออก
กำลังกายและ
เล่นกีฬา
1. ร้อยละ 60
ของประชาชนใน
พื้นที่มคี วามพึง
พอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. เด็ก , เยาวชน
และประชาชน
ในหมู่บ้าน ได้ออก
กำลังกายและเล่น
กีฬาในลานกีฬา
เพิ่มมากขึ้น
1. ประชาชนใน
พืน้ ที่มีไฟฟ้าและ
แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง
1. ประชาชนใน
พื้นทีม่ ีไฟฟ้าและ
แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง
1. ประชาชนใน
พื้นทีม่ ีไฟฟ้าและ
แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 65

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

124 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนในพื้นทีม่ ี 1. เส้นไร่นายอมร หอมโอ้ม
ไฟฟ้าและแสงสว่างใช้ทั่วถึง 2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 1 แห่ง

125 โครงการก่อสร้างแพสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อวางระบบสูบน้ำพร้อม 1. บ้านโนนมะง่อง
หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง
อุปกรณ์ของสถานีสูบน้ำ 2. แพสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ด้วยไฟฟ้าให้สามารถผลิต จำนวน 1 แห่ง
น้ำเพื่อการเกษตรได้

126 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมูบ่ ้าน หมู่ที่ 4
บ้านโนนมะง่อง

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน

1. เส้นปากซอยเข้าวัดสำโรง
วนาราม
2. ระยะทาง ยาว 40 เมตร
กว้าง 5 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
0.15 เมตร หรือมีพื้นทีร่ วมไม่
น้อยกว่า 200 ตารางเมตร
127 โครงการก่อสร้างหอถังประปารูปทรง เพื่อให้ประชาชนในพืน้ ที่มี 1. บริเวณที่สาธารณประโยชน์
แชมเปญ พร้อมติดตั้งถังกรองน้ำ
ไฟฟ้าและแสงสว่างใช้ทั่วถึง กลุ่มบ้าน สปก.
ประปา หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง
2. ก่อสร้างหอถังประปารูปทรง
แชมเปญ ความจุ 20 ลูกบาศก์
เมตร สูง 20 เมตร พร้อมติดตั้ง
ถังกรองน้ำประปา

2561
(บาท)
64,800

งบประมาณและที่มา
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ
1.ร้อยละ 60
ของเกษตรกร
มีน้ำใช้เพียงพอ

-

961,000

-

-

118,000

-

-

-

-

500,000

-

-

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

1. ประชาชนใน
พืน้ ที่มีไฟฟ้าและ
แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง
1. แพสถานีสูบน้ำ กองช่าง
ด้วยไฟฟ้ามีความ
แข็งแรงปลอดภัย
และสามารถผลิตน้ำ
เพือ่ การเกษตร
เพียงพอต่อความ
ต้องการของเกษตร
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
กองช่าง
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนมีน้ำ กองช่าง
ของประชาชน อุปโภคบริโภค
มีน้ำอุปโภค
บริโภค

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 66

แบบ ผ.02
งบประมาณและที่มา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
27,000
-

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

128 โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ
หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง

เพื่อซ่อมแซมคลองส่งน้ำ
ให้สามารถกักเก็บน้ำไว้
ใช้สำหรับทำการเกษตร

1. บริเวณที่นานายกมล แพนลา
2. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø
0.40 เมตร ระยะทางยาว 12 เมตร

129 โครงการเจาะบ่อบาดาล
หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภค

206,000

-

-

-

130 โครงการวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
บ้านโนนมะง่อง

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน

1. บริเวณวัดบรรพตเขมาราม
2. เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิว้
ความลึก 100 เมตร
1. บริเวณคลองผึ้ง
2. วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 x
100 เมตร จำนวน 10 ท่อน

30,000

-

-

-

1. บริเวณประปาวัดสำโรงวนาราม
2. ติดตั้งถังกรองน้ำประปา

85,000

-

-

-

-

-

ที่

โครงการ

131 โครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง
สะอาดใช้อุปโภคบริโภค

132 โครงการก่อสร้างโดมหลังคาอเนก เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ 1. บริเวณวัดสำโรงวนาราม
ประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านโนมะง่อง จัดกิจกรรม
2. ก่อสร้างโดมหลังคาอเนกประสงค์
ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 25 เมตร

600,000 600,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
- 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ
- 1. ร้อยละ 60
ของประชาชนมี
น้ำอุปโภคบริโภค
- 1. ร้อยละ 60
สามารถระบายน้ำ
ได้รวดเร็ว น้ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่
2. ร้อยละ 60
ของประชาชนที่
พึงพอใจ
- 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1. พื้นที่มีน้ำสำหรับ กองช่าง
ทำการเกษตร
ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

1. ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

1. สามารถระบาย กองช่าง
น้ำได้รวดเร็ว น้ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่การ
เกษตร

1. ประชาชนมี
กองช่าง
น้ำสะอาดสำหรับ
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนมี
กองช่าง
ของประชาชนที่ สถานที่จัดกิจกรรม
พึงพอใจ
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133 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้น้ำระบายได้สะดวก 1. จากบ้านนายสุดใจ ดวงสีทา
หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง
ไปถึงทางหลวงชนบท หมายเลข
2041
2. วางท่อ คศล. ขนาด Ø 0.40
เมตร พร้อมบ่อพัก และรางวี
ระยะทางยาว 100 เมตร
134 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง
อุปโภคบริโภค

1. จากเส้นฟาร์มไก่ ถึงทางหลวง
ชนบท 2041
2. วางท่อ คศล. ขนาด Ø 0.40
เมตร พร้อมบ่อพักและ รางวี
ระยะทางยาว 238 เมตร

135 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง

1. เส้นจากหมู่บ้าน ถึงสถานี
สูบน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง
2. ระยะทางยาว 800 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

2561
(บาท)
-

-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
180,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1. สามารถระบาย กองช่าง
น้ำได้รวดเร็ว น้ำ
ไม่ท่วมขังในพื้นที่
2. ประชาชนได้
รับการบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
1. สามารถระบาย กองช่าง
น้ำได้รวดเร็ว น้ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่
2. ประชาชนได้รับ
การบริกาสาธารณะ
ทีม่ ีคุณภาพ
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
- 1. ร้อยละ 60
สามารถระบายน้ำ
ได้รวดเร็ว น้ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่
2. ร้อยละ 60
ของประชาชนที่
พึงพอใจ
420,000
- 1. ร้อยละ 60
สามารถระบาย
น้ำได้รวดเร็ว น้ำ
ไม่ท่วมขังในพื้นที่
2. ร้อยละ 60
ของประชาชนที่
พึงพอใจ
1,000,000 1,000,000 - 1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชนที่
พึงพอใจ

กองช่าง
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2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 300,000

136 โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลอง เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
ผึ้งใหญ่ หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6

1. ปรับปรุงถนนเลียบคลองผึ้งใหญ่
บริเวณ หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6
2. ระยะทาง ยาว 3,000 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

137 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง

1. เส้นจากบ้านนางมาลี ไปถึง หมู่ที่ 5
บ้านสำโรง (วัดสำโรงวนาราม)
2. ระยะทางยาว 350 เมตร
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

138 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมูท่ ี่ 4 เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
บ้านโนนมะง่อง

1. เส้นจากบ้านนายน้อย หงสร้อย
ถึงบ้านนายอมร หอมโอ้ม
2. ระยะทางยาว 300 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

-

-

139 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี 1. เส้นจากบ้านนายบุญเรียน ขุนวิจติ ร
หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง
ไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วถึง ไปถึงบ้านนายบุญธรรม ต้นน้อย
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 1 แห่ง

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่า
รับผิดชอบ
2565
จะได้รับ
หลัก
(บาท)
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน กองช่าง
ของประชาชน เดินทาสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชนที่
พึงพอใจ
1,100,000
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน กองช่าง
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
50,000
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน กองช่าง
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
500,000
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน กองช่าง
ของประชาชน ในพื้นทีม่ ีไฟฟ้า
ในพื้นที่มีความ และแสงสว่าง
พึงพอใจ
ใช้อย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด
(KPI)
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2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000,000 10,000,000 - 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ

140 โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วย เพือ่ บำรุงรักษา หรือซ่อม
ไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 4
แซมสถานีสบู น้ำด้วยไฟฟ้า
บ้านโนนมะง่อง
พร้อมระบบส่งน้ำให้
สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
141 โครงการลงลูกรังภายในหมู่บ้าน เพื่อให้การสัญจรไปมาได้
หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง
สะดวก

1. บ้านโนนมะง่อง
2. คลองส่งน้ำคอนกรีต กว้าง
3.20 เมตร ยาว 2,279 เมตร
หนา 0.10 เมตร
1. จากบ้านนางบุญธรรม สิงห์สอน
ถึงบ้านนายเสกสรร ไกรบุปฝา
2. ระยะทางยาว 330 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

900,000

900,000

-

142 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง

1. จากบ้านนายเฉลิม ขันดงลิง
ถึงบ้านนายสนิท วันช่วย
2. ระยะทางยาว 90 เมตร
กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

200,000

200,000

-

-

-

500,000

500,000

-

143 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง

เพือ่ ให้การสัญจรไปมาได้ 1. บริเวณเส้นจากบ้านนางไล
สะดวก
วันช่วย ถึงบ้านนายประเสริฐ มาโค
2. ระยะทางยาว 140 เมตร
กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร

1.ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2.ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
1.ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2.ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
1.ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2.ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ประชาชน กองช่าง
ในพืน้ ที่มีน้ำ
สำหรับทำ
การเกษตร
1. ประชาชน กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชน กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชน กองช่าง
เดินทางสะดวก
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144 โครงการวางท่อประปา หมูท่ ี่ 4
บ้านโนนมะง่อง

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภค

1. บริเวณเส้นไร่นายอมร ห้อมโอ้ม
ออกมาทางหลวงแยกไปหมู่บ้าน
สมัชชา
2. วางท่อประปา ขนาด Ø 3 นิ้ว
ระยะทางยาว 445 เมตร

145 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4
บ้านโนนมะง่อง

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโค

1. บริเวณไร่นายอมร หอมโอ้ม
2. เจาะบ่อบาดาล พร้อมซัมเมอร์ส
ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 จุด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
350,000 350,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

1.ร้อยละ 60
ของประชาชน
มีน้ำใช้อุปโภค
บริโภค
2.ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
200,000 200,000 200,000 1. ร้อยละ 60
ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค

-

-

146 โครงการก่อสร้างเหมืองดิน
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
1. จากที่นานางมาลี ดวงสีทา ถึง
ระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง มีนำ้ สำหรับใช้ทำการเกษตร บ้านนางมงคล แพนลา
2. ระยะทางยาว 800 เมตร
กว้าง 2 เมตร
147 โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทาง เพื่อให้ประชาชนในพื้นทีม่ ี 1. จากวัดสำโรง ถึงบ้านนาง
(แรงต่ำ) หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง ไฟฟ้าและแสงสว่างใช้ทั่วถึง สังวาลย์ วันช่วย
2. ระยะทางยาว 190 เมตร

-

-

150,000 150,000 150,000 1. ร้อยละ 60
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

-

-

148 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
เพื่อให้ประชาชนในพื้นทีม่ ี 1. จากทางหลวงชนบท หมายเลข
(แรงต่ำ) หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง ไฟฟ้าและแสงสว่างใช้ทั่วถึง 2041 ถึงบ้านนายอมร หอมโอ้ม
2. ระยะทางยาว 500 เมตร

-

-

300,000 300,000 300,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชนใน
พื้นทีม่ คี วามพึง
พอใจ
300,000 300,000 300,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ประชาชน กองช่าง
มีน้ำใช้อุปโภค
บริโภค

1. ประชาชน
มีน้ำอุปโภค
บริโภคที่
เพียงพอ
1. ประชาชน
ในพื้นที่มีน้ำ
สำหรับใช้ทำ
การเกษตร
1. ประชาชน
ในพืน้ ที่มีไฟฟ้า
และแสงสว่าง
ใช้อย่างทั่วถึง
1. ประชาชน
ในพื้นที่มีไฟฟ้า
และแสงสว่าง
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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ที่
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149 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
(แรงต่ำ) หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 1. จากทางหลวงชนบท หมายเลข
มีไฟฟ้าและแสงสว่างใช้ 2041 ถึงหมู่ที่ 5 บ้านสำโรง
ทัว่ ถึง
2. ระยะทาง 700 เมตร

150 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง

1. เส้นไปสถานีสูบน้ำ จากบ้าน
นายเฉลิม ขันดงลิง ไปบ้านนาย
สถาพร วันช่วย
2. ระยะทางยาว 84 เมตร กว้าง
3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

151 โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำคอนกรีต เพื่อกักเก็บน้ำไว้อุปโภค 1. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง บริโภคและทำการเกษตกร บ้านโนนมะง่อง
2. ระยะทางยาว 36 เมตร
หนา 0.10 เมตร
152 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. เส้นไร่นายอมร หอมโอ้ม
(เส้นต่อจากถนน คสล. เดิม)
เหล็กหมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง
2. ระยะทางยาว 155 เมตร กว้าง
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
700,000 700,000 700,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจ

-

161,300 161,300

-

-

-

62,900 62,900

-

-

-

316,700 337,000

-

-

1.ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2.ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
1.ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ
1.ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2.ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ประชาชน กองช่าง
มีความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร
ไปมา
1. ประชาชน กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชน
กองช่าง
ในพื้นที่มีน้ำ
อุปโภคบริโภค
และทำเกษตร
1. ประชาชน กองช่าง
เดินทางสะดวก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 72

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

153 โครงการขยายเขตไฟฟ้า (แรงต่ำ) เพื่อให้ประชาชนในพื้นทีม่ ี 1. บริเวณฟาร์มไก่มณีรตั น์ ถึง
ไฟฟ้าและแสงสว่างใช้ทั่วถึง ประปา หมู่ที่ 3 (สระอุทกพัฒน์
หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง
ในเขต หมู่ที่ 4)
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 1 แห่ง
154 โครงการก่อสร้างคลองรางวี
เพื่อให้น้ำระบายได้สะดวก 1. จากบ้านนายจันทร์ ถึงบ้าน
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง
นายพรชัย นาดี
หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง
2. ระทางยาว 250 เมตร

155 โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ 1. บริเวณวัดสำโรงวนาราม
หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง
จัดกิจกรรม
2. ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์
ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว
25 เมตร
156 โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 4
เพื่อให้การสัญจรไปมาได้ 1. เส้นหลังวัดสำโรงวนาราม
บ้านโนนมะง่อง
สะดวก
2. ระยะทางยาว 150 เมตร
กว้าง 5 เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีม่ า
ตัวชี้วัด
2562 2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ

-

-

-

-

-

-

300,000 300,000 300,000 1. ร้อยละ 60
สามารถระบาย
น้ำได้รวดเร็วน้ำไม่
ท่วมขังในพืน้ ที่
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ
600,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชนที่
พึงพอใจ
200,000 200,000 200,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ประชาชน
ในพื้นทีม่ ีไฟฟ้า
และแสงสว่าง
ใช้อย่างทั่วถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

1. สามารถ
ระบายน้ำได้
รวดเร็ว น้ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่

กองช่าง

1. ประชาชน
มีสถานที่จัด
กิจกรรม

กองช่าง

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 73

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

157 โครงการขุดย้ายดินสระน้ำ
เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับ 1. สระน้ำสาธารณะประโยชน์
สาธารณะประโยชน์ (เขาดิน) อุปโภคบริโภค
(เขาดิน)
หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง
2. ขุดย้ายดิน ขนาดกว้าง 100 เมตร
ยาว 170 เมตร
158 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. จากบ้านนายเสถียร คำขจร
914,000
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง
ไปบ้านนายสำเรือง ขันดงลิง
2. ระยะทางยาว 286 เมตร
กว้าง 5.00 เมตร หนาไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร
159 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. จากบ้านนางคำแปลง เพียร
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง
พันธุ์ ไปถนนทางหลวงชนบท
2. ระยะทางยาว 530 เมตร
กว้าง 5 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
0.15 เมตร

-

งบประมาณและทีม่ า
2562
2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
416,000
-

-

-

-

1,680,300

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พงึ พอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ประชาชนมี
น้ำใช้อุปโภคบริโภค

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 74

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

160 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. จากบ้านสำโรง ไปสถานีสบู น้ำ
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง
2. ระยะทางยาว 530 เมตร
กว้าง 5 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
0.15 เมตร
161 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ
หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง

เพือ่ เก็บกักน้ำไว้ใช้
สำหรับอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตร

162 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง

เพื่อให้การสัญจรไปมาได้ 1. บ้านสำโรง
113,700
สะดวก
2. ระยะทางยาวรวม 1,000
เมตร กว้าง 5 เมตร หนาไม่น้อย
กว่า 0.20 เมตร

163 โครงการก่อสร้างถนคอนกรีต เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง

1. บ้านสำโรง
2. ความยาว 2,000 เมตร
กว้าง 10 เมตร ความลึกเฉลี่ย
5.00 เมตร

2561
(บาท)
-

1. จากบ้านนายวิทูรย์ ไตรจันแดง
ไปที่ทำการ อบต.นาแขม
2. ระยะทางยาว 1,650 เมตร
กว้าง 5 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
0.15 เมตร

-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,722,500
-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
2565
จะได้รับ
หลัก
(บาท)
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
กองช่าง
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
3,500,000
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนใน กองช่าง
ของประชาชน พื้นที่มีน้ำอุปโภค
ได้รับประโยชน์ บริโภคและทำ
จากแหล่งน้ำ การเกษตร
ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

-

-

-

-

5,211,600

-

-

-

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พงึ พอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 75

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000
-

164 โครงการก่อสร้างถนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. จากหน้าวัดสำโรงวนาราม ไป
บ้านสำโรง
2. ระยะทางยาว 120 เมตร
กว้าง 4.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
0.15 เมตร

165 โครงการก่อสร้างอาคารบังคับ
น้ำ หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง

เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับ 1. บ้านสำโรง
45,000,000
อุปโภคบริโภคและทำ
2. อาคารบังคับน้ำ จำนวน 1 แห่ง
การเกษตร

-

-

-

166 โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้าน
ยาเสพติด หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง

เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา
ยาเสพติดในหมู่บ้าน และ
ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
ประชาชน ได้ออกกำลัง
กาย และเล่นกีฬาในลาน
กีฬาเพิ่มขึ้น
เพือ่ ให้ประชาชนมีไฟฟ้า
และแสงสว่างทั่วถึง

167 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง
(จุดที่ 1)

1. บ้านสำโรง
2. ก่อสร้างลานกีฬา ตามแบบ
มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง

2,000,000

-

-

-

1. จุดที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 1 แห่ง

137,900

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ
1. ร้อยละ 20
ของเด็ก เยาวชน
ประชาชน ใน
หมู่บ้าน ได้ออก
กำลังกาย และ
เล่นกีฬา
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

1. ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

1. เด็ก เยาวชน กองช่าง
ประชาชน ได้ออก
กำลังกายและเล่น
กีฬาในลานกีฬา
เพิ่มขึ้น
1. ประชาชนที่อยู่ กองช่าง
ในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 76

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

168 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 5 บ้านสำโรง
(จุดที่ 2)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า 1. จุดที่ 2 หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง
และแสงสว่างทั่วถึง
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 1 แห่ง

169 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
(เดิม) ไปที่ทำการ อบต.นาแขม
หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง
2. ระยะทางยาว 150 เมตร
กว้าง 5 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 750 ตารางเมตร
170 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. เส้นบ้านนายวิทูรย์ ไตรจันแดง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง
ไปบ้านนายติม ศิรินโท
2. ระยะทางยาว 1,248 เมตร
กว้าง 5 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
0.15 เมตร
171 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. เส้นบ้านนายกมล ทะวงษ์
หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง (ครั้งที่ 4)
2. ระยะทาง ยาว 150 เมตร
กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร

2561
(บาท)
66,800

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ
443,600
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พงึ พอใจ
360,000 1,128,000 1,128,000 1,128,000
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ
50,000
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ประชาชน กองช่าง
ที่อยู่ในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง
1. ประชาชน กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชน กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชน กองช่าง
เดินทางสะดวก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 77

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

172 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
-

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

1. เส้นบ้านนายสุรัต สวัสดิ์จันทร์
ถึงบ้านนายเชาวลิต ทนคง
2. ระยะทาง ยาว 140 เมตร
กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร

173 โครงการติดตั้งถังกรองน้ำระบบ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
สะอาดใช้อุปโภคบริโภค
บ้านสำโรง

1. บริเวณบ้านนายสมชาย อรุณ
2. ติดตั้งถังกรองน้ำประปา
จำนวน 1 เครื่อง

-

-

174 โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ
ด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน้ำ
หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง

1. บ้านสำโรง
2. คลองส่งน้ำคอนกรีต กว้าง
4.00 เมตร ยาว 1,960 เมตร
หนา 0.10 เมตร
1. ซ่อมแซมไหล่คลองส่งน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
บ้านสำโรง จำนวน 1 แห่ง

-

-

-

-

175 โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
บ้านสำโรง

เพื่อบำรุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วย
ไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภค

85,000

-

10,000,000 10,000,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
- 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
- 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
-

-

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รัประโยชน์
จากแหล่งน้ำ
1.ร้อยละ 60
ของประชาชน
มีน้ำใช้อุปโภค
บริโภค
2.ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ประชาชน กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชน
มีน้ำสะอาด
ใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ
1. ประชาชน
ในพืน้ ที่มีน้ำ
สำหรับทำ
การเกษตร
1. ประชาชน
มีน้ำใช้อุปโภค
บริโภค

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 78

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

176 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

177 โครงการติดตั้งกระจกโค้ง
พร้อมอุปกรณ์

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

178 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.บริเวณเส้นจากบ้านนายฟอง
ไกรบุดดา ไปถนนทางหลวง
ชนบท หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง
2. ระยะทางยาว 275 เมตร
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร

1. ภายในหมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่
2. ติดตั้งกระจกโค้งพร้อมอุปกรณ์
จำนวน 11 ชุด
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี 1. เส้นหน้าบ้านนายฟอง ไกรบุดดา
ไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วถึง 2.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 1 แห่ง

179 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพือ่ ให้ประชาชนในพื้นที่ 1. เส้นหน้าบ้านนายบุญกอง
หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง
มีไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วถึง กาบมาลี ถึงหน้าบ้านนายชัยยุทธ
กาบมาลี
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 1 แห่ง
180 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี 1. เส้นหน้าบ้านนายเสถียร คำขจร
หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง
ไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วถึง ไปบ้านนายไพรัต ขันดงลิง
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 1 แห่ง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
900,000 900,000

-

-

200,000

-

-

-

200,000

-

-

-

200,000

-

-

-

200,000 200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1.ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2.ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
1.ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความพึง
พอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความพึง
พอใจ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ประชาชน
กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชนมี
ความปลอดภัย

กองช่าง

1. ประชาชนใน กองช่าง
พื้นที่มีไฟฟ้าและ
แสงสว่างใช้อย่าง
ทัว่ ถึง
1. ประชาชนใน กองช่าง
พืน้ ที่มีไฟฟ้าและ
แสงสว่างใช้
อย่างทั่วถึง
1. ประชาชนใน กองช่าง
พื้นที่มไี ฟฟ้าและ
แสงสว่างใช้
อย่างทั่วถึง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 79

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

181 โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ตั้งถังแชมเปญและถังกรอง
หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค บริโภค

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง
2. ขุดเจาะบาดาลพร้อมติดตั้ง
ถ้งแชมเปญและถังกรอง

งบประมาณและที่มา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
- 450,000 450,000

182 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง

1. เส้นหน้าวัดสำโรงวนาราม
2. ระยะทางยาว 236 เมตร กว้าง
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

183 โครงการวางท่อระบายน้ำ
หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง

เพื่อให้น้ำระบายได้รวดเร็ว
น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่

1. บริเวณที่นานายเชาวลิตร ทนคง
2. วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.30
เมตร จำนวน 13 ท่อน

-

-

174 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

1. เส้นบ้านนายวิฑลู ย์ ไดรจันแดง
ถึงบ้านนายติม ศิรโิ ท
2. ระยะทางยาว 1,430 เมตร
กว้าง 5 เมตร ยาว หนา 0.15 เมตร

-

-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
2565
จะได้รับ
หลัก
(บาท)
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนใน กองช่าง
ของประชาชน พื้นทีม่ ีน้ำอุปโภค
มีน้ำอุปโภค
บริโภค
620,000 620,000 620,000 1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
กองช่าง
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
30,000
30,000 1. ร้อยละ 60 1. สามารถ
กองช่าง
สามารถระบาย ระบายน้ำได้
น้ำได้รวดเร็ว รวดเร็ว น้ำไม่
น้ำไม่ท่วมขัง ท่วมขังในพืน้ ที่
ในพื้นที่
2. ประชาชน
2. ร้อยละ 60 ได้รับการบริการ
ของประชาชนที่ สาธารณะ
พึงพอใจ
ที่มีคุณภาพ
5,200,200 5,200,000 1.ร้อยละ 60 1. ประชาชน
กองช่าง
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2.ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
ตัวชี้วัด
(KPI)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 80

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

185 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
(แรงต่ำ) หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง

186 โครงการวางท่อระบายน้ำ
หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง

187 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 5
บ้านสำโรง
188 โครงการลงลูกรังบริเวณคัน
คลองส่งน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 5
บ้านสำโรง

งบประมาณและทีม่ า
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564
2565
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี 1. จุดที่ 1 เส้นเชื่อมต่อถนน
700,000 700,000 1. ร้อยละ 60
ไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วถึง หมู่ท4ี่ ถึงบ้านนายทองดี ประไพ
ของประชาชน
ระยะทางยาว 413 เมตร
ในพื้นที่มีความ
จุดที่ 2 เส้นบ้านนายบุญส่ง ขันดงลิง
พึงพอใจ
ถึงสามแยกถนน หมู่ที่ 6 ระยะทาง
ยาว 120 เมตร
เพื่อให้น้ำระบายได้รวดเร็ว 1. บริเวณบ้านนายศิริ กาบมาลี
35,000 35,000 35,000 1. ร้อยละ 60
น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่
(ข้ามฝั่งถนน)
สามารถระบายน้ำ
2. วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30
ได้รวดเร็ว น้ำไม่
เมตร จำนวน 4 ท่อน
ท่วมขังในพื้นที่
2. ร้อยละ 60
ของประชาชนที่
พึงพอใจ
เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับ 1. บริเวณบ้านนายทองดี ประไพ ถึง
500,000 500,000 1.ร้อยละ 60
อุปโภคบริโภคและทำ
คลองผึ้ง
ของประชาชน
การเกษตร
2. ขุดลอกคลอง กว้าง 8.00 เมตร
ได้รับประโยชน์
ยาว 900 เมตร
จากแหล่งน้ำ
เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก 1. เส้นบ้านสำโรง ถึงคุ้มบ้านหนอง
250,000 250,000 1. ร้อยละ 60
จันทา
ของประชาชน
2. ระยะทางยาว 1,185 เมตร
เดินทางสะดวก
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1. ประชาชนใน กองช่าง
พื้นที่มีไฟฟ้าและ
แสงสว่างใช้
อย่างทั่วถึง
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1. สามารถระบาย กองช่าง
น้ำได้รวดเร็วน้ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่
2. ประชาชนได้
รับการบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
1.ประชาชนใน กองช่าง
พื้นที่มีน้ำอุปโภค
บริโภคและทำ
การเกษตร
1. ประชาชน
กองช่าง
เดินทางสะดวก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 81

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

189 โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่
หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง

วัตถุประสงค์
เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับ
อุปโภคบริโภคและทำ
การเกษตร

-

190 โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
บ้านสำโรง

เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับ
อุปโภคบริโภคและทำ
การเกษตร

191 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563
2564
2565
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
1. จุดที่ 1 จากที่ระเบิดน้ำถึงที่นา
300,000 300,000 300,000 1. ร้อยละ 60
นายสี มาโค ความยาว 600 เมตร
ของประชาชน
จุดที่ 2 บริเวณที่นานายสวัสดิ์ สวัสดิ์
ได้รับประโยชน์
จันทร์ ถึงที่นานายเฉลิม ขันดงลิง
จากแหล่งน้ำ
ความยาว 200 เมตร
จุดที่ 3 บริเวณที่นานายสุชาติ ขันดง
ลิง ถึงทีน่ านายเทพ สงคราม ความ
ยาว 540 เมตร
จุดที่ 4 บริเวณที่นางฟองคำ อุดง ถึง
ที่นานางเดือนเพ็ญ ขันดงลิง ความ
ยาว 500 เมตร
1. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสำโรง
78,100 78,100 78,100 1. ร้อยละ 60
2. ความยาว 40.00 เมตร ความ
ของประชาชน
กว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.10
ได้รับประโยชน์
เมตร
จากแหล่งน้ำ
1. เส้นบ้านนายวิฑรู ย์ ไตรจันทร์แดง
- 496,900 496,900 496,900 1. ร้อยละ 60
2. ระยะทางยาว 175 เมตร
ของประชาชน
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1.ประชาชนใน กองช่าง
พืน้ ที่มีน้ำอุปโภค
บริโภคและทำ
การเกษตร

1.ประชาชนใน กองช่าง
พื้นที่มีน้ำอุปโภค
บริโภคและทำ
การเกษตร
1. ประชาชน
กองช่าง
เดินทางสะดวก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 82

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

192 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน 1. จากบ้านนายสม ทองขำ
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม
ไปบ้านนางสำพันธ์ ใจดี
2. ระยะทางยาว 370 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนาไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร
193 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค

1. บ้านนาแขม
2. ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
481,000 481,000
-

100,000 100,000

194 โครงการอุดหนุนการขยายเขต เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า 1. จากบ้านนายบัญญัติ ทนคง 100,000
ไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม ใช้อย่างทั่วถึง
ไปทีด่ ินนางกลม จ่าเพ็ง
2. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
จำนวน 1 แห่ง
195 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. จากถนน รพช.สายสระดู่ – 6,620,000
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม
สะพานหิน ไปบ้านท่าอุดม
ไปหมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม
(ข้างที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาแขม)
2. ระยะทางยาว 3,208 เมตร
กว้าง 5 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
0.15 เมตร

-

-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
2565
จะได้รบั
หลัก
(บาท)
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน กองช่าง
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พงึ พอใจ
ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000

100,000

-

-

-

-

11,000,000 11,000,000

-

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
มีน้ำอุปโภค
บริโภค
1.ร้อยละ 100
ของประชาชน
มีไฟฟ้าใช้

1. ประชาชน
มีน้ำอุปโภค
บริโภค

กองช่าง

1. ประชาชน กองช่าง
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน กองช่าง
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 83

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

196 โครงการขุดพร้อมตกแต่งคันคู
เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้
และขนย้ายดินพร้อมปรับเกลีย่ ถม สำหรับอุปโภคบริโภค
ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6
และทำการเกษตร
บ้านนาแขม

1. สระน้ำสาธารณะประโยชน์
2. ปริมาตรดินขุดและขนย้ายไม่
น้อยกว่า 16,295 ลูกบาศก์เมตร

197 โครงการขยายท่อเมนประปา
หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม

1. บริเวณคุ้มบ้านนาล้อม
2. ระยะทาง 750 เมตร

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค

2561
(บาท)
829,700

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนใน กองช่าง
ของประชาชน พืน้ ที่มีน้ำอุปโภค
ได้รับประโยชน์ บริโภคและทำการ
จากแหล่งน้ำ เกษตร
ตัวชี้วัด
(KPI)

-

276,000

-

-

-

198 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า 1. หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม
หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม
และแสงสว่างใช้อย่าง
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ทั่วถึง
จำนวน 1 แห่ง

113,000

-

-

-

-

199 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า 1. จุดที่ 1 กลุม่ บ้านนาล้อม หมูท่ ี่ 6
สาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม และแสงสว่างใช้อย่าง
บ้านนาแขม
(จุดที่ 1 กลุ่มบ้านนาล้อม)
ทั่วถึง
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 1 แห่ง

52,800

-

-

-

-

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
มีน้ำอุปโภค
บริโภค
1.ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ
1.ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

1. ประชาชนมีน้ำ กองช่าง
อุปโภคบริโภค
1. ประชาชน
ที่อยู่ในพืน้ ที่มี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง
1. ประชาชน
ที่อยู่ในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 84

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

200 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม และแสงสว่างใช้อย่าง
(กลุ่มบ้านโนนหินกอง)
ทั่วถึง
201 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม และแสงสว่างใช้อย่าง
(กลุ่มบ้านโนนไฮ)
ทั่วถึง
202 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์

เพื่อความปลอดภัยและ
สร้างขอบเขตของอาคาร
ให้ชัดเจน

203 โครงการวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้านนาแขม

เพื่อให้น้ำระบายได้สะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. กลุ่มบ้านโนนหินกอง
หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 1 แห่ง
1. กลุ่มบ้านโนนไฮ
หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 1 แห่ง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
วัดศรีสวัสดิ์
2. ถมดิน จำนวนพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 410 ตารางเมตร พร้อม
สร้างกำแพง คสล. รอบอาคาร
ยาว 70 เมตร
1. บริเวณคลองอุทกพัฒน์
ช่วงที่นานางสัมฤทธิ์ พลาหาญ
2. วางท่อ คสล. ขนาด ø
1.00 เมตร พร้อมผนังคอนกรีต
เสริมเหล็ก

2561
(บาท)
3,900

งบประมาณและที่มา
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

54,800

-

-

-

350,000

-

-

-

213,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ
1. ร้อยละ 60
ของเด็กนักเรียน
ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจ
ต่อสถานที่
-

1. ร้อยละ 60
สามารถระบาย
น้ำได้รวดเร็ว
น้ำไม่ท่วมขังใน
พืน้ ที่
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
พึงพอใจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1. ประชาชนที่อยู่ กองช่าง
ในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้
อย่างทัว่ ถึง
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1. ประชาชนที่อยู่
ในพื้นทีม่ ีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

1. มีรั้วรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่
สมบูรณ์และ
ปลอดภัย

กองช่าง

1. สามารถระบาย กองช่าง
น้ำได้รวดเร็ว น้ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 85

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

204 โครงการวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
เพื่อให้น้ำระบายได้สะดวก 1. บริเวณคลองอุทกพัฒน์ ช่วงที่นา 213,000
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง
นายสมบัติ ทนคง
2. วางท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00
เมตร พร้อมผนังคอนกรีต
เสริมเหล็ก

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2562 2563 2564 2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
1. ร้อยละ 60
สามารถระบาย
น้ำได้รวดเร็ว
น้ำไม่ท่วมขังใน
พืน้ ที่
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นทีม่ ีความ
พึงพอใจ

205 โครงการถมดินคันคลองอุทกพัฒน์ เพื่อป้องกันการพังทลาย
หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม
ของดินรอบขอบคันคลอง

1. บริเวณคลองอุทกพัฒน์
ด้านหลังบ้านนางกลม จ่าเพ็ง
2. ถมดิน จำนวน 84 ลูกบาศก์
เมตร

15,000

206 โครงการวางท่อประปา หมู่ที่ 6
บ้านนาแขม

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค

37,000

-

-

-

-

207 โครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปา
หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้อุปโภคบริโภค

1. จากบ้านนางรำพรรณ บุดดา
ถึงบ้านนางอามีนา ทนคง
2. วางท่อประปา พีวีซี ขนาด Ø
2 นิ้ว ความยาว 250 เมตร
1. บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลนาแขม
2. ติดตั้งถังกรองน้ำประปา

85,000

-

-

-

-

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
มีน้ำอุปโภค
บริโภค
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1. สามารถระบาย กองช่าง
น้ำได้รวดเร็ว น้ำ
ไม่ท่วมขังในพืน้ ที่
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1. ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไป
พื้นที่การเกษตร
ได้อย่างปลอดภัย

กองช่าง

1. ประชาชนมี
น้ำอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

1. ประชาชนมี
น้ำสะอาดสำหรับ
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 86

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

208 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
สาธารณะ หมู่ที่ 6
มีไฟฟ้าและแสงสว่างใช้
บ้านนาแขม
อย่างทั่วถึง
(จุดที่ 2 กลุ่มบ้านนาล้อม)

1. จุดที่ 2 กลุม่ บ้านนาล้อม
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 1 แห่ง

209 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม

1. จากถนนหน้าทางเข้าหมู่บ้าน
ไปบ้านนายสัมพันธ์ คำขจร
2. ระยะทาง ยาว 690 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,760 ตารางเมตร
1. จากถนน รพช.สายสระดู่ –
สะพานหิน ไปบ้านนายติม ศิรินโท
2. ระยะทาง ยาว 240 เมตร
กว้าง 5 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร
1. บริเวณวัดศรีสวัสดิ์
2. ก่อสร้างโดมหลังคาอเนก
ประสงค์ ขนาดกว้าง 18 เมตร
ยาว 25 เมตร

210 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม

211 โครงการก่อสร้างโดมหลังคา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 6
บ้านนาแขม

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรม

2561
(บาท)
92,500

งบประมาณและที่มา
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
- 1.ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ

-

-

850,000 850,000

-

400,000

-

320,000

-

-

-

-

560,000

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1. ประชาชน
ที่อยู่ในพื้นที่มี
ไฟฟ้าและแสง
สว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชนที่
พึงพอใจ
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
ของประชาชน มีสถานที่จัด
ที่พงึ พอใจ
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 87

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

212 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริม เพือ่ ให้น้ำระบายได้สะดวก 1. จากบ้านนางคำพัน ใจดี ถึง
เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง
บ้านนายสม ทองขำ
2. วางท่อ คศล. ขนาด ø 0.40
เมตร พร้อมบ่อพักและ รางวี
ระยะทางยาว 138 เมตร

213 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000
-

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

1. เส้นซอยข้างบ้านนายจรัส
แก้วอุดทา ถึงบ้านนายอุดม
พาเคน
2. ระยะทาง ยาว 500 เมตร
กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

214 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม

1. เส้น รพช.สระดู่ – สะพานหิน
ถึงบ้านนายสนั่น ทนคง
2. ระยะทาง ยาว 300 เมตร
กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1. ร้อยละ 60
สามารถระบาย
น้ำได้รวดเร็ว
น้ำไม่ท่วมขังใน
พื้นที่
2. ร้อยละ 60
ของประชาชนใน
พื้นที่มีความ
พึงพอใจ
1,800,000
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
270,000 270,000
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. สามารถ
กองช่าง
ระบายน้ำได้
รวดเร็ว น้ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่
2. ประชาชนได้
รับการบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 88

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
-

215 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ เพือ่ อำนวยความสะดวก
หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม
ให้แก่ประชาชนหรือผู้ที่
สัญจรผ่าน

1. บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลนาแขม
2. ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ
จำนวน 1 แห่ง

216 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม

1. จากทางแยก ถึงทางเข้าบ้าน
นาล้อม
2. ระยะทาง ยาว 1,000 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

2,400,000

-

217 โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้ น เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม
ใช้อปุ โภคบริโภค

1. ประปาหมู่บ้านไปนาล้อม
2. วางท่อประปา ขนาด Ø 2 นิ้ว
ระยะทางยาว 725 เมตร

-

-

70,000

70,000

218 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม

1. ประปาหมู่บ้านไปนาล้อม
2. วางท่อประปา ขนาด Ø 2 นิ้ว
ระยะทางยาว 725 เมตร

-

-

70,000

70,000

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภคบริโภค

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่า
รับผิดชอบ
2565
จะได้รับ
หลัก
(บาท)
1. ร้อยละ 60 1. อำนวยความ กองช่าง
ของประชาชน สะดวกให้แก่
ได้รับประโยชน์ ประชาชน
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน กองช่าง
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนมีน้ำ กองช่าง
ของประชาชน ใช้อุปโภคบริโภค
มีน้ำใช้อุปโภค อย่างเพียงพอ
บริโภค
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนมีน้ำ กองช่าง
ของประชาชน ใช้อุปโภคบริโภค
มีน้ำใช้อุปโภค อย่างเพียงพอ
บริโภค
ตัวชี้วัด
(KPI)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 89

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

219 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนก
ประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ประชาชนมีสถานที่ใน
การออกกำลังกายหรือ
จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ

1. บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริม
สุภาพตำบลนาแขม
2. ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
ตามแบบมาตราฐานกำหนด

220 โครงการก่อสร้างหอถังแชมเปญ
หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภค

1. บริเวณบ้านนาล้อม
2. ถังแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมถังกรองน้ำ

221 โครงการลงลูกรังภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม

222 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000

-

-

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง 1. ข้างคลองอุทกพัฒน์ เส้นสระดู่
สะดวก
- สะพานหิน ไปถึงคลองผึ้งบุญมี
2. ระยะทางยาว 1,300 เมตร
กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง 1. เส้นข้างวัดศรีสวัสดิ์ ถึงบ้าน
สะดวก
นางบุญมี ล้วนศรี
2. ระยะทางยาว 340 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนมี
ของประชาชน สถานที่ในการ
ที่พึงพอใจ
ออกกำลังกาย
หรือจัดกิจกรรม
เพื่อสุขภาพ
450,000 450,000 450,000 1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนมีนำ้
ของประชาชน ใช้อุปโภคบริโภค
มีน้ำใช้อุปโภค อย่างเพียงพอ
บริโภค
200,000 200,000 200,000 1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
900,000 900,000 1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 90

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

223 โครงการลงลูกรังภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง 1. จำนวน 2 จุด
สะดวก
2. จุดที่ 1 เส้นจากบ้านนาล้อม
ถึงคลองอุทกพัฒน์ ระยะทาง
ยาว 250 เมตร กว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 เมตร
จุดที่ 2 เส้นจากบ้านนาล้อมแยก
ไปบ้านนางสุภาวดี ศิรินโท
ระยะทางยาว 150 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
224 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. เส้นบ้านนายจรัส แก้วอุดทา
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม
ถึงบ้านนายอุดม พาเคน
2. ระยะทางยาว 130 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
225 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม

1. เส้นหน้าศาลาที่พักผู้โดยสาร
หมู่ที่ 6 นาแขม ไปหมู่ที่ 5
บ้านสำโรง
2. ระยะทางยาว 228 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

2561
(บาท)
-

-

-

งบประมาณและทีม่ า
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
50,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ

350,000 350,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
495,500 500,000 500,000
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ประชาชน
กองช่าง
เดินทางสะดวก

1.ประชาชน
เดินทางสะดวก

1.ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 91

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

226 โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ย้ายถังแชมเปญและติดตั้งถัง
กรองน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้ำใช้ 1. บริเวณองค์การบริหารส่วน
อุปโภคบริโภค
ตำบลนาแขม
2. เจาะบ่อบาดาลพร้อมย้ายถัง
แชมเปญ และติดตั้งถังกรองน้ำ
จำนวน 1 แห่ง
227 โครงการลงลูกรังหน้าโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนสัญจร 1. เส้นหน้าโรงพยาบาลส่งเสริม
ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแขม
ไปมาสะดวก
สุขภาพตำบลนาแขม
หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม
2. ระยะทางยาว 150 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
228 โครงการขยายเขตไฟฟ้า (แรงต่ำ ) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 1. บริเวณข้างโรงพยาบาลส่งเสริม
หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม
มีไฟฟ้าและแสงสว่างใช้ สุขภาพตำบลนาแขม (ถนนสาย
อย่างทั่วถึง
สระดู่ – สะพานหิน)
2. ขยายเขตไฟฟ้า (แรงต่ำ)
จำนวน 1 แห่ง
229 โครงการขยายเขตไฟฟ้า (แรงต่ำ ) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 1. บริเวณข้างโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์
หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม
มีไฟฟ้าและแสงสว่างใช้ 2. ขยายเขตไฟฟ้า (แรงต่ำ)
อย่างทั่วถึง
จำนวน 1 แห่ง

งบประมาณและที่มา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
- 339,000
-

-

-

-

-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
มีน้ำใช้อุปโภค
บริโภค

1. ประชาชนมี
น้ำใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

50,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
200,000 200,000 200,000 1.ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

50,000

-

50,000

300,000 300,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

1. ประชาชนที่อยู่ กองช่าง
ในพื้นทีม่ ีไฟฟ้าและ
แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง
1. ประชาชน
ในพื้นที่มไี ฟฟ้า
และแสงสว่าง
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 92

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

230 โครงการก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี พระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณ
บรมราชาภิเษก
บดินทรเทพยวางกูรและเพื่อ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชน เสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมสีเขียวที่เปรียบ
เสมือนปอดของชุมชน
231 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. บริเวณหน้าที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาแขม
2. ก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
2565
จะได้รับ
หลัก
(บาท)
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนได้มี กองช่าง
ของประชาชน สถานที่ในการทำ
ในพื้นทีม่ ีความ กิจกรรมพักผ่อน
พึงพอใจ
หย่อนใจและออก
กำลังกาย
ตัวชี้วัด
(KPI)

518,100

-

-

-

-

เพือ่ ให้ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้า 1. เส้นบ้านนางจงกล ชื่นอารมณ์ 300,000
และแสงสว่างใช้อย่างทั่วถึง
2. ขยายเขตฟ้า (แรงต่ำ)
จำนวน 1 แห่ง
233 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เพื่อให้น้ำระบายได้สะดวก
1. จากบ้านนางทองดี นากำแพง
รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 7
ไม่อุดตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็น
ไปบ้านนางประกอบ ผังลักษณ์
บ้านโนนกลาง
ก่อความรำคาญ
2. รางระบายน้ำรูปตัวยู ยาว
188 เมตร กว้าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.45 เมตร

-

-

-

-

-

680,000

-

-

232 โครงการขยายเขตไฟฟ้า (แรงต่ำ)
หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง

1. เส้นบ้านนางหยก เรืองยง
ไปบ้านนายอำนาจ รัตนโชติธรณี
2. ระยะทางยาว 200 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
0.15 เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
- 500,000 -

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
1. ร้อยละ 100
ของประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
1. ร้อยละ 60
สามารถระบาย
น้ำได้รวดเร็ว
น้ำไม่ท่วมขังใน
พื้นที่
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

1. ประชาชน
กองช่าง
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง
1. สามารถระบาย กองช่าง
น้ำได้สะดวกไม่อุด
ตันไม่ส่งกลิ่นเหม็น
ก่อความรำคาญ
2. ประชาชนได้
รับการบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 93

แบบ ผ.02
ที่
234

235

236

237

งบประมาณและทีม่ า
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. เพือ่ เก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับ 1. จากบ้านตลิ่งชัน ไปสำโรง
- 1,000,000 1. ร้อยละ 60
เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชัน - หมู่ที่ อุปโภคบริโภคและทำการ 2. ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.
ของประชาชน
7 บ้านโนนกลาง - หมู่ที่ 5 บ้าน
เกษตร
จำนวน 1 แห่ง
ได้รับประโยชน์
สำโรง
จากแหล่งน้ำ
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. ภายในหมู่บ้าน
104,500
1. ร้อยละ 60
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง
2. ระยะทางยาวรวม 1,000 เมตร
ของประชาชน
กว้าง 4 เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง
เดินทางสะดวก
ไม่น้อยกว่า 800 ลบ.ม. หนาไม่
2. ร้อยละ 60
น้อยกว่า 0.20 เมตร
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. จากบ้านนางประกอบ ผังลักษณ์
12,100
1. ร้อยละ 60
บ้านโนนกลาง
ไปบ้านนายไสว มานะกรูด
ของประชาชน
2. ระยะทางยาว 200 เมตร
เดินทางสะดวก
กว้าง 4 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละ 60
0.20 เมตร
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
โครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำ
เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับ 1. บ้านโนนกลาง
9,800,000 1. ร้อยละ 60
หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง
อุปโภคบริโภคและทำ
2. อาคารอัดน้ำบ้านโนนกลาง
ของประชาชน
การเกษตร
และการขุดลอก จำนวน 1 แห่ง
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ประชาชนใน กองช่าง
พืน้ ที่มีน้ำอุปโภค
บริโภคและทำ
การเกษตร
1. ประชาชน
กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

1. ประชาชนใน
มีน้ำสำหรับทำ
การเกษตร

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 94

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

238 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนมีนำ้ ใช้
อุปโภคบริโภค

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. บ้านโนนกลาง
2. ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000 100,000

239 โครงการขุดลอกคลอง หมูท่ ี่ 7
บ้านโนนกลาง

เพือ่ เก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับ 1. คลองสาธารณประโยชน์
1,110,000
อุปโภคบริโภคและทำ
2. ความยาว 1,500 เมตร
การเกษตร
กว้างเฉลี่ย 10 เมตร ความลึก
เฉลี่ย 4 เมตร
240 โครงการติดตั้งระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า 1. บ้านโนนกลาง
300,000
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง ใช้ในพื้นที่การเกษตร
2. ติดตั้งระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ จำนวน 1 แห่ง
241 โครงการก่อสร้างหอถังประปา
รูปทรงแชมเปญพร้อมเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ 1. บริเวณทีส่ าธารณประโยชน์
อุปโภคบริโภค
บ้านโนนกลาง
2. ก่อสร้างหอถังประปารูปทรง
แชมเปญ ขนาดความจุ 20
ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร
พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาด ø
6 นิ้ว ความลึก 100 เมตร

837,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
2565
จะได้รับ
หลัก
(บาท)
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนใน กองช่าง
ของประชาชน มีน้ำสำหรับทำ
ได้รับประโยชน์ การเกษตร
จากแหล่งน้ำ
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนใน กองช่าง
ของประชาชน มีน้ำสำหรับทำ
ได้รับประโยชน์ การเกษตร
จากแหล่งน้ำ
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนมี
กองช่าง
ของประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง
ไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ ทั่วถึง
ทีก่ ารเกษตร
ตัวชี้วัด
(KPI)

-

1. ร้อยละ 100 1. ประชาชนมี
กองช่าง
ของประชาชนมี น้ำอุปโภคบริโภค
น้ำอุปโภคบริโภค

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 95

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

242 โครงการติดตั้งถังกรอน้ำประปา
หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมีนำ้
1. บริเวณถังประปาบ้านโนนกลาง
สะอาดใช้อปุ โภคบริโภค (ถังเดิม)
2. ติดตั้งถังกรองน้ำประปา

2561
(บาท)
85,000

243 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง
พืน้ ที่มีไฟฟ้าและแสง
สว่างอย่างทัว่ ถึง

1. หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 1 แห่ง

244 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง

1. จากบ้านนายสุภาพ ทองหล่อ
220,000
ไปบ้านนางกิติยา ทองหล่อ
2. ระยะทาง ยาว 104 เมตร
กว้าง 3.5 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า
364 ตารางเมตร
1. บริเวณสถานที่ตั้งถังแชมเปญ
ประปาหมู่บา้ นโนนกลาง
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวนพื้นที่
3,200 ตารางเมตร

245 โครงการปรับปรุงภูมิศัทน์ หมู่ที่ 7 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บ้านโนนกลาง
บริเวณรอบที่ตั้งประปา
หมู่บ้าน ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปลอดภัย
และสวยงาม

97,700

งบประมาณและที่มา
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1. ร้อยละ 60
สามารถระบาย
น้ำได้รวดเร็ว น้ำ
ไม่ท่วมขังในพื้นที่
2. ร้อยละ 60
ของประชาชนที่
พึงพอใจ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,000

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1. สามารถระบาย กองช่าง
น้ำได้สะดวกไม่อดุ
ตันไม่ส่งกลิ่นเหม็น
ก่อความรำคาญ
2. ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
1. ประชาชนใน
กองช่าง
พื้นที่มีไฟฟ้าและ
แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง
1. ประชาชน
กองช่าง
เดินทางสะดวก
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1. ร้อยละ 60
ของประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ
1. ร้อยละ 100 1. สภาพแวดล้อม
ของประชาชนที่ ที่ดปี ลอดภัยและ
พึงพอใจ
สวยงามมากขึ้น

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 96

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

246 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

1. จากถนน รพช. สายสระดู่ สะพานหิน ไปที่ตงั้ ถังแชมเปญ
ประปาหมู่บา้ น
2. ระยะทาง ยาว 50 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า
200 ตารางเมตร
247 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนมีลาน 1. บริเวณสถานที่ตั้งถังแชมเปญ
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง อเนกประสงค์ไว้ใช้
ประปาหมู่บา้ นโนนกลาง
ประโยชน์ร่วมกัน และ 2. กว้าง 15 เมตร ยาว 15 เมตร
สะดวกในการดำเนิน
หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร
งานเกี่ยวกับน้ำประปา หรือมีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า 225
ตารางเมตร
248 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. จากบ้านนายทองขาว แก้วอุดทา 200,000
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง
ไปบ้านนายทองรัก แก้วอุดทา
2. ระยะทางยาว 88 เมตร กว้าง
3.5 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15
เมตร หรือมีพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 308
ตารางเมตร

งบประมาณและทีม่ า
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
130,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พงึ พอใจ

-

200,000

-

-

-

-

-

-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

1. ร้อยละ 100 1. ประชาชนมีลาน กองช่าง
ของประชาชนที่ อเนกประสงค์ได้ทำ
พึงพอใจ
กิจกรรมต่างๆ
ร่วมกันและสะดวก
ในการดำเนินงาน
เกี่ยวกับน้ำประปา
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
กองช่าง
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 97

แบบ ผ.02

249 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง ไปหมู่ที่ 8
บ้านตลิ่งชัน และหมู่ที่ 10 บ้าน
โนนเกาะลอ (จุดทางแยกโรงงาน
ย่งไทยการยาง)
250 โครงการขยายเขตไฟฟ้า (แรงต่ำ)
หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มไี ฟฟ้าและแสง
สว่างอย่างทั่วถึง

งบประมาณและที่มา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
1. จุดทางแยกโรงงานย่งไทยการยาง 250,000
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 1 แห่ง

เพือ่ รองรับการใช้ไฟฟ้า
ในระบบประปา สำหรับ
อุปโภคบริโภคของ
ประชาชน

1. บริเวณที่สาธารณะประโยชน์
บ้านโนนกลาง
2. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
จำนวน 1 แห่ง

251 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. เส้นบ้านนายอำนาจถึงหอย่งไทย
การยาง
2.ระยะทางยาว 900 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

252 โครงการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. เส้นบ้านนายสุนทร แก้วอุดทา
(แรงต่ำ) หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง
ถึงบ้านนางจงใจ แก้วอุดทา
2. ระยะทางยาว 95 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
- 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ

50,000

-

-

-

200,000 1,900,000

-

-

-

300,000

-

-

-

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพืน้ ที่มีความ
พึงพอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ประชาชนใน
พื้นที่มีไฟฟ้าและ
แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

1. สามารถผลิต
น้ำประปาสำหรับ
การอุปโภคบริโภค
ของประชาชน
อย่างเพียงพอ
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พงึ พอใจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 98

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
680,000
-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

253 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด
หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน

1. เส้นบ้านนางทองดี แก้วอุดทา
ไปบ้านนางประกอบ ผังลักษณ์
2. รางระบายน้ำรูปตัวยู ยาว
188 เมตร กว้าง 0.40 เมตร
ลึกเฉลีย่ 0.45 เมตร

254 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

1. เส้นรอบหมู่บ้านบริเวณจาก
ซอยบ้านนางประกอบ ผังลักษณ์
ถึงซอยหน้าบ้านนายณัฐพัฒน์ มีชยั
2. ระยะทางยาว 800 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

700,000 700,000

255 โครงการขยายเขตไฟฟ้สาธารณะ
หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 1. จากซอยบ้านนายอำนาจ
มีไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วถึง รัตนโชติธรณ์ ถึงบ้านนางจงใจ
แก้วอุดทา
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 1 แห่ง
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี 1. จากซอยบ้านนายนุกลู กิ่งจันทร์
ไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วถึง ถึงบ้านนายสมพงษ์ ศรีวงษ์จันทร์
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 1 แห่ง

-

-

300,000 300,000

-

-

200,000 200,000 200,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ

256 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (แรงต่ำ) หมู่ที่ 7
บ้านโนนกลาง

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2.ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
1.ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2.ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ประชาชน กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชน กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชน
ในพื้นทีม่ ีไฟฟ้า
และแสงสว่าง
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

1. ประชาชน
ในพื้นที่มไี ฟฟ้า
และแสงสว่าง
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 99

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

257 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี 1. จากศาลากลางบ้าน ถึงทีด่ ิน
(แรงต่ำ) หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง ไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วถึง จ่าสิบเอกธงชัย บัวเมืองปัก
2. ระยะทางยาว 60 เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000 80,000

258 โครงการรขยายเขตไฟฟ้า
(แรงต่ำ) หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี 1. จากถนนสายสระดู่ – สะพานหิน
ไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วถึง ถึงบ้านนางตลับ มานะกรูด
2. ระยะทางยาว 100 เมตร

-

-

-

259 โครงการลงลูกรังภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง

เพือ่ สะดวกในการสัญจร

1. บ้านนางกฤติยา ทองหล่อ ถึง
บ้านนางสุดถนอม อุ่นเคน
2. ระยะทางยาว 55 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

-

260 โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทาง
(แรงต่ำ) หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี 1. จากบ้านนายสุภาพ ทองหล่อ
ไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วถึง ถึงบ้านนางกฤติยา ทองหล่อ
2. ระยะทางยาว 105 เมตร

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
80,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นทีม่ ีความ
พึงพอใจ
100,000 100,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ
200,000 200,000 1.ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2.ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
200,000 200,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ประชาชน กองช่าง
ในพื้นที่มีไฟฟ้า
และแสงสว่าง
ใช้อย่างทั่วถึง
1. ประชาชน กองช่าง
ในพื้นที่มีไฟฟ้า
และแสงสว่าง
ใช้อย่างทั่วถึง
1. ประชาชน กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชน
ในพื้นที่มีไฟฟ้า
และแสงสว่าง
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 100

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

261 โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทาง
หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 1. จากบ้านนางเกษร แก้วอุดทา
มีไฟฟ้าและแสงสว่าง
ถึงบ้านนายบุญส่ง คงเรือง
ทั่วถึง
2. ระยะทางยาว 250 เมตร

262 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

263 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. เส้นบ้านนายสุนทร แก้วอุดทา
ถึงบ้านนางจงใจ แก้วอุดทา
2. ระยะทางยาว 95 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

264 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. เส้นที่นานายวินัย เรืองยง ถึง
โรงงานย่งไทย
2. ระยะทางยาว 50 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

1. เส้นบ้านนายนุกูล กิ่งจันทร์ ถึง
บ้านนายณรงค์ ศรีวงศ์จันทร์
2. ระยะทางยาว 84.00 เมตร
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15
เมตร

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2561 2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพืน้ ที่มีความ
พึงพอใจ
183,200 185,000 190,000
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
- 195,600 206,000
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ
- 108,600 109,000 110,000
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ประชาชน กองช่าง
ในพื้นที่มีไฟฟ้า
และแสงสว่าง
ใช้อย่างทั่วถึง
1. ประชาชน กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชน กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชน กองช่าง
เดินทางสะดวก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 101

แบบ ผ.02

268 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์สำหรับผูส้ ูงอายุ
หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชัน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
2561
2562 2563 2564 2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
1. เส้นบ้านนายชมัด พรเลิศ
1,138,400 640,300
- 1. ร้อยละ 60
ไปบ้านนายอำนาจ รัตนโชติธรณี
ของประชาชน
2. ระยะทางยาว 700 เมตร
เดินทางสะดวก
กว้าง 4 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละ 60
0.15 เมตร
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับ 1. บ้านตลิ่งชัน
100,000
- 1. ร้อยละ 60
อุปโภคบริโภคและทำ
2. ก่อสร้างฝายกระสอบทราย
ของประชาชน
การเกษตร
จำนวน 1 แห่ง
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ
เพือ่ เก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับ 1. สระกูด
- 1,800,000 - 1. ร้อยละ 60
อุปโภคบริโภคและทำ
2. ขนาดพื้นที่ 8,000 ตารางเมตร
ของประชาชน
การเกษตร
ความลึกเฉลี่ย 10.00 เมตร
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ
เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรม 1. บ้านตลิ่งชัน
100,000 - 1. ร้อยละ 60
ของผู้สูงอายุ
2. ขนาดกว้าง 8 เมตร
ของประชาชน
ยาว 16 เมตร
ทีพ่ ึงพอใจ

269 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้ำบ้านแก่ง 3
หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชัน

เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้
สำหรับอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตร

ที่

โครงการ

265 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชัน

266 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ
หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชัน
267 โครงการขุดลอกสระกูด หมู่ที่ 8
บ้านตลิ่งชัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. บ้านตลิ่งชัน
2. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้ำบ้านแก่ง 3
จำนวน 1 แห่ง

19,000,000

-

-

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

1. ประชาชนใน
กองช่าง
พื้นที่มีน้ำอุปโภค
บริโภคและทำ
การเกษตร
1. ประชาชนใน
กองช่าง
พื้นที่มนี ้ำอุปโภค
บริโภคและทำ
การเกษตร
1. ผู้สูงอายุมีอาคาร กองช่าง
อเนกประสงค์ใช้จัด
กิจกรรม

1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนใน
ของประชาชน พื้นที่มีน้ำสำหรับ
ได้รับประโยชน์ ทำการเกษตร
จากแหล่งน้ำ

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 102

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

270 โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชัน ยาเสพติดในหมู่บ้าน และ
ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
ประชาชนได้ออกกำลังกาย
และเล่นกีฬาในลานกีฬา
เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. บ้านตลิ่งชัน
2. ลานกีฬาตามแบบมาตรฐาน
จำนวน 1 แห่ง

271 โครงการก่อสร้างแพสูบน้ำ
เพื่อวางระบบสูบน้ำ
1. บ้านตลิ่งชัน
ด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชัน พร้อมอุปกรณ์ ของสถานี
2. แพสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง
สูบน้ำด้วยไฟฟ้า ให้สามารถ
ผลิตน้ำเพื่อการเกษตรได้

272 โครงการก่อสร้างโดมหลังคา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 8
บ้านตลิ่งชัน

เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับ
อุปโภคบริโภคและทำ
การเกษตร

1. บริเวณหน้าเมรุวัดเจริญราษฎร์
รังสรรค์
2. ก่อสร้างโดมหลังคาอเนกประสงค์
ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 25 เมตร

2561
(บาท)
2,000,000

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2562 2563 2564 2565
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
- 1. ร้อยละ 20
ของเด็ก เยาวชน
ประชาชน ในหมู่
บ้านได้ออกกำลัง
กายและเล่นกีฬา

-

3,619,000

-

-

-

500,000

-

-

-

-

1. ร้อยละ 60
ของเกษตรมีน้ำ
ใช้เพียงพอ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. เด็ก เยาวชน กองช่าง
ประชาชน ใน
หมู่บ้านได้ออก
กำลังกายและ
เล่นกีฬาในลาน
กีฬาเพิ่มขึ้น

1. แพสถานีสูบ
น้ำด้วยไฟฟ้ามี
ความแข็งแรง
ปลอดภัยและ
สามารถผลิตน้ำ
เพือ่ การเกษตร
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของเกษตรกร
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนมี
ของประชาชนที่ สถานที่จัด
ใช้บริการมีความ กิจกรรมได้รบั
พึงพอใจ
ความสะดวกกัน
แดดกันฝน

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 103

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

273 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. เส้นรอบป่าหนองจิก
บ้านตลิ่งชัน
2. ระยะทาง ยาว 1,000
เมตร กว้าง 4 เมตร หนาไม่
น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 4,000
ตารางเมตร
274 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 8
เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้
1. บริเวณที่นานางยิ้ว
บ้านตลิ่งชัน
สำหรับอุปโภคและทำ 2. ความยาว 100 เมตร
การเกษตร

งบประมาณและที่มา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
- 200,000
-

-

-

200,000

275 โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา
หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชัน

เพือ่ ให้ประชาชนมีนำ้ ใช้ 1. ท่อเมนประปา ขนาด 3 นิ้ว
อุปโภคบริโภค
ยาว 1,200 เมตร

-

-

300,000

276 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชัน

เพือ่ ให้ประชาชนใน
พื้นทีม่ ีไฟฟ้าและแสง
สว่างทั่วถึง

1. เส้นบ้านนายชมัด พรเลิศ
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 1 แห่ง

-

-

500,000

277 โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วย เพื่อบำรุงรักษาหรือ
1. บ้านตลิ่งชัน
ไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านแก่ง 2 ซ่อมแซมบ้านพักนาย 2. บ้านพักนายสถานีสูบน้ำ
หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชัน
สถานีสูบน้ำให้สามารถ จำนวน 1 หลัง
ใช้งานได้ตามปกติ

-

-

800,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
- 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รัประโยชน์
จากแหล่งน้ำ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ
800,000
- 1. ร้อยละ 60
ได้รับประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1. ประชาชนเดินทาง กองช่าง
สะดวก
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1. ประชาชนในพื้นที่ กองช่าง
มีน้ำอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตร
1. ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

1. ประชาชนใน
กองช่าง
พื้นทีม่ ีไฟฟ้าและแสง
สว่างใช้อย่างทัว่ ถึง
1. บ้านพักนาย
สถานีสูบน้ำสามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 104

แบบ ผ.02
ที่
278

279

280
281

282

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
โครงการ
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
2561
2565
จะได้รับ
หลัก
(บาท)
(บาท)
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนใน
1. เส้นบ้านนายชมัด พรเลิศ
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนใน กองช่าง
หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชัน
พื้นทีม่ ีไฟฟ้าและแสง ถึงบ้านนายปราโมทย์ หมื่นศรี
ของประชาชนใน พืน้ ที่มีไฟฟ้าและ
สว่างทั่วถึง
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
พืน้ ที่มีความพึง แสงสว่างใช้อย่าง
จำนวน 1 แห่ง
พอใจ
ทั่วถึง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. บริเวณเส้นจากสถานีสูบน้ำ
4,000,000 4,000,000
1.ร้อยละ 60
1. ประชาชน
กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชัน
ด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชัน
ของประชาชน เดินทางสะดวก
ไปหมู่ที่ 10 บ้านโนนเกาะลอ
ไปหมู่ที่ 10 บ้านโนนเกาะลอ
เดินทางสะดวก
2. ระยะทางยาว 1,460 เมตร
2.ร้อยละ 60
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
โครงการก่อสร้างอาคารกรองน้ำ .เพือ่ ให้ประชาชนมีน้ำ 1. บ้านตลิ่งชัน
500,000 500,000
1.ร้อยละ 60
1. ประชาชนมี
กองช่าง
ประปา หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชัน
ใช้อุปโภคบริโภค
2. อาคารกรองน้ำประปา
ของประชาชน น้ำใช้อุปโภค
ตามแบบมาตราฐานกำหนด
ที่พึงพอใจ
บริโภค
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนใน
1. เส้นบ้านนายบุญชู เคลือบ
150,000
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนใน กองช่าง
หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชัน
พื้นทีม่ ีไฟฟ้าและแสง วิจิตร ไปทางแยกโรงงานย่งไทย
ของประชาชน พืน้ ที่มีไฟฟ้า
สว่างทั่วถึง
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ในพืน้ ที่มีความ และแสงสว่าง
จำนวน 1 แห่ง
พึงพอใจ
ใช้อย่างทั่วถึง
โครงการเทพื้นคอนกรีตบริเวณโดม เพื่อใช้เป็นสถานที่
1. บริเวณโดม
350,000 350,000 1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนมี
กองช่าง
หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชัน
จัดกิจกรรม
2. เทพื้นคอนกรีต ระยะทาง
ของประชาชน พื้นที่ในการจัด
ยาว 25 เมตร กว้าง 18 เมตร
ในพื้นที่มีความ กิจกรรมต่าง ๆ
หนา 0.15 เมตร
พึงพอใจ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 105

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

283 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชัน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้น้ำระบายสะดวก 1. บริเวณบ้านนางวิไลวรรณ
รวดเร็ว น้ำไม่ท่วมขัง ถนอมศิลป์ ถึงบ้านนางหนูนิต
พูลสวัสดิ์
2. ระยะทางยาว 140 เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีม่ า
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000 250,000

284 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ในการจัด
หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชัน
กิจกรรม

1. ลานอเนกประสงค์
2. พื้นที่รวม 2,870 ตารางเมตร
หนา 0.10 เมตร

-

-

285 โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชัน

เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด
กิจกรรมต่าง ๆ

1. ปรับปรุงศาลากลางบ้าน
2. จำนวน 1 แห่ง

-

-

286 โครงการการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (แรงต่ำ) บริเวณ
สะพานวัดตลิ่งชั่น หมู่ที่ 8
บ้านตลิ่งชัน

เพือ่ ให้ประชาชนใน
พื้นที่ มีไฟฟ้าและ
แสงสว่างทั่วถึง

1. บริเวณสะพานวัดตลิ่งชัน

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

2565
(บาท)
250,000 1. ร้อยละ 60
ระบายน้ำได้
สะดวกรวดเร็ว
น้ำไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มคี วาม
พึงพอใจ
2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ
200,000 200,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพืน้ ที่มีความ
พึงพอใจ
200,000 200,000 200,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. สามารถ
กองช่าง
ระบายน้ำได้
สะดวกรวดเร็ว
น้ำไม่ท่วมขังใน
พื้นที่

1. ประชาชนมี
สถานที่ในการ
จัดกิจกรรม

กองช่าง

1. ประชาชน กองช่าง
มีพนื้ ที่ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ
1. ประชาชน
ในพื้นที่มีไฟฟ้า
และแสงสว่าง
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

287 โครงการก่อสร้างลานสุขภาพพร้อม เด็ก เยาวชน ประชาชน 1. ก่อสร้างลานสุขภาพอุปกรณ์
มีสถานที่ใช้ในการ
อุปกรณ์ออกกำลังกาย
ออกกำลังกาย
ออกกำลังกายและ
หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชัน
2. จำนวน 1 แห่ง
เล่นกีฬา

2561
(บาท)
-

288 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น
หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชัน

เด็ก เยาวชน มีสถานที่ 1. ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
ใช้ในการเสริมสร้าง
2. จำนวน 1 แห่ง
พัฒนาการ และเพิ่ม
ทักษะ

-

289 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชัน
ไปหมู่ที่ 10 บ้านโนนเกาะลอ

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชัน
ไปหมู่ที่ 10 บ้านโนนเกาะลอ
2. ระยะทางยาว 875 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

290 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชัน

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. เส้นบ้านนายบุญเทียม
พันธุ์เรือง ถึงบ้านนายไพโรจน์
ฮะซิ้ม
2. ระยะทางยาว 100 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
300,000 1.ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพืน้ ที่มีความ
พึงพอใจ

300,000 300,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มคี วาม
พึงพอใจ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1.เด็ก เยาวชน กองช่าง
ประชาชน ได้
ออกกำลังกาย
และเล่นกีฬาใน
ลานกีฬา
1. เด็ก เยาวชน กองช่าง
มีสถานที่ใช้ใน
การเสริมสร้าง
พัฒนาการ และ
เพิ่มทักษะ
1. ประชาชน
กองช่าง
เดินทางสะดวก

496,000 498,000 500,000 500,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชนที่
พึงพอใจ
200,000 200,000 200,000 1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ

กองช่าง
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แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

291 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชัน

292 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม

293 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
บ้านท่าอุดม
294 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน 1. เส้นบ้านนายบุญอุทศิ ทารอด
100,000 100,000 100,000 1. ร้อยละ 60
ถึงสามแยก
ของประชาชน
2. ระยะทางยาว 30 เมตร
เดินทางสะดวก
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. เส้นบ้านนายอุทัย กองใจ
1,664,600
1. ร้อยละ 60
ถึงบ้านนายสวัสดิ์ ด่านกุมภา
ของประชาชน
2. ระยะทางยาว 645 เมตร
เดินทางสะดวก
กว้าง 4 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละ 60
0.15 เมตร
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ
เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
1. ที่นานายสำรวย
900,000
1. ร้อยละ 60
สำหรับอุปโภคบริโภค 2. ความยาว 20 เมตร
ของประชาชน
และทำการเกษตร
กว้าง 10 เมตร สูง 2 เมตร
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน 1. ภายในหมู่บ้าน
2. ระยะทางยาว 1,000 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
0.20 เมตร

-

-

104,500

-

-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ประชาชน กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชน กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชน กองช่าง
ในพืน้ ที่มีน้ำ
อุปโภคบริโภค
และทำการ
เกษตร
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน กองช่าง
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
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295 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

296 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้อปุ โภคบริโภค

297 โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้าน
ยาเสพติด หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. จากบ้านนายอุดม วิชัยศรี
ถึงถนนสายสุวรรณศร บ้านโคกกระได
2. ระยะทางยาว 450 เมตร
กว้าง 5 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
0.15 เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
2562
2563
2564 2565
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,614,000 1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน กองช่าง
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

1. บ้านท่าอุดม
100,000 100,000 100,000 100,000
2. ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน
เพื่อป้องกันและแก้ปญ
ั หา 1. บ้านท่าอุดม
2,000,000
ยาเสพติดในหมู่บ้านและ 2. ลานกีฬาตามแบบมาตรฐาน
ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน จำนวน 1 แห่ง
ประชาชนได้ออกกำลัง
กายและเล่นกีฬาในลาน
กีฬาเพิ่มขึ้น

298 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์ เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าอุดม ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กให้อยู่
ในสภาพดี มีพื้นที่เพียงพอ
ต่อนักเรียน

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน 150,000
บ้านท่าอุดม
2. ขนาดอาคาร กว้าง 6.15
เมตร ยาว 9.20 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 56 ตาราง
เมตร

-

-

-

-

1. ร้อยละ 60
ของประชาชนมี
น้ำอุปโภคบริโภค
1. ร้อยละ 20
ของเด็ก เยาวชน
ในหมู่บ้านได้ออก
กำลังกายและ
เล่นกีฬา

1. ประชาชน กองช่าง
มีน้ำอุปโภค
บริโภค
1. เด็ก เยาวชน กองช่าง
ในหมู่บ้านได้
ออกกำลังกาย
และเล่นกีฬา
ในลานกีฬา
เพิ่มขึน้

-

1. ร้อยละ 60
ของเด็กนักเรียน
มีความพึงพอใจ
และทำกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ
เพิ่มขึน้

1. มีพื้นที่การ กองช่าง
ใช้งานทีเ่ พียง
พอต่อการจัด
กิจกรรมของเด็ก
นักเรียนเพิ่มขึ้น
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งบประมาณและที่มา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,100,000 900,000 900,00 900,000

299 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับ 1. จุดที่ 1 ฝาย มข. นานายล้วน
หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม
อุปโภคและทำการเกษตร จุดที่ 2 นานายทองอินทร์
จุดที่ 3 นานายถาวร
จุดที่ 4 ใต้สะพานท่าอุดม
2. จุดที่ 1 กว้าง 5 เมตร
ยาว 10 เมตร สูง 2.00 เมตร
จุดที่ 2 กว้าง 5 เมตร
ยาว 10 เมตร สูง 2.00 เมตร
จุดที่ 3 กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร สูง 2.00 เมตร
จุดที่ 4 กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร สูง 2.00 เมตร
300 โครงการวางท่อประปา หมู่ที่ 9 เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ 1. ภายในหมู่บ้าน
1,426,000
บ้านท่าอุดม
อุปโภคบริโภค
2. วางท่อประปา พีวีซี ขนาด ø
3 นิ้ว ความยาว 3,750 เมตร
และท่อประปา พีวีซี ขนาด ø 2
นิ้ว ความยาว 2,200 เมตร รวม
ความยาวทัง้ สิ้น 5,770 เมตร
301 โครงการย้ายหอถังแชมเปญ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ 1. จากโรงเรียนบ้านท่าอุดมไป
90,000
พร้อมติดตั้งระบบประปา
อุปโภคบริโภค
กลุ่มบ้านโนนหินตั้ง
หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม
2. ย้ายหอถังแชมเปญพร้อมติดตั้ง
ระบบประปา จำนวน 1 แห่ง

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
2565
จะได้รับ
หลัก
(บาท)
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
กองช่าง
ของประชาชน ในพื้นที่มีน้ำ
ได้รับประโยชน์ อุปโภคบริโภค
จากแหล่งน้ำ และทำการ
เกษตร
ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

-

-

1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนมีน้ำ กองช่าง
ของประชาชน อุปโภคบริโภค
มีน้ำอุปโภค
อย่างเพียงพอ
บริโภค

-

-

-

-

1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนมีน้ำ กองช่าง
ของประชาชนมี ใช้อุปโภคบริโภค
น้ำอุปโภค
บริโภค
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302 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมเหล็กภายในหมูบ่ ้าน
(เดิม) ไปบ้านนายบุญรอด งามล้วน
หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม
2. ระยะทาง ยาว 40 เมตร กว้าง
4 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
หรือมีพื้นทีร่ วมไม่น้อยกว่า 160
ตารางเมตร
303 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์
เพื่อให้ชุมชนมีสภาพ 1. ปรับปรุงภูมิทศั น์ภายในหมู่บ้าน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
แวดล้อมที่ดีน่าพักอาศัย
บ้านท่าอุดม

2561
(บาท)
89,300

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

304 โครงการขยายถนนคอนกรีต
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. จากบ้านนางนารี พรมชุน ไปสาม 430,000 430,000
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม
แยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ไปหมู่ที่ 6 บ้านนาแขม
ตำบลนาแขม
2. ระยะทาง ยาว 2,053 เมตร กว้าง
1 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,053 ตาราง
เมตร

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
กองช่าง
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
ตัวชี้วัด
(KPI)

300,000 300,000 300,000 1.ร้อยละ 80 1. ชุมชนมีสภาพ กองช่าง
ของประชาชน แวดล้อมที่ดีน่าพัก
มีความพึงพอใจ อาศัย

-

-

-

1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 111

แบบ ผ.02
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

305 โครงการกำจัดวัชพืชคลอง
สาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม

เพื่อกำจัดวัชพืชไม่ให้กีด
ขวางการไหลผ่านของน้ำ
ทีต่ ื้นเขิน หรือน้ำท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน

1. จากสะพาน ถึงกลุ่มบ้านนายจันทร์
2. กำจัดวัชพีช ความยาว 2,500
เมตร กว้าง 15 เมตร ความลึกเฉลี่ย
2.00 เมตร

306 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 1. จากบ้านนายจันทร์ พรมภักดี
มีไฟฟ้าและแสงสว่าง
ไปถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทั่วถึง
2. ระยะทาง ยาว 300 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200
ตารางเมตร

ที่

โครงการ

307 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม

1. จากบ้านนายไพบูลย์ สมมิตร ไป
บ้านนายหลง นึกหลีก
2. ระยะทาง ยาว 170 เมตร กว้าง 4
เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
หรือมีพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 680 ตาราง
เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ปรชาชน
กองช่าง
ในพื้นที่มีน้ำ
เพียงพอในการ
ทำการเกษตร

-

-

800,000

-

-

1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
ของประชาชน เดินทางสะดวก
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ
พื้นทีม่ ีความพึง
พอใจ

กองช่าง

-

-

-

420,000

-

1.ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2.ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

กองช่าง

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 112

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

308 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม

309 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 9 เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
บ้านท่าอุดม ไปหมู่ที่ 11
สำหรับอุปโภคบริโภค
บ้านหนองแสง
และทำการเกษตร

310 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ
การเกษตร หมู่ที่ 9
บ้านท่าอุดม
311 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
บ้านท่าอุดม

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
สำหรับอุปโภคบริโภค
และทำเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. จากถนนสายสุวรรณศร – บ้านโคก
กระได ไปบ้านหนองแสง (ช่วงสามแยกเข้า
บ้านหนองแสง)
2. ระยะทางยาว 60 เมตร กว้าง 5 เมตร
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร
1. คลองสาธารณะบ้านท่าอุดม ไปบ้าน
หนองแสง
2. กว้างเฉลี่ย 15 เมตร ยาว 1,800 เมตร
ความลึกเฉลี่ย 2 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 45,000 ลูกบาศก์เมตร

1. บ้านท่าอุดม
2. ติดตั้งระบบแผงโซล่าเซลล์ 1 ชุด
ปั้มสูบน้ำผิวดิน หอถังแชมเปญ ขนาด
20 ลูกบาศก์เมตร กรองเกษตรท่อ
PVC Ø 2” ยาว 1,000 เมตร
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. เส้นซอยบ้านนายสมควร ทองศรีกำ่
ไปถึงหน้าบ้านนางประนอม เดชชนะ
2. ระยะทาง ยาว 130 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
2565
จะได้รับ
หลัก
(บาท)
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน กองช่าง
ของประชาชน เดินทางได้
เดินทางสะดวก สะดวก
2. ร้อยละ 60
ประชาชนทีพ่ ึง
พอใจ
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน กองช่าง
ของประชาชน ในพื้นทีม่ ี
ได้รับประโยชน์ น้ำอุปโภค
จากแหล่งน้ำ บริโภคและ
ทำการเกษตร
ตัวชี้วัด
(KPI)

-

1,300,000

-

-

-

1,000,000

-

-

-

-

-

350,000

-

-

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ

1. ประชาชน กองช่าง
ในพืน้ ที่มีน้ำ
อุปโภคบริโภค
และทำการ
เกษตร
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน กองช่าง
ของประชาชน เดินทางได้
เดินทางสะดวก สะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 113

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

312 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
ระบบประปาหมูบ่ ้าน หมู่ที่ 9
บ้านท่าอุดม

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้อุปโภคบริโภค

313 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. บริเวณบ้านนายลี เคนพันธ์
2. ติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบ
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 เครื่อง

-

-

314 โครงการก่อสร้างรางวีระบายน้ำ เพื่อให้น้ำระบายได้สะดวก 1. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดท่าอุดม
บริเวณหน้าโรงเรียนวัดท่าอุดม ไม่อุดตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็น ไปคลองท่าอุดม
ไปคลองท่าอุดม
2. ระยะทางยาว 290 เมตร

-

-

315 โครงการลงลูกรังภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม

-

-

เพือ่ ให้การสัญจรไปมา
ได้สะดวก

1. เส้นทางเข้าอ่างเก็บน้ำหนองแสง
หมู่ที่ 11 บ้านหนองแสง
2. ระยะทางยาว 1,100 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
85,000
-

1. เส้นบ้านโนนหินตั้ง จากบ้าน
นางสำเนียง สุขพี ไปถึงทีน่ านาย
สมพงษ์
2. ระยะทางยาว 1,200 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

3,000,000

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

-

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
300,000 300,000 300,000 1. ร้อยละ 60
สามารถระบาย
น้ำได้รวดเร็ว
ไม่ทวมขังใน
พืน้ ที่
2. ร้อยะ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ
200,000 200,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยะ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ประชาชนมีน้ำ กองช่าง
สะอาดใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ
1. ประชาชน
กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. น้ำระบายได้
สะดวก ไม่อุดตัน
ไม่ส่งกลิ่นเหม็น

กองช่าง

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 114

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
50,000 50,000

316 โครงการลงลูกรังภายในหมู่บา้ น เพื่อให้การสัญจรไปมา
หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม
ได้สะดวก

1. เส้นบ้านนายสมนึก แสนอุบล
ไปถึงสระหลวง
2. ระยะทางยาว 200 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

317 โครงการลงลูกรังภายในหมู่บ้าน เพื่อให้การสัญจรไปมา
หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม
ได้สะดวก

1. เส้นบ้านนายพรเทพ โชคพิทักษ์ ไป
บ้านนายทวี จันลา
2. ระยะทางยาว 500 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 1. ระยะทาง 2,300 เมตร
มีไฟฟ้าและแสงสว่างใช้
ทั่วถึง
เพื่อให้การสัญจรไปมา 1. เส้นแยกบ้านนายพรเทพ โชคพิทกั ษ์
ได้สะดวก
ไปถึงทีน่ านางอำไพ โสภาโพธิ์
2. ระยะทางยาว 200 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

-

-

318 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง (แรงต่ำ) หมู่ที่ 9
บ้านท่าอุดม
319 โครงการลงลูกรังภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม

2565
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยะ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ
100,000 100,000 100,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยะ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ
2,000,000 2,000,000 1. ร้อยะ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ
30,000 30,000
30,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยะ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ประชาชน
กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

1. ประชาชนใน กองช่าง
พื้นที่มีไฟฟ้าและ
แสงสว่างใช้ทั่วถึง
1. ประชาชน
กองช่าง
เดินทางสะดวก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 115

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
- 100,000 100,000

320 โครงการลงลูกรังภายในหมู่บ้าน เพื่อให้การสัญจรไปมา
หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม
ได้สะดวก

1. เส้นที่นานายทองแสง อรัญญะ ไปถึง
ทีน่ านายสุวรรณ มะลอย
2. ระยะทางยาว 700 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

321 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อให้มีไฟฟ้าและแสง
(แรงต่ำ) หมูที่ 9 บ้านท่าอุดม
สว่างใช้ทั่วถึง

1. จากฝายถึงบ้านนายอบ แพนลา
2. ระยะทาง 1,400 เมตร

-

-

322 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อให้มีไฟฟ้าและแสง 1. หน้าโรงเรียนวัดท่าอุดม ไปบ้าน
(แรงต่ำ) หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม
สว่างใช้ทวั่ ถึง
นายทองแสง อรัญญะ
2. ระยะทาง 300 เมตร

-

-

323 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
วัดป่าแสงธรรมรักษ์ หมู่ที่ 9
บ้านท่าอุดม

1. วัดป่าแสงธรรมรักษ์
2. ระยะทาง 600 เมตร

-

-

1. เส้นหน้าโรงงานสีเขียว ไปถึงทีน่ า
นายวิรัตน์ ชมโท
2. ระยะทางยาว 300 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

เพื่อให้มีไฟฟ้าและแสง
สว่างใช้ทั่วถึง

324 โครงการลงลูกรังภายในหมู่บ้าน เพื่อให้การสัญจรไปมา
ได้สะดวก
หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม

2565
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ประชาชน กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยะ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ
2,000,000 2,000,000 1. ร้อยะ 60
1.ประชาชน
ของประชาชน ในพื้นที่มีไฟฟ้า
พึงพอใจ
และแสงสว่าง
ใช้ทั่วถึง
200,000 200,000 200,000 1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
ของประชาชนใน ในพืน้ ที่มีไฟฟ้า
พื้นที่มีความพึง และแสงสว่าง
พอใจ
ใช้อย่างทัว่ ถึง
700,000 700,000 1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนใน
ของประชาชนใน พื้นที่มีไฟฟ้า
พืน้ ที่มีความพึง และแสงสว่าง
พอใจ
ใช้อย่างทัว่ ถึง
50,000 50,000
50,000 1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยะ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 116

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

325 โครงการลงลูกรังภายในหมู่บ้าน เพื่อให้การสัญจรไปมา
ได้สะดวก
หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม

326 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมหมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม

เพื่อให้การสัญจรไปมา
ได้สะดวก

327 โครงการลงลูกรังวัดป่า
แสงธรรมรักษ์ หมู่ที่ 9
บ้านท่าอุดม

เพื่อให้การสัญจรไปมา
ได้สะดวก

328 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
บ้านโนนเกาะลอ

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. เส้นแยกโคกกระได ไปถึงนานาย
100,000 100,000 100,000 1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
ถาวร พิทักษ์
ของประชาชน เดินทางสะดวก
2. ระยะทางยาว 600 เมตร
เดินทางสะดวก
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
2. ร้อยะ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ
1. เส้นบ้านนายจันทร์ พรมภักดี
496,000 497,000 498,000
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
ไปในหมู่บ้านท่าอุดม
ของประชาชน เดินทางสะดวก
2. ระยะทางยาว 228 เมตร
เดินทางสะดวก
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
2. ร้อยะ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ
1. วัดป่าแสงธรรมรักษ์
100,000 100,000 1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
2. ระยะทางยาว 600 เมตร
ของประชาชน เดินทางสะดวก
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร
เดินทางสะดวก
2. ร้อยะ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ
1. จากบ้านนายประสิทธิ์ ประจันทะ 338,000
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
ถึงบ้านนายทวี คูณค้ำ
ของประชาชน เดินทางสะดวก
2. ระยะทางยาว 130 เมตร กว้าง
เดินทางสะดวก
4 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 117

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

329 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
บ้านโนนเกาะลอ

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. จากบ้านนายเชิด พูนแสง ถึงบ้าน
นายอำนวย จุดบุปผา
2. ระยะทางยาว 320 เมตร กว้าง
4 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร

330 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
บ้านโนนเกาะลอ

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน 1. ภายในหมู่บา้ น
2. ระยะทางยาวรวม 850 เมตร
กว้าง 6 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
0.30 เมตร

331 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
บ้านโนนเกาะลอ

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. จากถนน รพช.สายสระดู่ สะพานหิน ไปหมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม
2. ระยะทางยาวรวม 2,400 เมตร
กว้าง 5 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
0.15 เมตร

332 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนน
เกาะลอ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภคบริโภค

1. บ้านโนนเกาะลอ
2. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
832,000
-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
2561
2565
จะได้รับ
หลัก
(บาท)
(บาท)
- 1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน กองช่าง
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
470,000
- 1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน กองช่าง
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
8,000,000 8,000,000 - 1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน กองช่าง
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
100,000 100,000 100,000 100,000
- 1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนมี กองช่าง
ของประชาชน น้ำใช้อุปโภค
มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค
บริโภค
ตัวชี้วัด
(KPI)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 118

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

333 โครงการขุดลอกคลอง
เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้
หมู่ที่ 10 บ้านโนนเกาะลอ สำหรับอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตร

1. คลองสาธารณะประโยชน์
2. กว้าง 10 เมตร ยาว 1,550 เมตร
ความลึกเฉลี่ย 4 เมตร

334 โครงการเจาะน้ำบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
เพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ใช้อปุ โภคบริโภค
หมู่ที่ 10 บ้านโนนเกาะลอ

1. บ้านโนนเกาะลอ
2. ขนาด ø 6 นิ้ว ความลึก 100 เมตร

335 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา
ต้านยาเสพติด หมู่ที่ 10 ยาเสพติดในหมู่บ้าน และ
บ้านโนนเกาะลอ
ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
ประชาชนได้ออกกำลัง
กายและเล่นกีฬาในลาน
กีฬาเพิ่มขึ้น
336 โครงการก่อสร้างโดม
เพือ่ ให้ประชาชนมีสถานที่
หลังคาอเนกประสงค์
จัดกิจกรรม
หมู่ที่ 10 บ้านโนนเกาะลอ

1. บ้านโนนเกาะลอ
2. ลานกีฬาตามแบบมาตรฐาน
จำนวน 1 แห่ง

1. บริเวณหน้าศาลาประชาคม
บ้านโนนเกาะลอ
2. ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 25 เมตร

337 โครงการอุดหนุนการ
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 1. จุดบ้านนางสายใจ หิรญ
ั ธัญโรจน์
ขยายเขตไฟฟ้า (แรงต่ำ) มีไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วถึง เส้นหมู่ที่ 10 บ้านโนนเกาะลอ ไป
หมู่ที่ 10 บ้านโนนเกาะลอ
หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม
2. ขยายเขตไฟฟ้า (แรงต่ำ) จำนวน 1 แห่ง

2561
(บาท)
1,130,000

งบประมาณและที่มา
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รัประโยชน์
จากแหล่งน้ำ

176,700

-

-

-

2,000,000

-

-

-

-

500,000

-

-

-

-

66,000

-

-

-

-

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
มีน้ำใช้อุปโภค
บริโภค
1. ร้อยละ 60
ของเด็ก เยาวชน
ประชาชน ใน
หมู่บ้านได้ออก
กำลังกายและ
เล่นกีฬา
1. ร้อยละ 60
ของประชาชนที่
ใช้บริการมีความ
พึงพอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นทีม่ ีความ
พึงพอใจ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รบั
หลัก
1. ประชาชน กองช่าง
ในพื้นที่มีน้ำ
อุปโภคบริโภค
และทำการ
เกษตร
1. ประชาชน กองช่าง
มีน้ำใช้อุปโภค
บริโภค
1. เด็ก เยาวชน กองช่าง
ประชาชน ใน
หมู่บ้านได้ออก
กำลังกายและ
เล่นกีฬาในลาน
กีฬาเพิ่มขึ้น
1. ประชาชน กองช่าง
มีสถานที่จัด
กิจกรรมที่
สามารถกันแดด
กันฝนได้
1. ประชาชน กองช่าง
ในพื้นที่มีไฟฟ้า
และแสงสว่าง
ใช้อย่างทั่วถึง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 119

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

338 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
บ้านโนนเกาะลอ

339 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
บ้านโนนเกาะลอ

340 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
บ้านโนนเกาะลอ ไปหมู่ที่ 8
บ้านตลิ่งชัน

งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค์
2561
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. จากวัดเนาวัตนารามไปถนน รพช. 700,000 200,000
สายสระดู่ – สะพานหิน (เขตติดต่อ
ตำบลสะพานหิน)
2. ระยะทางยาว 373 เมตร กว้าง
4 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,492 ตาราง
เมตร
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. จากวัดเนาวัตนารามไปฝายกัน้ น้ำ
450,000
2. ระยะทาง ยาว 185 เมตร กว้าง
4 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตาราง
เมตร
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. จากทางแยกกลางหมูบ่ า้ น ไปบ้าน
ตลิ่งชัน
2. ระยะทาง ยาว 755 มตร กว้าง
4 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,020 ตาราง
เมตร

-

-

-

2,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

256
(บาท)
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
-

-

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ประชาชน
กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 120

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

341 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
หมู่ที่ 10 บ้านโนนเกาะลอ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. เส้นบ้านนายเชิด พูลแสง ถึงบ้าน
นายไสว จันทนามา
2. ระยะทาง ยาว 270 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.1 เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
350,000 350,000

342 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. เส้นจากหมู่ที่ 10 บ้านโนนเกาะลอ
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนน
ไปหมูท่ ี่ 8 บ้านตลิ่งชัน
เกาะลอ ไปหมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชัน
2. ระยะทาง ยาว 1,000 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

343 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
บ้านโนนเกาะลอ

-

-

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. เส้นจากบ้านนางอมร เผือกตันเหลา
ไปบ้านนายอำนวย จุดบุปผา
2. ระยะทางยาว 200 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.1 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
1,200,000 1,200,000
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
500,000 500,000
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ประชาชน กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชน กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชน กองช่าง
เดินทางสะดวก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 121

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

344 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริเหล็ก
หมู่ที่ 10 บ้านโนนเกาะลอ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้น้ำระบายได้ 1. บริเวณสองข้างถนนก่อสร้างใหม่
สะดวกรวดเร็ว น้ำไม่ ข้างโรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม
ท่วมขัง
2. วางท่อ คศล.ขนาด Ø 0.40 เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
57,300
-

345 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ถนนได้
หมู่ที่ 10 บ้านโนนเกาะลอ
มาตรฐาน

1. บริเวณเส้นต่อจากหน้าบ้านพักครู
หลังเดิม ไปถึงหลังวัดเนาวรัตนาราม
2. ระยะทางยาว 230 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

500,000

-

346 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ถนนได้
หมู่ที่ 10 บ้านโนนเกาะลอ
มาตรฐาน
(ต่อจากเส้นเดิม)

1. จากบ้านนายประสิทธิ์ ประจันทะ
ถึงบ้านนายทวี คูณค้ำ
2. ระยะทางยาว 100 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. สามารถ
กองช่าง
ระบายน้ำได้
รวดเร็ว น้ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่
2. ประชาชน
ได้รับการบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
1. ประชาชน กองช่าง
เดินทางสะดวก

2565
(บาท)
1. ร้อยละ 60
สามารถระบาย
น้ำได้รวดเร็ว
น้ำไม่ท่วมขังใน
พื้นที่
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
300,000 1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน กองช่าง
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 122

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
550,000

347 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนน
เกาะลอ (ต่อจากเส้นเดิม)

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

1. จากบ้านนายเชิด พูนแสง ถึงบ้าน
นายอำนวย จุดบุปผา
2. ระยะทางยาว 40 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

348 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
บ้านโนนเกาะลอ

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

1. จากบ้านนางอมร เผือกตันเหลา
2. ระยะทางยาว 200 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

-

120,000

349 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
บ้านโนนเกาะลอ

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

1. จากบ้านครูแดง เผือกตันเหลา
2. ระยะทางยาว 40 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

-

120,000

350 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
บ้านโนนเกาะลอ

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

1. จากบ้านครูแดง เผือกตันเหลา 2.
ระยะทางยาว 50 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

150,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
- 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พงึ พอใจ
- 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ประชาชน
กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 123

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

351 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
บ้านโนนเกาะลอ

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. จากบ้านนายอุทัย สุดอารมณ์
2. ระยะทางยาว 50 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

352 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
บ้านโนนเกาะลอ

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. จากบ้านนางบุญชู ท่าชะอม
2. ระยะทางยาว 10 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

353 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
หมู่ที่ 10 บ้านโนนเกาะลอ

เพื่อให้น้ำระบายได้สะดวก 1. จากบ้านนายการุณ จันทนามา
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง
ถึงหน้าบ้านนางนันที ไกรบดดา
2. ระยะทางยาว 80 เมตร

-

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
2562 2563
2564 2565
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
กองช่าง
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พงึ พอใจ
300,000
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
กองช่าง
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ
200,000
1. ร้อยละ 60 1. สามารถระบาย กองช่าง
สามารถระบายน้ำ น้ำได้รวดเร็ว น้ำไม่
ได้รวดเร็ว น้ำไม่ ท่วมขังในพื้นที่
ท่วมขังในพื้นที่ 2. ประชากรได้รับ
2. ร้อยละ 60 การบริการสาธารณะ
ของประชาชน ทีม่ ีคุณภาพ
ที่พึงพอใจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 124

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
300,000

354 โครงการก่อสร้างฝายส่งน้ำเพือ่
การเกษตร

เพือ่ เก็บกักน้ำไว้ใช้
สำหรับอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตร

1. ต่อจากหมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชัน
ไปหมู่ที่ 10 บ้านโนนเกาะลอ
2. คลองส่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง

355 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
หมู่ที่ 10 บ้านโนนเกาะลอ

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

1. เส้นบ้านนายบุญลือ จุดบุปผา
ไปหมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม
2. ระยะทางยาว 1,500 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

356 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
บ้านโนนเกาะลอ

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

1. ต่อจากเส้นเดิมไปหลังวัด
เนาวรัตนาราม
2. ระยะทางยาว 228 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

357 โครงการติดตั้งระบบเสียง
ตามสาย และอุปกรณ์ต่าง ๆ
หมู่ที่ 10 บ้านโนนเกาะลอ

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นาแขม ให้ประชาชน
ได้ทราบ

1. บริเวณศาลาอเนกประสงค์
ประจำหมูบ่ า้ น หมู่ที่ 10
บ้านโนนเกาะลอ
2. ติดตั้งระบบเสียงตามสาย และ
อุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 1 ชุด

-

-

500,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ
-

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ
496,000
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ
300,000 300,000 300,000 1.ร้อยละ 60
ของประชาชน
รับรู้ข้อมูลข่าว
สารมากขึ้น

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ประชาชน
กองช่าง
ในพื้นที่มีนำ้
อุปโภคบริโภค
และทำการ
เกษตร
1. ประชาชน
กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

1. ประชาชน
ได้เข้าถึงบริการ
สาธารณะอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 125

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

358 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
(แรงต่ำ) หมู่ที่ 10 บ้านโนน
เกาะลอ

359 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11
บ้านหนองแสง

360 โครงการขุดลอกสระน้ำ
สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 11
บ้านหนองแสง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

เพือ่ ให้ประชาชนมีไฟ้ฟ้า 1. จุดที่ 1 ซอยบ้านนายบุญลือ
และแสงสว่างทั้งถึง
จุดบุปผา ความยาว 200 เมตร
จุดที่ 2 ซอยบ้านนายทวี คูณค้ำ
ความยาว 100 เมตร
จุดที่ 3 บริเวณบ้านนางอำพร
คำสุข ถึงบ้านนางสายใจ ความยาว
400 เมตร
จุดที่ 4 เส้นบ้านพักครูถึงถนน
สายสะพานหิน
2. ขยายเขตไฟฟ้ารายทาง (แรงต่ำ)
จำนวน 3 จุด
เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน 1. จากบ้านนายจำลอง จันลา ไป 1,244,200
บ้านนางหอมจันทร์ ธรรมมา
2. ระยะทางยาว 488 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
0.15 เมตร
เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับ 1. บริเวณบ้านนายจินดา จันลา
อุปโภคบริโภคและทำการ 2. ความยาว 130 เมตร กว้าง
เกษตร
70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 2 เมตร

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
700,000
-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
2565
จะได้รับ
หลัก
(บาท)
1.ร้อยละ 60
1. ประชาชน
กองช่าง
ของประชาชนใน ในพื้นที่มีไฟฟ้า
พืน้ ที่มีความพึง และแสงสว่าง
พอใจ
ใช้อย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

-

-

853,200

-

-

-

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

1. ประชาชน
ในพื้นที่มีนำ้
อุปโภคบริโภค
และทำการ
เกษตร

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 126

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

361 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ
แดนวิเวก หมู่ที่ 11
บ้านหนองแสง

เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้
สำหรับอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตร

362 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11
บ้านหนองแสง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. จากถนน คศล.เดิม ไปบ้านนายอุทยั
เฉียบแหลม
2. ระยะทางยาว 600 เมตร กว้าง 5
เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร

363 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
หมู่ที่ 11 บ้านหนองแสง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 1. บ้านหนองแสง
2. ระยะทางยาวรวม 1,000 เมตร
กว้าง 6 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
0.20 เมตร

364 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพือ่ ให้ประชาชนมีน้ำ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองแสง ใช้อปุ โภคบริโภค

1. อ่างเก็บน้ำแดนวิเวก
2. ความยาว 200 กว้าง 50 เมตร
ความลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือตามสภาพ

1. บ้านหนองแสง
2. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
750,000
-

-

1,560,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ
-

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
115,300
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
มีน้ำอุปโภค
บริโภค

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ประชาชน กองช่าง
ในพื้นที่มีน้ำ
อุปโภคบริโภค
และทำการ
เกษตร
1. ประชาชน กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชน กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชน
มีน้ำอุปโภค
บริโภค

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 127

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
4,000,000

365 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ
เพือ่ เก็บกักน้ำไว้ใช้
เขาปอ หมู่ที่ 11 บ้านหนองแสง สำหรับอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตร

1. คลองสาธารณะประโยชน์
2. ขนาดพื้นที่ 22,400 ตารางเมตร
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร

366 โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้
การเกษตร หมู่ที่ 11
สำหรับอุปโภคบริโภค
บ้านหนองแสง
และทำการเกษตร

1. บริเวณที่ดินนายมนัส ทำแกว
176,700
2. ขนาด ø 6 นิว้ ความลึก 100 เมตร

367 โครงการแก้มลิงคลองหนองแสง เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้
หมู่ที่ 11 บ้านหนองแสง
สำหรับอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตร

1. คลองสาธารณะประโยชน์
จำนวน 1 แห่ง

368 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้
เก็บน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านหนองแสง สำหรับอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตร

1. บ้านหนองแสง
2. ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 70 เมตร
สูงเฉลี่ย 10 เมตร

งบประมาณและที่มา
2562
2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ

-

-

-

-

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ

-

4,500,000

-

-

-

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ

-

20,000,000

-

-

-

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ประชาชน กองช่าง
ในพื้นที่มีน้ำ
อุปโภคบริโภค
และทำการ
เกษตร
1. ประชาชน กองช่าง
ในพื้นที่มีน้ำ
อุปโภคบริโภค
และทำการ
เกษตร
1. ประชาชน กองช่าง
ในพื้นที่มีน้ำ
อุปโภคบริโภค
และทำการ
เกษตร
1. ประชาชน กองช่าง
ในพื้นทีม่ ีน้ำ
อุปโภคบริโภค
และทำการ
เกษตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 128

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,400,200
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
- 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ

369 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ
พร้อมตกแต่งคันคู หมู่ที่ 11
บ้านหนองแสง

เพือ่ เก็บกักน้ำไว้ใช้
สำหรับอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตร

1. บ้านหนองแสง
2. กว้างเฉลี่ย 12 เมตร ยาว 1,500
เมตร ความลึกเฉลี่ย 4 เมตร ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 40,500 ลูกบาศก์เมตร

370 โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11
บ้านหนองแสง

เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้
สำหรับอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตร

1. บริเวณทีด่ นิ นายวินัย ลีรตั น์
2. ขนาด ø 6 นิ้ว ความลึก 100 เมตร

-

-

176,700

-

-

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ

371 โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล
เพือ่ การเกษตร หมู่ที่ 11
บ้านหนองแสง

เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้
สำหรับอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตร

1. บริเวณที่ดินนางเป้า เชิงการณ์
2. ขนาด ø 6 นิ้ว ความลึก 100 เมตร

-

-

-

176,700

-

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ

372 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ
พร้อมตกแต่งคันคู หมู่ที่ 11
บ้านหนองแสง

เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้
สำหรับอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตร

1. จากอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแสง ไป
บ้านท่าอุดม
2. กว้าง 14 เมตร ยาว 600 เมตร
ความลึกเฉลี่ย 4 เมตร ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 24,000 ลูกบาศก์เมตร

-

-

-

829,800

-

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ประชาชน กองช่าง
ในพืน้ ที่มีน้ำ
อุปโภคบริโภค
และทำการ
เกษตร
1. ประชาชน กองช่าง
ในพื้นทีม่ ีน้ำ
อุปโภคบริโภค
และทำการ
เกษตร
1. ประชาชน กองช่าง
ในพื้นที่มีน้ำ
อุปโภคบริโภค
และทำการ
เกษตร
1. ประชาชน กองช่าง
ในพื้นที่มีน้ำ
อุปโภคบริโภค
และทำการ
เกษตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 129

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

373 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ ม เพือ่ ให้การระบายน้ำได้ดี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังใน
บ้านหนองแสง
พื้นทีท่ ำการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
566,000

1. บริเวณท่อลอดคลองหนองแสง
2. ก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ มคอนกรีต
เสริมเหล็ก (box culvert)
ชนิด 2 ช่อง
1. บริเวณคลองบ้านนางเป้า เชิงการณ์ 192,000
2. ก่อสร้างผนังกันดิน ระยะทางยาว
28 เมตร

374 โครงการก่อสร้างผนังกันดิน
หมู่ที่ 11 บ้านหนองแสง

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของหน้าดินรอบคลอง

375 โครงการวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11
บ้านหนองแสง

เพื่อให้น้ำระบายได้สะดวก 1. บริเวณถนนเส้นไปเขานางจีน
รวดเร็วไม่ท่วมขัง
2. วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ø 0.80 เมตร

376 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11
บ้านหนองแสง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

1. เส้นไปอ่างเก็บน้ำหนองแสง
2. ระยะทาง ยาว 50 เมตร กว้าง
4 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200
ตารางเมตร

งบประมาณและที่มา
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

-

22,800

-

-

-

120,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ลดปัญหาน้ำ กองช่าง
ท่วมในพื้นที่
การเกษตร
1. ลดปัญหา
การทรุดตัวของ
คลอง

กองช่าง

1. สามารถ
ระบายน้ำได้
รวดเร็ว น้ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่
1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 130

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
40,000

377 โครงการวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11
บ้านหนองแสง

เพือ่ ให้น้ำระบายได้สะดวก 1. จุดที่ 1 ซอยบ้านนางคำพอง
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง
วางท่อ คศล. ขนาด ø 0.10 เมตร
จำนวน 8 ท่อน
จุดที่ 2 บริเวณด้านข้างสวนนาย
วิฑูล ล้อมเรียง วางท่อ คศล. ขนาด
ø 0.10 เมตร จำนวน 11 ท่อน

378 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11
บ้านหนองแสง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

1. เส้นบ้านนายอุทัย เฉียบแหลม
ถึงบริษัทฟินิกสยาม
2. ระยะทางยาว 1,000 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

379 โครงการขยายเขตประปา
หมู่ที่ 11 บ้านหนองแสง

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภค

1. จากอ่างเก็บน้ำ ไปถึงบ้านนาย
สมาน ธรรมมา
2. ระยะทางยาว 400 เมตร

-

380 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
หมู่ที่ 11 บ้านหนองแสง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

1. เส้นที่ 1 ซอยทางเข้าสำนักสงฆ์
แดนวิเวก
เส้นที่ 2 ซอยทางเข้าบ้านนาง
คำพอง อุ่นบำรุง
เส้นที่ 3 ซอยบ้านซำเจริญ
เส้นที่ 4 ซอยทางบ้านนางวรรณา
เล็บครุฑ

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1. ร้อยละ 60
สามารถระบาย
น้ำได้รวดเร็ว
น้ำไม่ท่วมขังใน
พื้นที่
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
830,000
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พงึ พอใจ
100,000 100,000
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
มีน้ำใช้อุปโภค
บริโภค
200,000 200,000
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. สามารถ
กองช่าง
ระบายน้ำได้
รวดเร็ว น้ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่
2. ประชาชน
ได้รับการบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
1. ประชาชน
กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชนมี
น้ำใช้อุปโภค
บริโภค

กองช่าง

1. ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 131

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.บริเวณหอถังประปานครหลวง
2. ติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบ
ประปาหมู่บา้ น จำนวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่มา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
85,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

381 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
ระบบประปาหมูบ่ ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านหนองแสง

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้อปุ โภคบริโภค

382 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 11
บ้านหนองแสง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี 1. ภายในหมู่บา้ น
ไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วถึง 2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 1 แห่ง

-

-

383 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11
บ้านหนองแสง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

1. เส้นบ้านนายอุทัย เฉียบแหลม
จนไปถึงบริษัทฟินิกสยาม
2. ระยะทางยาว 1,000 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

2,500,000 2,500,000

-

384 โครงการวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมูบ่ ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านหนองแสง

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้อปุ โภคบริโภค

-

-

2,000,000

-

-

385 โครงการขยายเขตถนน
สาธารณะ หมู่ที่ 11
บ้านหนองแสง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

1. ภายในหมู่บา้ น
2. เปลี่ยนท่อเมนจาก ขนาด 2 นิ้ว
เป็น ขนาด 3 นิ้ว ระยะทางยาว
8,100 เมตร
1. เส้นไปอ่างเก็บน้ำหนองแสง
2. ขยายเขตถนนสาธารณะ
จาก 4 เมตร เป็น 5 เมตร กว้าง
1 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา
0.15 เมตร

-

-

-

1,000,000

-

500,000

-

-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รบั
หลัก
1. ประชาชนมี กองช่าง
น้ำสะอาดใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ
1. ประชาชน
กองช่าง
ในพื้นที่มีไฟฟ้า
และแสงสว่าง
ใช้อย่างทั่วถึง
1. ประชาชน
กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ทีพ่ ึงพอใจ
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนมี
ของประชาชน น้ำสะอาดใช้
ที่พึงพอใจ
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พงึ พอใจ

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

386 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
หมู่ที่ 11 บ้านหนองแสง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

387 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (แรงต่ำ)

เพือ่ ให้ประชาชนในพื้นทีม่ ี 1. จากบริษัทไฮเคลียร์ ถึงบ้าน
ไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วถึง นายสุบัน เห้าน้อย ระยะทางยาว
300 เมตร
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 1 แห่ง
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
1. ภายในหมู่บา้ น
สะอาดใช้อุปโภคบริโภค 2. ท่อ ขนาด ø 1.00 เมตร
จำนวน 4 จุด

-

-

-

เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับ 1. บริเวณที่นานายสมัย พรมชัยยา
อุปโภคบริโภคและทำ
2. ก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบที่
การเกษตร
อบต. กำหนด จำนวน 1 แห่ง

-

-

388 โครงการวางท่อระบายน้ำ
หมู่ที่ 11 บ้านหนองแสง
389 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
หมู่ที่ 11 บ้านหนองแสง

1.เส้นบ้านนายสมัย พรมชัยยา ถึง
สำนักสงฆ์แก้วบูรพา
2. ระยะทางยาว 20,000 เมตร
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
(KPI)
2562 2563 2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
500,000
1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ
70,000

-

-

-

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ

1,000,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ำ

ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
หลัก
1. ประชาชน
กองช่าง
เดินทางสะดวก

1. ประชาชน
ในพื้นทีม่ ีไฟฟ้า
และแสงสว่าง
ใช้อย่างทัว่ ถึง

กองช่าง

1. ประชาชนมี กองช่าง
น้ำสะอาดใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ
1. ประชาชนนใน กองช่าง
พืน้ ที่มีน้ำอุปโภค
บริโภคและทำ
การเกษตร
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แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

390 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองแสง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. เส้นต่อจากเดิมไปบริษัท
ไฮเคลียโปรดัก
2. ระยะทางยาว 228 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15
เมตร

391 โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืช
หมู่ที่ 11 บ้านหนองแสง

เพื่อกำจัดวัชพืชไม่ให้กีดขวาง 1. หมู่ที่ 11 บ้านหนองแสง
การไหลผ่านของน้ำที่ตื้นเขิน
หรือน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

392 โครงการอุดหนุนการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 - 11

เพือ่ ให้ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วถึง

393 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในตำบล

เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน 1. ภายในหมู่บา้ น ทั้ง 11 หมู่
ตำบลให้สามารถใช้งานได้ตาม 2. ลงลูกรังหนา 0.15 เมตร
ปกติ
พร้อมปรับเกลี่ย พื้นทีด่ ำเนิน
การรวมไม่น้อยกว่า 20,600
ตารางเมตร

1. ภายในหมู่บา้ น
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 1 แห่ง

งบประมาณและที่มา
2561
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
496,000 496,000
-

50,000

-

-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
2565
จะได้รับ
หลัก
(บาท)
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
กองช่าง
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
50,000 50,000 50,000 50,000 1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนใน กองช่าง
ของประชาชน พื้นที่มีน้ำเพียงพอ
ได้รับประโยชน์ ในการทำการ
จากแหล่งน้ำ เกษตร
100,000 100,000 100,000 1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนใน กองช่าง
ของประชาชน พื้นทีม่ ีไฟฟ้าและ
ในพื้นที่มีความ แสงสว่างใช้อย่าง
พึงพอใจ
ทั่วถึง
450,000 450,000 450,000 1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
กองช่าง
ของประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ
ตัวชี้วดั
(KPI)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการประกอบอาชีพ
ของราษฏรตำบลนาแขม

เพือ่ ให้ประชาชนมีทกั ษะ
ความรู้ในเรื่องการประกอบ
อาชีพและสามารถเลือกเป็น
อาชีพเสริมได้

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้ประชาชนมีการใช้
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. ฝึกอาชีพ พัฒนาทักษะ
ในการประกอบอาชีพ ฯลฯ
ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี
ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส
ผู้สนใจ และกลุ่มอาชีพใน
ชุมชนฯลฯ
1. ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐ
กิจพอเพียง ของประชาชน
และผู้ที่เกีย่ วข้อ

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000

40,000

40,000

40,000

40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
50,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม ได้รับ
การส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการ
ประกอบอาชีพ
40,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับการส่งเสริม
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ประชาชนมี สำนักปลัด
ความรู้จากการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการ
ประกอบอาชีพ
1. ประชาชนมี สำนักปลัด
ความรู้และนำ
ประสบการณ์ที่
ได้จากการดูงาน
มาปรับใช้ชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

1 โครงการรณรงค์ลดอุบตั ิเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

2 โครงการรณรงค์ลดอุบตั ิเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565
(KPI)
จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
เพื่อรณรงค์และเตรียมความพร้อม 1. บริเวณหน้าที่ทำการองค์การ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1. ร้อยละ 60 มีความพร้อมใน
การเกิดอุบัตเิ หตุ การอำนวยความ
ในการอำนวยความสะดวกให้กับ บริหารส่วนตำบลนาแขม
เป็นศูนย์
ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2. รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
สะดวกให้กับ
ช่วงเทศกาลเทศกาลปีใหม่
ประชาชน
จำนวน 1 ครั้ง
เพื่อรณรงค์และเตรียมความพร้อม 1. บริเวณหน้าที่ทำการองค์การ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1. ร้อยละ 60 มีความพร้อมใน
การเกิดอุบัตเิ หตุ การอำนวยความ
ในการอำนวยความสะดวกให้กับ บริหารส่วนตำบลนาแขม
เป็นศูนย์
ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปี
2. รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
สะดวกให้กับ
ใหม่
ช่วงเทศกาลเทศกาลสงกรานต์
ประชาชน
จำนวน 1 ครั้ง
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัด

สำนักปลัด
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แบบ ผ.02
งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564 2565
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการฝึกอบรมและทบทวน เพื่อฝึกอบรมและทบวน เพิ่มพูน 1. ฝึกอบรมและทบทวนสมาชิก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. ร้อยละ 60
1. สมาชิก อปพร.
สำนักปลัด
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย ความรู้และทักษะในการป้องกัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
ของสมาชิก อปพร. ได้รับการฝึกอบรม
ฝ่ายพลเรือน
ได้รับการฝึกอบรม และทบทวนเพิ่มพูน
ภัยแก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกัน เรือน
และทบทวน
และบรรเทาสาธารณภัย
ความรู้และทักษะใน
การป้องกันภัย
4 โครงการสนับสนุนการดำเนิน เพือ่ สนับสนุนการดำเนินงาน
1. อบรมและพัฒนาทักษะใน
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. ร้อยละ 60
1. พนักงานกูช้ ีพ
สำนักปลัด
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
ของพนักงานกู้ชีพ กู้ภัยตำบลนาแขม
การแพทย์ฉกุ เฉินในตำบล
การ
กู้ภัยตำบลนาแขม ได้รับความรู้และมี
นาแขม
ปฏิบัติงานแก่พนักงานกูช้ ีพกู้ภัย
ได้รับความรู้และมี
ตำบลนาแขม
ความพร้อมในการ
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการปรับปรุงอุปกรณ์
งานการแพทย์ฉุกเฉิน

เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
ต่าง ๆ

6 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฺฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่ให้เกิดความ
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. ร้อยละ 80
1. มีอุปกรณ์สำหรับ สำนักปลัด
ของงานการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ประสบ
เช่น ชุดล็อศรีษะกับแผ่นกระดาน
ฉุกเฉินมีอุปกรณ์ เหตุจากภัยต่าง ๆ ได้
รองหลังผู้ป่วย ชุดแผ่นกระดาน
ประจำรถตาม
รองหลังผู้ป่วย ไม้ดามแขน ขา
ทันท่วงที
มาตรฐาน
ฯลฯ
1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สัญญาณ 95,100 95,100 95,100 95,100 95,100 1. ร้อยละ 80
1. การปฏิบตั ิงาน
สำนักปลัด
งานป้องกันและ ของงานป้องกันและ
จราจร เช่น ป้ายสามเหลี่ยมหยุด
บรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย
ตรวจ กระบอกไฟจราจร วิทยุ
มีเครื่องมือในการ
สื่อสาร ฯลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว
ปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพขึ้น
เพียงพอ
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แบบ ผ.02

ที่

โครงการ

7 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
สาธารณภัย และการป้องกันภัย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาแขม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
1. จัดอบรมให้แก่อาสาสมัคร
เกี่ยวกับสาธารณภัยชนิดต่างๆ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และเตรียมความพร้อมด้านการ จำนวน 55 คน
ป้องกันภัย

8 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
1. จัดอบรมให้แก่ประชาชน
สาธารณภัย และการป้องกันภัย เกี่ยวกับสาธารณภัยชนิดต่างๆ หมู่ที่ 1 - 11 จำนวน 22 คน
ให้แก่ประชาชนภายในตำบล และเตรียมความพร้อมด้านการ
นาแขม
ป้องกันภัย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
2561 2562 2563 2564 2565
(KPI)
จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
50,000 50,000 50,000 50,000 1. ร้อยละ 80
1. อาสาสมัครป้องกัน
ของผู้เข้ารับการ ภัยฝ่ายพลเรือน
อบรมมีความรู้
สามารถนำความรู้
ความเข้าใจมากขึ้น
เกี่ยวกับสาธาณภัยไป
ใช้ในการป้องกันภัย
และมีความพร้อมด้าน
การป้องกันภัยที่
อาจจะเกิดขึ้นได้
25,000 25,000 25,000 25,000 1. ร้อยละ 80
1. ประชาชนสามารถ
ของผู้เข้ารับการ นำความรู้เกี่ยวกับ
อบรมมีความรู้
สาธาณภัยไปใช้ในการ
ความเข้าใจมากขึ้น
ป้องกันภัย และมี
ความพร้อมด้านการ
ป้องกันภัยที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัด

สำนักปลัด
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แบบ ผ.02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการอบรมให้ความรู้การระงับ เพือ่ ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจ 1. จัดอบรมให้แก่ครู และ
อัคคีภัยในสถานศึกษาและชุมชน สำหรับเตรียมพร้อมการระงับ นักเรียน จำนวน 50 คน
อัคคีภัย ให้เกิดประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5,000 5,000 5,000

10 โครงการอบรมซ้อมแผนดับเพลิง
ให้พนักงานในหน่วยงาน

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 1. จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่
สำหรับเตรียมพร้อมในการ
และพนักงานส่วนตำบล
ป้องกันและระงับอัคคีภยั ให้เกิด
ประสิทธิภาพ

-

5,000

11 โครงการจัดพื้นที่เสีย่ งภัยบน
ท้องถนน

เพื่อลดการเกิดอุบัตเิ หตุบน
ท้องถนน

-

5,000

1. ภายในตำบลนาแขม
ทั้ง 11 หมู่บ้าน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
5,000 1. ร้อยละ 80
1. ครู และนักเรียน
ของผู้เข้ารับการ สามารถนำความรู้
อบรมมีความรู้
เกี่ยวกับการระงับ
ความเข้าใจมากขึ้น
อัคคีภัยไปใช้ในการ
ป้องกันภัย และมี
ความพร้อมด้านการ
ป้องกันภัยทีอ่ าจจะ
เกิดขึ้นได้
5,000 5,000 5,000 1. ร้อยละ 80
1. เจ้าหน้าที่ และ
ของผู้เข้ารับการ พนักงานส่วนตำบล
อบรมมีความรู้
สามารถนำความรู้
ความเข้าใจมากขึ้น
เกี่ยวกับการระงับ
อัคคีภัยไปใช้ในการ
ป้องกันภัย และมี
ความพร้อมด้านการ
ป้องกันภัยที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้
5,000 5,000 5,000 1. ร้อยละ 80
1. สามารถลดการ
ของประชนผู้ใช้รถ เกิดอุบัติเหตุบนท้อง
ใช้ถนนเกิดความ ถนน
พึงพอใจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด
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แบบ ผ.02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 โครงการจัดหาวัสดุเครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่อง
แต่งกาย
เครือ่ งแต่งกายให้กับเจ้าหน้าที่ แต่งกายให้กับเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติ
ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและ
งานด้านป้องกัน และบรรเทา
บรรเทาสาธารณภัย (อปพร.
สาธารณภัย
และกู้ชีพ)

13 โครงการจัดหาวัสดุเครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดับเพลิง
จัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง

14 โครงการจัดหาวัสดุอื่น ๆ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
2561 2562 2563 2564 2565
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
- 20,000 20,000 20,000 20,000 1. ร้อยละ 80 ของ
งานป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย
มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ
เครื่องดับเพลิง เช่น ข้อต่อ ข้อแยก
หัวกะโหลกดูดน้ำ สายดูดน้ำ
หัวฉีดดับเพลิง ฯลฯ)

-

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอนื่ ๆ
จัดหาวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น
ปฏิบัติงาน
กรวยยางสะท้อนแสง ไฟไซเรน
วับวาบ เสื้อกั๊ก ฯลฯ

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1. เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบตั ิ สำนักปลัด
งานด้านป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย
มีเครื่องแต่งกายใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

20,000 20,000 20,000 20,000 1. ร้อยละ 80 ของ
งานป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย
มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่

1. สามารถเพิ่ม
สำนักปลัด
ศักยภาพ และ
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
มากขึ้น
20,000 20,000 20,000 20,000 1. ร้อยละ 80 ของ สามารถเพิ่มศักยภาพ สำนักปลัด
งานป้องกัน และ และประสิทธิภาพใน
บรรเทาสาธารณภัย การปฏิบัติงานมากขึ้น
มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่
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แบบ ผ.02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. ติดตั้งกล้อง CCTV
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. ร้อยละ 60 ของ
ประชาชน มีความ
ครบวงจร จำนวน 1 แห่ง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV
ครบวงจร

เพื่อช่วยในการตรวจการ
พื้นทีป่ ้องปรามเหตุการณ์
อันไม่พึงประสงค์

16 โครงการส่งเสริมการบำบัด
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

เพื่อบำบัดฟื้นฟูโดยการ
1. จำนวน 30 คน
นำผู้เสพ/ผูต้ ิดยาเสพติด
ที่สมัครใจหรือกึ่งสมัครใจ
เข้ารับการอบรมบำบัดรักษา

105,000

105,000

105,000

105,000

17 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ผ่านการ 1. จำนวน 30 คน
ผู้ตดิ /ผูเ้ สพยาเสพติดที่ผ่าน บำบัดกลับไปเสพยาซ้ำอีก
การบำบัด

75,000

75,000

75,000

75,000

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่
รับผิดชอบ
คาดว่าจะได้รับ
หลัก
1. ป้องปราม สำนักปลัด
และช่วยในการ
ติดตามผู้กระทำ
ความผิด

105,000 1. ร้อยละ 20 ของ 1. ผู้เสพหรือ สำนักปลัด
ผู้เสพหรือผู้ปว่ ยทีไ่ ด้ ผู้ปว่ ยที่ได้รับ
รับการบำบัดรักษา การบำบัดรักษา
กลับมาเป็นคนดี
ของสังคม
75,000 1. ร้อยละ 20 ของ 1. ผู้เสพหรือ สำนักปลัด
ผู้เสพหรือผู้ป่วย ผู้ป่วยได้รับการ
ได้รับการพัฒนา พัฒนาอาชีพ
อาชีพ
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1.2 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา

เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนของ ศพด.

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ
สอนของ ศพด. จำนวน 3 ศูนย์

3 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และทำ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก กิจกรรมร่วมกัน
ของ ศพด.
4 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และทำ
กิจกรรมร่วมกัน
5 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
มีทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดี
หรือสามารถแสดงออกทาง
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ได้อย่าง
เหมาะสม

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. เด็กนักเรียนของ ศพด. 392,000 416,500 441,000 465,500 441,000 1. ร้อยละ ๑๐๐
ได้รับอาหารตลอดปี
ของเด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
กลางวันครบ
1. เด็กนักเรียนของ ศพด. 136,000 144,500 153,000 161,500 232,400 1. ร้อยละ ๑๐๐
จำนวน 3 ศูนย์
ของ ศพด. ได้รับค่า
การจัดการเรียน
การสอน
1. ครูผดู้ ูแลเด็ก / ผู้ดแู ล 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1. ร้อยละ 100
เด็กของ ศพด.สังกัด อบต.
ของครูได้รับการ
พัฒนา
1. จำนวน ๑ ครั้ง / ปี
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1. ร้อยละ 60
ของเด็กในพืน้ ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
1. การให้ความรู้ การจัด
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1. ร้อยละ 60
นิทรรศการ เวทีประกวด
ของเด็กและเยาวชน
ฯลฯ ให้กับเด็กและเยาวชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ในเขตพื้นที่ตำบล นาแขม
ทักษะในการดำเนิน
ชีวิตที่ดีหรือสามารถ
แสดงออกทางความ
คิดเชิงสร้างสรรค์ได้
อย่างเหมาะสม
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. เด็กนักเรียนของ กองการศึกษา
ศพด. ได้รับอาหาร
กลางวันครบ
1. เด็กเล็กของ
ศพด. ได้รับการ
พัฒนา

กอง
การศึกษา

1. นักเรียนได้รับ
กอง
ความรู้จากครูที่มี การศึกษา
คุณภาพ
1. เด็กในพื้นที่ได้
กอง
เรียนรู้และทำ
การศึกษา
กิจกรรมร่วมกัน
1. เด็กและเยาวชน
กอง
มีทักษะในการ
การศึกษา
ดำเนินชีวิตที่ดีหรือ
สามารถแสดงออก
ทางความคิดเชิง
สร้างสรรค์ได้อย่าง
เหมาะสม
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6 โครงการประกันคุณภาพ
เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในสถานศึกษารองรับการ
ประเมินภายนอกจาก สมศ.

7 โครงการจัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
8 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม
(นม)
(นม) ให้กับเด็กนักเรียนใน ศพด.
และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล
นาแขม
9 โครงการต่อเติมหลังคา
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์

เพื่อให้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของ ศพด.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000 20,000

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
2561
2565
จะได้รับ
หลัก
(บาท)
(บาท)
1. ศพด. จำนวน 3 ศูนย์ 20,000
20,000 1. ร้อยละ 100 1. เด็กเล็กได้รับการ กอง
2. ครูผดู้ ูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ของเด็กเล็กได้รับ ส่งเสริมและพัฒนา การศึกษา
เด็กเล็ก ผู้บริหาร ผูม้ ีส่วน
การพัฒนา
เต็มศักยภาพ
เกี่ยวข้อง
2. ร้อยละ 80
2. ศพด. ผ่านการ
ของผู้ปกครองมี ประเมินมาตรฐาน
ความพึงพอใจ
3. ผู้ปกครองมี
ในการดำเนินงาน ความพึงพอใจ
ของ ศพด.
ผลการดำเนินงาน
ของ ศพด.
1. วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ของใช้ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1. ร้อยละ 60
1. เด็กและเยาวชน กองการศึกษา
ประจำ ศพด. จำนวน
ของวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ได้รับโอกาสทาง
3 แห่ง
ที่จัดหา
การศึกษา
1. อาหารเสริม (นม) ให้เด็ก 873,600 884,800 940,800 974,400 985,800 1. ร้อยละ 100 1. เด็กนักเรียนใน
กอง
นักเรียน ศพด.และโรงเรียน
ของเด็กนักเรียน ศพด.และโรงเรียน การศึกษา
ในเขตพื้นที่ตำบลนาแขม
ได้รับอาหารเสริม ในเขตพืน้ ที่ตำบล
ตลอดปี
(นม)
นาแขม ได้รับอาหาร
เสริม (นม)
1. ต่อเติมหลังคาอาคาร
20,000
1. ร้อยละ 100 1. ครูและเด็กเล็กมี กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
ของเด็กเล็ก ศพด. สถานที่ในการจัด
วัดศรีสวัสดิ์
ได้ใช้สถานที่
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
2. ความกว้าง 2 เมตร
2. ร้อยละ 80
ศพด.
ยาว 10 เมตร
ของผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)
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ที่

โครงการ

10 โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก
โรงเรียนบ้านท่าอุดม
หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีสถานที่ในการจัดการเรียน 1. ตามแบบมาตรฐาน
การสอนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ (แบบที่ 1) กรมส่งเสริม
ศพด. ได้อย่างเพียงพอกับจำนวน การปกครองส่วนท้องถิน่
เด็กเล็ก

11 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์ เพื่อความปลอดภัยและสร้าง
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน ขอบเขตของอาคารให้ชัดเจน
วัดศรีสวัสดิ์

12 โครงการปรับปรุง
เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์
อาคารเรียนศูนย์พัฒนา พัฒนาเด็กเล็กให้อยู่ในสภาพดี
เด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่า มีพื้นที่เพียงพอต่อนักเรียน
อุดม
13 โครงการจัดซื้อวัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท)
2,063,300
-

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
350,000
โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์
2. ถมดิน จำนวนพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 410 ตารางเมตร
พร้อมสร้างกำแพง คสล.
รอบอาคารยาว 70 เมตร
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
150,000
โรงเรียนบ้านท่าอุดม
2. ขนาดอาคาร กว้าง
6.15 เมตร ยาว 9.20
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 56 ตารางเมตร
1. โต๊ะทำงานครูพร้อม
22,100
เก้าอี้ จำนวน 3 ชุด , ตู้
กับข้าว จำนวน 1 ตู้
โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน
จำนวน 2 ชุด

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1. ร้อยละ 100 ของ
เด็กเล็กที่ ศพด. ได้ใช้
สถานที่
2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจ
1. ร้อยละ 60
เด็กนักเรียผู้ปกครอง
มีความพึงพอใจต่อ
สถานที่

-

-

-

1. ร้อยละ 60
เด็กนักเรียนมีความ
พึงพอในและทำ
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ เพิ่มเติม

-

-

-

1. ร้อยละ 60
ของวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
ที่จัดหา

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ครูและเด็กเล็ก
กอง
มีสถานที่ในการจัด การศึกษา
การเรียนการสอน
และจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของ ศพด.
1. มีรั้วรอบศูนย์ กองการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็กทื่
สมบูรณ์และ
ปลอดภัย
1. มีพนื้ ที่การใช้งานกองการศึกษา
ที่เพียงพอต่อเด็ก
นักเรียนและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ สำหรับเด็ก
นักเรียนเพิ่มเติม
1. เด็กและเยาวชน
กอง
ได้รับโอกาสทาง
การศึกษา
การศึกษา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 โครงการต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านท่าอุดม

เพื่อให้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม 1. โรงเรียนบ้านท่าอุดม
ต่าง ๆ ของ ศพด.
2. ต่อเติมอาคาร กว้าง
2.60 เมตรา ยาว 12.50
เมตร

15 โครงการถมดินอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านท่าอุดม

เพือ่ ให้อาคารได้มาตรฐาน

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านท่าอุดม
หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม

16 โครงการพัฒนาทักษะ
ชีวติ เพื่อการมีงานทำ

เพื่อส่งเสริมให้มีทักษะความรู้ใน
เรื่องการประกอบอาชีพ

1. เด็กนักเรียนที่โรงเรียน
วัดศรีสวัสดิ์ ได้รับความรู้
ในเรื่องประกอบอาชีพ

17 โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา

เพือ่ ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ 1. เด็กนักเรียนที่โรงเรียน
สถานศึกษา
วัดศรีสวัสดิ์ ได้รับความรู้
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

2561
(บาท)
40,000

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

125,000

-

-

-

-

20,000

20,000

-

-

20,000

20,000

หน่วย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
งานรับผิด
2565
จะได้รับ
ชอบหลัก
(บาท)
1. ร้อยละ 100 1. ครูและเด็กเล็ก
กอง
ของเด็กเล็กที่
มีสถานที่ในการจัด การศึกษา
ศพด.ได้ใช้สถานที่ กิจกรรมต่างๆ
2. ร้อยละ 80
ของ ศพด.
ผู้ปกครองพึง
พอใจ
1. ร้อยละ 100 1. ครูและเด็กเล็ก
กอง
ของเด็กเล็กที่ ศพด. มีสถานที่ในการ
การศึกษา
ได้ใช้สถานที่
จัดการเรียนการ
สอน และจัด
กิจกรรมต่าง ๆ
ของ ศพด.
20,000 1. ร้อยละ 60
1. เด็กนักเรียน
กอง
ของเด็กนักเรียน ได้รับความรู้ เพื่อ การศึกษา
ได้รับความรู้
พัฒนาทักษะชีวิต
ในเรื่องการประกอบ
อาชีพและมีงานทำ
20,000 1. ร้อยละ 60 ของ 1. เด็กนักเรียนได้
กอง
เด็กนักเรียนได้รับ รับความรู้จากการ การศึกษา
ความรู้
เรียนรู้นอกสถานที่
ตัวชี้วัด
(KPI)
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18 โครงการส่งเสริมการ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก
เรียนรูเ้ ด็กปฐมวัย
ปฐมวัยภายในตำบลนาแขม มีการ
ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น พัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบ
ทัง้ 4 ด้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์
หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม
2. สนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา จำนวน 1 แห่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- 150,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
1. ร้อยละ 100
ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. ร้อยละ 60
เด็กนักเรียน และ
ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจ

1. เด็กปฐมวัยภาย
ในตำบลนาแขมมี
พัฒนาการสมบูรณ์
ตามวัยครบ ทั้ง 4
ด้าน ได้แก่ ทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา
ผ่านการเล่นสนาม
เด็กเล่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

เ
19 โครงการก่อสร้างเสาธง เพือ่ แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โรงเรียนบ้านท่าอุดม
หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม
20 โครงการก่อสร้างรั้ว
เพือ่ ความปลอดภัยและสร้าง
กำแพง พร้อมประตูศูนย์ ขอบเขตของอาคารให้ชดั เจน
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
บ้านท่าอุดม หมู่ที่ 9
บ้านท่าอุดม

1. บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าอุดม
หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม
2. ก่อสร้างเสาธงชาติ (ตาม
แบบ อบต.นาแขม กำหนด)
จำนวน 1 แห่ง
1. บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนบ้านท่าอุดม
หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม
2. ก่อสร้างรั้ว กำแพง
ความยาว 120 เมตร (ตาม
แบบ อบต. นาแขม กำหนด)
พร้อมประตู จำนวน 1 แห่ง

-

-

150,000

-

-

-

1. ร้อยละ 100
ดำเนินการเล้วเสร็จ
2. ร้อยละ 60
เด็กนักเรียน และ
ผู้ปกครอง มีความพึง
พอใจ
500,000 500,000 500,000 500,000 1. ร้อยละ 100
ดำเนินการเล้วเสร็จ
2. ร้อยละ 60
เด็กนักเรียน และ
ผู้ปกครอง มีความพึง
พอใจ

1. ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
กอง
เล็กโรงเรียนบ้านท่า การศึกษา
อุดม ได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
1. ศูนย์พัฒนาเด็ก
กอง
เล็กโรงเรียนบ้าน
การศึกษา
ท่าอุดม มีรั้ว กำแพง
พร้อมประตู รอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อความปลอดภัย
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แบบ ผ.02
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562 2563 2564 2565
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 โครงการติดตั้งหม้อมิเตอร์ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1. บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
15,000 15,000 15,000 15,000 1. ร้อยละ 100
ไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านท่าอุดม มีไฟฟ้า โรงเรียนบ้านท่าอุดม หมู่ที่ 9
ดำเนินการเล้วเสร็จ
โรงเรียนบ้านท่าอุดม
และแสงสว่างใช้อย่างทั่วถึง
บ้านท่าอุดม
2. ร้อยละ 60
หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม
2. ติดตั้งหม้อมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
เด็กนักเรียน และ
15 แอมป์ จำนวน
ผู้ปกครอง มีความ
1 หม้อ พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
พึงพอใจ
22 โครงการก่อสร้างศูนย์
เพื่อให้มีสถานที่ในการจัดการ 1. ตามแบบมาตรฐาน (แบบที่ 1) 2,000,000
1. ร้อยละ 100
พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก เรียนการสอนและจัดกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ของเด็กเล็ก ศพด.
โรงเรียนบ้านท่าอุดม
ต่างๆ ของ ศพด. ได้อย่าง
ได้ใช้สถานที่
หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม
เพียงพอกับจำนวนเด็กเล็ก
2. ร้อยละ 80
ชองผู้ปกครองพึง
พอใจ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน
ว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. มีไฟฟ้าและ กองการศึกษา
แสงสว่างใช้
อย่างทั่วถึง

1. ครูและเด็ก กองการศึกษา
เล็กมีสถานที่
ในการจัดการ
เรียนการสอน
และจัด
กิจกรรมต่างๆ
ของ ศพด.
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แบบ ผ.02

1.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ 1. ประชาสัมพันธ์โรค
โรคไข้เลือดออก
ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ การจัด ไข้เลือดออก
นิทรรศการหรือกิจกรรมอื่นๆ ฯลฯ 2. เด็ก เยาวชน อสม.
ประชาชนภายในหมู่บ้าน
2 โครงการรณรงค์และป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ การ
จัดนิทรรศการหรือกิจกรรมอื่นๆ
ฯลฯ

1. ประชาสัมพันธ์โรคพิษ
สุนัขบ้า
2. เด็ก เยาวชน อสม.
ประชาชนภายในหมู่บ้าน

3 โครงการวางแผนครอบครัว
สุนัขและแมว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้
การคุม กำเนิดโดยการฉีดยาการ
ทำหมัน ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

1. ควบคุมจำนวนสุนัข
และแมวในพื้นที่

4 โครงการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร์และการแพทย์

1. เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์
ต่าง ๆ วัสดุวิทยาศาสตร์
วัสดุการแพทย์
2. ทุกหมู่บ้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
2561 2562 2563 2564 2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้รับ
การรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์โรค
ไข้เลือดออก
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้รับ
การรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์
โรคพิษสุนัขบ้า
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ร้อยละ 80
ของสุนัขและแมว
ในพื้นที่ถูกควบคุม
จำนวน
200,000 201,000 200,000 200,000 200,000 1. ร้อยละ 8๐
ของหมู่บ้านได้รับ
เคมีภณ
ั ฑ์ เวชภัณฑ์
ต่าง ๆ ในการให้
บริการด้านโรค
ติดต่อหรือควบคุม
จำนวนสุนัขและ
แมว

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. หมู่บ้านได้รับ
สำนักปลัด
การรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์โรค
ไข้เลือดออก
1. หมู่บ้านได้รับ
การรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์
โรคพิษสุนัขบ้า

สำนักปลัด

1. ประชาชนได้ สำนักปลัด
รับการบริการ
ควบคุมจำนวน
สุนัขและแมว
1. อสม. ได้รับเคมี สำนักปลัด
ภัณฑ์ เวชภัณฑ์
ต่าง ๆ ในการให้
บริการด้านโรค
ติดต่อหรือควบคุม
จำนวนสุนัขและ
แมว
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แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

5 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอด
ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
6 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี
7 โครงการอุดหนุนสำหรับการ
ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข
8 โครงการอบรมการป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์เลี้ยง 1. หมู่ที่ 1 - 11
และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ในเขต 2. สำรวจข้อมูลจำนวน
พืน้ ที่ความรับผิดชอบ
สัตว์และขึ้นทะเบียน
จำนวนสัตว์ ปีละ 2 ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2,100 10,600 10,600 10,600 10,600 1. ร้อยละ 80
ของสัตว์ที่ได้รบั
การขึน้ ทะเบียน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ข้อมูลจำนวนสัตว์
เลี้ยงได้รับการขึ้น
ทะเบียนในเขตพื้นที่
ความรับผิดชอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัด

เพื่อให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนโรค 1. หมู่ที่ 1 - 11
21,000 52,800 52,800 52,800 52,800 1. ร้อยละ 80 1. คนและสัตว์เลีย้ งใน สำนักปลัด
พิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่ลด 2. ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว
ของสัตว์เลี้ยงใน พื้นทีป่ ลอดภัยจากโรค
ความเสีย่ งของการเกิดโรคพิษสุนขั
พืน้ ที่ได้รับวัคซีน พิษสุนขั บ้า
บ้าทั้งในคนและสัตว์
หรือเวชภัณฑ์

เพือ่ ตอบสนองการดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข
เพื่ออบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่
อสม. และผู้นำหมู่บ้าน

1. อุดหนุนงบประมาณ 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 1. ร้อยละ 60
ให้กับหมู่บ้าน จำนวน 11
ของหมู่บ้านที่
แห่ง ๆ ละ 20,000 บาท
ดำเนินโครงการ
1. อสม. และผู้นำหมู่บ้าน
50,000 50,000 50,000
- 1. ร้อยละ 80
หมู่ที่ 1 - 11
ของ อสม. และ
ผู้นำหมู่บ้านเข้า
ร่วมโครงการ

1. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำนักปลัด

1. อสม. และผู้นำ
สำนักปลัด
หมู่บ้านมีความรู้และมี
ศักยภาพเพิม่ ขึ้น
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แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9 โครงการส่งเสริมและให้ความรู้
การป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์
แก่เด็กและเยาวชน

เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้
และความเข้าใจในการป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ
โรคเอดส์

10 โครงการรณรงค์ร่วมใจคัดแยก
ขยะในครัวเรือน

เพือ่ รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับ
ประชาชนในการคัดแยกขยะ

11 โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายการ
ดูแลสุนัขและแมวที่ศูนย์พักพิง
สุนัขและแมวจรจัดจังหวัด
ปราจีนบุรี

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ
สำนักงานปศุสตั ว์จังหวัด
ปราจีนบุรี ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. จัดอบรมให้ความรู้แก่
20,000 20,000 20,000 20,000 1. ร้อยละ 80
เด็ก และเยาวชนในตำบล
ของเด็กและเยาวชน
จำนวน 50 คน
ที่เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. จัดกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์การ
คัดแยกขยะมูลฝอย
จากครัวเรือน
2. สมาชิกสภา อบต.
นาแขม ผู้นำหมู่บา้ น
อสม. และประชาชน
ภายในตำบลนาแขม
จำนวน 11 หมู่บา้ น
1. อุดหนุนงบประมาณใน
การดำเนินงานของศูนย์
พักพิงสุนัขและแมวจรจัด
จังหวัดปราจีนบุรี

-

20,000 20,000 20,000 20,000 1. ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้รับ
การรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์
การคัดแยกขยะ
มูลฝอยจาก
ครัวเรือน

-

30,000 30,000 30,000 30,000 1. ร้อยละ 100
ที่สนับสนุนการ
ดำเนินการตาม
โครงการ ฯ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
1. เด็กและเยาวชน
มีความรู้และความ
เข้าใจในการป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์และโรคเอดส์
2. ลดพฤติกรรมเสี่ยง
และสถานการณ์มี
เพศสัมพันธ์ในเด็ก
และเยาชน
1. หมู่บ้านได้รับการ
รณรงค์และประชา
สัมพันธ์การคัดแยก
ขยะมูลฝอยจาก
ครัวเรือน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัด

สำนักปลัด

1. อบต. นาแขม
สำนักปลัด
สามารถบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการดูแล
สุนัขและแมวที่ศูนย์พัก
พิงสุนัขและแมวจรจัด
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ที่

โครงการ

12 โครงการประชุมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะและ
การกำจัดขยะอย่างถูกวิธีตามแผน
ปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง

13 โครงการจัดหาถังขยะแยก
ประเภท

14 โครงการจ้างเหมาบริการบริหาร
จัดการขยะ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
วัตถุประสงค์
2561 2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อดำเนินงานตามแผน 1. ประชุมสัมมนาและ
100,000 100,000 100,000 100,000 1. ร้อยละ 80 ของ 1. ผู้เข้าร่วมโครง
ปฏิบัติการ 60 วัน แยก ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะ
ผู้เข้าร่วมโครงการ การสามารถคัดแยก
ก่อนทิ้ง
และการกำจัดขยะอย่างถูก
มีความรู้เพิม่ ขึ้น
ขยะได้อย่างถูกต้อง
2. เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพ วิธีให้แก่ คณะผู้บริหาร ,
และสามารถให้
ในการบริหารจัดการขยะ หัวหน้าส่วนราชการ ,
ความรู้แก่บุคคล
มูลฝอยในพื้นที่ลดการใช้ พนักงานส่วนตำบล ,
อื่นได้
งบประมาณเพื่อการกำจัด สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ขยะมูลฝอย
ส่วนตำบล , ผู้นำชุมชน
และประชาชนในตำบล
นาแขม ทั้ง 11 หมู่บ้าน
จำนวน 110 คน
1. เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ 1. ภายในตำบลนาแขม
100,000 100,000 100,000 100,000 1. ร้อยละ 100
1. ประชาชนมี
ในการบริหารจัดการขยะ (หมู่บ้านละ 1 ชุด และ
ดำเนินการแล้วเสร็จ จิตสำนึกในการคัด
มูลฝอยในพื้นที่และ
อบต.นาแขม 1 ชุด)
แยกขยะเพื่อรักษา
ครัวเรือน
2. ถังขยะแยกประเภท
ความสะอาดและ
2. เพื่อเสริมสร้างกระตุ้น ชนิด 4 สี ขนาดความจุ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
จิตสำนึกแก่ประชาชนให้ 120 ลิตร จำนวน 12 ชุด
ยั่งยืน
ช่วยกันดูแลรักษาความ
สะอาดและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
1. เพือ่ การบริหารจัดการ 1. ภายในตำบลนาแขม
500,000 500,000 500,000 500,000 1. ร้อยละ 80 ของ 1. สามารถบริหาร
ขยะการคัดกรองขยะ
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11
ประชาชนพึงพอใจ จัดการขยะ และ
และการรักษาสิ่งแวดล้อม 2. จ้างเหมาบริการบริหาร
รักษาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน
จัดการขยะ
ในชุมชนได้
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด
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ที่

โครงการ

15 โครงการอุดหนุนสาธารณสุข
มูลฐาน

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการดำเนิน
กิจกรรมของ อสม.ในศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับสาธารณสุขมูลฐาน
ประจำหมูบ่ ้าน หมู่ที่ 1 - 11

2561
(บาท)
82,500

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
82,500 82,500 82,500

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
82,500 1. ร้อยละ 100 1. อบต. นาแขม
ความสำเร็จตาม สามารถบริหารงาน
วัตถุประสงค์
และบูรณาการร่วม
กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัด
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1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการสังคมสงเคราะห์ในงาน เพื่อสงเคราะห์ในงาน
ราชทัณฑ์
ราชทัณฑ์

2

โครงการสงเคราะห์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาส
และครอบครัวผูม้ ีรายได้น้อย
และผูไ้ ร้ที่พึ่ง

เพื่อสงเคราะห์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อย
โอกาสและครอบครัวผูม้ ี
รายได้น้อยและผูไ้ ร้ที่พึ่ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
20,000

1. ผู้ต้องขังในเขตพื้นที่
2. สงเคราะห์งานราชทัณฑ์
เช่น ด้านการออกเยี่ยมบ้าน
ผู้ต้องขังในพืน้ ที่ ในการให้
การสงเคราะห์ด้านต่าง ๆ
การทำกิจกรรมกับชุมชน
และครองครัวผู้ต้องขัง
1. ผู้ป่วยด้อยโอกาสและ 40,000
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
2. รายละ 2,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000 20,000

40,000

40,000

40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
20,000 1. ร้อยละ 80
ของผู้ถูกต้องขัง
ได้รับการดูแล

40,000 1. ร้อยละ 80
ของผู้ป่วยด้อย
โอกาสและครอบ
ครัวผู้มรี ายได้น้อย
ได้รับการสงเคราะห์
เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. ผู้ต้องขังใน สำนักปลัด
ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมีความ
มั่นคงในชีวิต

1. ประชาชนใน
ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ี มีความ
มั่นคงในชีวติ

สำนักปลัด
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1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2562 2563 2564 2565
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
50,000 50,000 50,000 50,000 1. ร้อยละ 80 ของ
สตรีและครอบครัว
ที่ได้ร่วมกิจกรรม
50,000 50,000 50,000 50,000 1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุที่ได้ร่วม
กิจกรรม
80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้พิการและผูด้ ูแล
คนพิการที่ได้ร่วม
กิจกรรม
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ร้อยละ 80 ของ
ความสำเร็จของงาน

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
โครงการ)
(บาท)
เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของ 1. สตรีและครอบครัว 50,000
ครอบครัวและพัฒนาคุณภาพ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 11
ชีวิตของคนในครอบครัว
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุ 1. ผู้สูงอายุในพื้นที่
50,000
หมู่ที่ 1 - 11

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1.สตรีและครอครอบครัว สำนักปลัด
ในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
1. ผู้สูงอายุในชุมชน
สำนักปลัด
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น

เพือ่ พัฒนาศักยภาพผู้พิการ
และผูด้ ูแลคนพิการ

1. ผู้พิการและผู้ดูแล
คนพิการในชุมชนมี
คุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น

ที่

โครงการ

1

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว

2

โครงการพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุ

3

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ
และผูด้ แู ลคนพิการ

4

โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 1. กลุ่มเป้าหมาย
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดำเนินการป้องกันปราบปราม หมูท่ ี่ 1 - 11
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

5

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
การประกอบอาชีพของ ผู้พิการ

1. ผู้พิการและผู้ดูแล
คนพิการในพื้นที่
หมู่ที่ 1 - 11

เพือ่ ให้ผู้พิการในตำบลมีอาชีพ 1. จัดอบรมฝึกอาชีพ
สามารถสร้างรายได้พึ่งพา จำนวน 1 ครั้ง/ปี
ตนเอง ไม่เป็นภาระให้กับ
ครอบครัว

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

สำนักปลัด

1. สามารถขับเคลื่อนการ สำนักปลัด
การดำเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยาเสพติดในพื้นที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
25,000 25,000 25,000 25,000 1. ร้อยละ 80 ของ 1. ผู้พิการมีอาชีพสร้าง สำนักปลัด
ผู้เข้ารับการอบรม รายได้ให้กบั ตนเองได้
สามารถนำไป
ปฏิบัติได้
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งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
2561
2565
จะได้รับ
หลัก
(บาท)
(บาท)
6 โครงการจัดหาวัสดุสำนักงาน
1. เพื่อใช้ในการรรับรอง
1. จัดซื้อเก้าอี้
250,000
1. ร้อยละ 1 1. หน่วยงานและ สำนักปลัด
60
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ จำนวน 1,000 ตัว
หมู่บ้านมีเก้าอีไ้ ว้
ของประชาชน
2. เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ใช้ในการจัด
ได้ใช้
หรือการจัดงานต่าง ๆ ของ
กิจกรรมหรือการ
ประโยชน์
หน่วยงานและหมู่บา้ น
จัดงานต่าง ๆ
1. ร้อยละ 100 1. อบต. นาแขม สำนักปลัด
7 โครงการสนับสนุนการดำเนินการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ 1. ค่าใช้จ่ายในการ
30,000 30,000
ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ที่ สนับสนุนการ สามารถบูรณาการ
ตามโครงการป้องกันและแก้ไข สนับสนุนสถานีตำรวจละ
ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน
ดำเนินการตาม ร่วมกับหน่วยงาน
โครงการฯ
ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินที่
ที่เกี่ยวข้องในการ
มีปัญหารุนแรง (หากได้รับการ
แก้ไขปัญหายา
คัดเลือก)
เสพติดในหมู่บ้าน
/ชุมชน
8 โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายเยาวชน 1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ 1. เด็กและเยาวชนภายใน
150,000 150,000 150,000 150,000 1. ร้อยละ 80 1. ผู้เข้าร่วมโครง สำนักปลัด
ต้านยาเสพติด
รับรู้ถึงโทษและพิษภัยของยา ตำบลนาแขม , พนักงาน
ของผู้เข้าร่วม โครงการสามารถ
เสพติด
ส่วนตำบล , เจ้าหน้าที่
โครงการได้รับ ให้ความรู้แก่บุคคล
2. เพื่อการต่อต้านและป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบล
ความรู้
อื่นได้
การแพร่ระบาดของยาเสพติด นาแขม จำนวน 70 คน
2. เพื่อเพิ่มความ
เข้มแข็งภายใน
ตำบลสามารถลด
ปัญหายาเสพติด
ภายในตำบลได้
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)
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1.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. แข่งขันกีฬาตำบลนาแขม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1. ร้อยละ 60
ของผู้เข้าร่วม
2. จำนวน ปีละ 1 ครั้ง
กิจกรรมสุขภาพ
แข็งแรง มีความ
รักสามัคคี
1. ส่งนักกีฬาเข้าร่วม
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1. ร้อยละ 60
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันใน
กิจกรรมสุขภาพ
ระดับต่าง ๆ
แข็งแรง มีความ
รักสามัคคี
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน
กีฬาตำบลนาแขม

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
แข่งขันกีฬาตำบล

2

โครงการค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน
กีฬาในระดับท้องถิ่น

3

โครงการค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี
และงานพิธีการต่างๆ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐ 1. วันจักรี , วันเฉลิม
พิธแี ละงานพิธีการต่างๆ
พระชนมพรรษาฯ , วัน
ปิยมหาราช และวันสำคัญ
ต่างๆ ที่รัฐบาลจัดขึ้น
2. พวงมาลัย ช่อดอกไม้
กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา
ฯลฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1. เยาวชน ประชาชนมี กอง
สุขภาพแข็งแรง มีความ การศึกษา
รักสามัคคี และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

1. เยาวชน ประชาชนมี กอง
สุขภาพแข็งแรง มีความ การศึกษา
รักสามัคคี และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ร้อยละ 80 1. ประชาชนตระหนัก
ของผู้เข้าร่วม
ถึงความสำคัญของวัน
กิจกรรมตระหนัก สำคัญของชาติ
ถึงความสำคัญ
ของวันสำคัญ
ของชาติ

กอง
การศึกษา
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ที่
4

5

6

7

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
1. วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ร้อยละ 80
ทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม
ดำเนินโครงการจัดกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
ของผู้เข้าร่วม
ด้านวันสำคัญทางศาสนา
ฯลฯ
กิจกรรมตระหนัก
2. จัดกิจกรรมด้านวันสำคัญ
ถึงความสำคัญ
ทางศาสนา
ของศาสนา
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 1. ลอยกระทง ก่อเจดีย์ทราย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ร้อยละ 80
เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ปราสาทผึ้ง ฯลฯ
ของผู้เข้าร่วม
และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 2. จัดกิจกรรมเกีย่ วกับการ
กิจกรรมตระหนัก
และภูมปิ ัญญาท้องถิน่
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและ
ถึงความสำคัญของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
และภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 1. จำนวน 1 ครั้ง
20,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1. ร้อยละ 5
จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 2. ประชาชนในพื้นที่
ของประชาชนได้
หมู่ที่ 1-11
เข้าร่วมกิจกรรม
วันสงกรานต์
โครงการจัดหาวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์
1. ร้อยละ 100
เพื่อไว้ใช้ในการจัดทำพิธี
จัดหาโต๊ะหมูบ่ ูชาแบบ 9 ชิ้น 8,500
ทางด้านศาสนา
จัดหาแล้วเสร็จ
สำคัญต่าง ๆ ของ อบต.
จำนวน 1 ชุด
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
1. ประชาชน
ตระหนักถึงความ
ความสำคัญของ
ศาสนา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

1. ประชาชน
กองการศึกษา
ตระหนักถึงความ
สำคัญของการ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ประชาชนได้ กองการศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม
และอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงาม
1. มีโต๊ะหมู่บูชา กองการศึกษา
ไว้สำหรับจัดทำ
พิธีสำคัญต่าง ๆ
ของ อบต.
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8

โครงการจัดหาซุม้ เฉลิมพระเกียรติ
พร้อมติดตั้ง

เพือ่ เป็นการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร (รัชการที่ 10)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. จัดหาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ไฟเบอร์กลาส พร้อมติดตั้ง
จำนวน 1 ซุ้ม
2. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร
สูง 3.90 เมตร
9 โครงการอุดหนุนการจัดพิธีถวาย
เพื่อร่วมกันแสดงออกถึง
1. อุดหนุนงบประมาณให้กับ
ดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวาย ความจงรักภักดีและน้อม
อำเภอกบินทร์บุรีในการ
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ดำเนินการจัดพิธีถวาย
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของพระบาทสมเด็นพระ
ดอกไม้จันทร์ฯในวันที่ 26
26 ตุลาคม 2560
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ตุลาคม 2560

10 โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 1. อุดหนุนงบประมาณในการ
งานแสงสีเสียง เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่ทำการปกครองจังหวัด
ดำเนินงานของที่ทำการ
ประจำปี 2562
ปราจีนบุรี ในการจัดงาน
ปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
แสงสีเสียง เจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร ประจำปี 2562

2561
(บาท)
70,000

30,000

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1. ร้อยละ
100
ดำเนินการแล้ว
เสร็จ

-

-

-

-

1. ร้อยละ
100
ความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์

20,000

-

-

-

ร้อยละ 100
สนับสนุนการ
ดำเนินการตาม
โครงการ ฯ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ประชาชนได้
ร่วมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

1. อบต.นาแขม ได้
กอง
แสดงออกถึงความ การศึกษา
จงรักภักดีต่อสถาน
บันพระมหากษัตริย์
และบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1. อบต.นาแขม
กอง
สามารถบูรณาการ การศึกษา
ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดงานแสง
สีแสง “ เจ้าพระยา
อภัย ภูเบศร ”
ประจำปี 2562
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ที่

โครงการ

11 โครงการอุดหนุนการจัดงาน
เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 1. อุดหนุนงบประมาณให้กับ
เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ปราจีนบุรี

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
50,000 1. ร้อยละ 100 1. อบต.นาแขม
ความสำเร็จตาม สามารถบริหารงาน
วัตถุประสงค์ และบูรณาการร่วม
กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัด

1.7 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
1 โครงการเงินสมทบกองทุน เพื่อเสริมสร้างความ 1. สนับสนุนงบประมาณ 100,000
หลักประกันสุขภาพตำบล เข้มแข็งกองทุนหลัก กองทุนหลักประกัน
นาแขม
ประกันสุขภาพตำบล สุขภาพตำบลนาแขม
นาแขม
ปีละ 1 ครั้ง
2 โครงการขอรับการสมทบ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 1. สนับสนุนงบประมาณ 120,000
การจัดสวัสดิการชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน
ปีละ 1 ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

120,000

120,000

120,000

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
2565
จะได้รับ
หลัก
(บาท)
100,000 1. ร้อยละ 80
1. กองทุน ฯ
สำนักปลัด
งบประมาณที่สนับสนุน สามารถดำเนิน
กองทุนสามารถดำเนิน งานได้อย่างมี
งานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
120,000 1. ร้อยละ 80
1. กองทุน ฯ
สำนักปลัด
งบประมาณที่สนับสนุน สามารถดำเนิน
กองทุนสามารถดำเนิน งานได้อย่างมี
งานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
(KPI)
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
สำหรับสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือ .
ทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ)
4 ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เพือ่ จ่ายเป็นค่าเงินเบีย้
เอดส์
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์
5 โครงการเงินสำรองจ่าย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. ผู้พิการในเขตพื้นที่
หมู่ที่ 1 - 11

1. ผู้ป่วยเอสด์ได้รับเงิน
เบี้ยยังชีพตามสิทธิ

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,150,000 1,160,000 2,158,000 2,350,000 2,542,000 1. ร้อยละ 100 1. ผู้พิการได้รับเงิน สำนักปลัด
ผู้พิการทีย่ ื่นคำขอรับ เบี้ยยังชีพตามสิทธิ
เงินเบี้ยยังชีพ ได้รับ
เงินเบี้ยยังชีพตาม
สิทธิ
42,000

48,000

54,000

30,000

30,000

1. ร้อยละ 100
ผู้ป่วยเอสด์ได้รับเงิน
เบี้ยยังชีพตามสิทธิ
900,000 1. ร้อยละ 8๐
ประชาชนได้รับ
การบรรเทาความ
เดือดร้อน ตามที่
กฎหมายกำหนด

1. ผู้ป่วยเอสด์ได้รับ สำนักปลัด
เงินเบี้ยยังชีพตาม
สิทธิ
1. ประชาชน
สำนักปลัด
ได้รับการบรรเทา
ความเดือนร้อน

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรอง 1. ตลอดปี
60,000 700,000 800,000 900,000
จ่ายและเพื่อใช้จ่ายใน
กรณีฉุกเฉินทีม่ ีสาธารณ
ภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็น
ส่วนรวมเท่านั้น
6 ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 1. ผูส้ ูงอายุในเขตพื้นที่ 5,050,000 5,060,000 5,899,100 6,647,655 7,312,420 1. ร้อยละ 100 1. ผูส้ งู อายุได้รับ
สำหรับสนับสนุนการ
หมู่ท่ี 1 - 11
ผู้สูงอายุที่ยื่นคำ เงินเบี้ยยังชีพตาม
สร้างหลักประกันรายได้
ขอรับเงินเบี้ยยัง สิทธิ
ให้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยัง
ชีพได้รบั เงินเบีย้ ยัง
ชีพคนชรา)
ชีพตามสิทธิ

สำนักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านเกษตรกรรมและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562
2563
2564 2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการส่งเสริมฟื้นฟูและ เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูและอนุ 1. การจัดการขยะ การคัด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.ร้อยละ 80 ของ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ กรอง และรักษาสิ่งแวดล้อม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
และสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน
ส่วนร่วมในการจัดการ
2. ผู้นำชุมชน ประชาชน
ขยะของชุมชนและ
จิตสำนึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2

โครงการปลูกป่าชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่
สาธารณะของชุมชน

1. ประชาชนในพื้นที่
หมู่ที่ 1 - 11

30,000 30,000

30,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัด

1. ผู้นำชุมชนและ
ประชาชนนำความรู้
ไปใช้ในการจัดการ
ขยะ และรักษา
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนได้อย่าง
ถูกต้องและ
เหมาะสมกับ
สภาวการณ์
30,000 30,000 1. ร้อยละ 80 ของ 1. ประชาชนเกิด
สำนักปลัด
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
จิตสำนึก ตระหนัก
ส่วนร่วมในการฟื้นฟู และให้ความสำคัญ
และอนุรักษ์
กับการมีส่วนร่วมใน
ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมและ
และสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์ทรัยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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ที่
3

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริและพระราช
เสาวนีย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000 30,0003 30,000

เพื่อสร้างจิตสำนึกและ
ตระหนักในกิจกรรมอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัว
4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพือ่ สร้างความรู้ความ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เข้าใจให้องค์กรปกครอง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ส่วนท้องถิ่นตระหนักถึง
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ความ
สำคัญของทรัพยากร
ต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่

1. ประชาชนในพืน้ ที่
หมู่ที่ 1 - 11

1. ประชาชนในพื้นที่
หมู่ที่ 1 - 11

-

5

โครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำ คู
คลอง เพื่อการเกษตร

1. เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้
สำหรับอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตร

-

6

โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ
คู คลอง เพื่อการเกษตร

1. เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้
สำหรับอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตร

1. บริเวณพื้นที่ภายใน
หมู่ที่ 1 - 11
2. ซ่อมแซมแหล่งน้ำ คู
คลอง เพื่อการเกษตร
1. บริเวณพื้นที่ภายใน
หมู่ที่ 1 - 11
2. ขุดลอกแหล่งน้ำ คู
คลอง เพือ่ การเกษตร

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
30,000 1. ร้อยละ 5 ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ
1. ประชาชนให้ความ
สำคัญกับกิจกรรมอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
และพระราชเสาวนีย์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัด

50,000 1. ร้อยละ 10 ของ 1. เพือ่ ขับเคลื่อนให้องค์กร สำนักปลัด
ประชาชนที่เข้าร่วม ปกครองส่วนท้องถิน่ เข้า
โครงการ
ร่วมโครงการ (อพ.สธ.) โดย
ดำเนินการในงานทรัพยากร
ท้องถิน่ ทรัพยากรกายภาพ
ทรัพพยากรชีวภาพ และ
ด้านทรัพยากร วัฒนธรรม
และภูมปิ ัญญา
300,000 300,000 300,000 300,000 1. ร้อยละ 60 ของ 1. ประชาชนในพื้นที่มีน้ำ สำนักปลัด
ประชาชนได้รบั
อุปโภค และทำการเกษตร
ประโยชน์จากแหล่งน้ำ
-

50,0000 50,000

300,000 300,000 300,000 300,000 1. ร้อยละ 60 ของ 1. ประชาชนในพื้นที่มีน้ำ สำนักปลัด
ประชาชน ได้รับ
อุปโภค และทำการเกษตร
ประโยชน์จากแหล่ง
น้ำ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ 1. ตลอดปีงบประมาณ 200,000 440,000 200,000 200,000 200,000 1. ร้อยละ 100 ของ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
ข้าราชการ พนักงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่น
พิเศษ ค่าตอบแทน
ลูกจ้าง คณะกรรมการฯ
ข้าราชการที่ยืมตัวมาช่วย
ได้รับค่าตอบแทนผู้
ราชการ ค่าตอบแทน
ปฏิบัติราชการอันเป็น
คณะกรรมการตรวจการ
ประโยชน์แก่องค์กร
จ้าง ค่าตอบแทน
ปกครองสวนท้องถิ่น
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
ตามทีก่ ฎหมายกำหนด
จ้าง ค่าตอบแทน อปพร.
2 โครงการค่าตอบแทนการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 1. ตลอดปีงบประมาณ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ร้อยละ ๖๐ ขึน้ ไป
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การปฏิบัติงานนอกเวลา
อบต. มีประสิทธิภาพใน
ราชการให้แก่พนักงาน
การปฏิบัติงาน
ส่วนท้องถิน่ ของ อบต.ทุก
สำนัก/กอง
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1. ข้าราชการ พนักงาน สำนักปลัด /
ลูกจ้าง คณะกรรมการฯ กองคลัง
ได้รับค่าตอบแทนและมี
ขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

1. อบต. มีศักยภาพ
และการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สำนักปลัด
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แบบ ผ.02
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการรายจ่ายเพื่อให้
เพือ่ จ่ายเป็นค่าถ่าย
1. ตลอดปีงบประมาณ 1,300,000 1,300,000 1,300,00 1,300,000 1,300,000 1. ร้อยละ ๖๐ 1. อบต. มีศักยภาพ
ได้มาซึ่งบริการ
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
ขึ้นไป อบต. มี และการปฏิบัติงานมี
หรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ประสิทธิภาพใน ประสิทธิภาพมากขึน้
ซักฟอกค่ากำจัดสิ่งปฏิกลู
การปฏิบัติงาน
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ฯลฯ
4 โครงการเกีย่ วกับการรับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง
1. ตลอดปีงบประมาณ 90,000
90,000
90,000
90,000
90,000 1. ร้อยละ 60 1. อบต. มีศักยภาพ
และพิธีการ
(รายจ่ายในการรับรอง
ขึ้นไป อบต. มี และการปฏิบัติงานมี
หรือเลีย้ งรับรองของ
ประสิทธิภาพใน ประสิทธิภาพมากขึ้น
องค์กรปกครองส่วน
การปฏิบัติงาน
ท้องถิ่น) พิธีเปิดอาคาร
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธี
5 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 1. ค่าใช้จ่ายในการเดิน 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1. ร้อยละ ๖๐ 1. อบต.มีศักยภาพ
เดินทางไปราชการ
การเดินทางไปราชการทั้ง ทางไปราชการสำหรับ
ขึ้นไป อบต. มี และการปฏิบัติงานมี
ในและนอกราชอาณาจักร ข้าราชการ พนักงาน
ประสิทธิภาพใน ประสิทธิภาพมากขึ้น
ลูกจ้าง ผู้บริหารสมาชิก
การปฏิบัติงาน
สภาฯ ตลอดปี
6 โครงการสำรวจและจัดเก็บ เพือ่ ให้มีข้อมูลพืน้ ฐานที่ 1. สำรวจและจัดเก็บ
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000 1. ร้อยละ 80 1. ข้อมูลพืน้ ฐานที่
ข้อมูลพื้นฐานระดับตำบล ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ข้อมูลพื้นฐานภายใน
ของข้อมูลพื้นฐาน จัดเก็บได้ถูกต้องและ
ประกอบการจัดทำแผน ตำบลนาแขม
ทีจ่ ัดเก็บได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
พัฒนาท้องถิ่นหรือแผนอื่นๆ
และเป็นปัจจุบนั
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัด /
กองคลัง

สำนักปลัด

สำนักปลัด /
กองคลัง

สำนักปลัด
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7 โครงการจัดทำแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทำแผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล

8 โครงการบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์
9

เพื่อบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม
วัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์ ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
โครงการจัดหาวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
งานของส่วนราชการ

10 โครงการค่าสาธารณูปโภค

เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค
ของ อบต.

11 โครงการจัดหาวัสดุทางการ
เกษตร

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาวัสดุทางการ
เกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000 500,000 500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1. ศึกษาดูงาน จ้าง
500,000 1. ร้อยละ ๖๐
สำรวจ จัดทำแผนที่ภาษี
ขึน้ ไป อบต. มี
และทะเบียนทรัพย์สิน
ประสิทธิภาพ
ฯลฯ
ในการปฏิบัติงาน
1. จ่ายเป็นค่า
340,000 350,000 360,000 370,000 380,000 1. ร้อยละ ๖๐
บำรุงรักษาและซ่อมแซม
ขึ้นไป อบต. มี
วัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์ตลอดปี
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
1. จ่ายเป็นค่าจัดหา
886,900 800,000 800,000 800,000 800,000 1. ร้อยละ ๖๐
วัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์ตลอดปี
ขึ้นไป อบต. มี
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
1. ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา 1,200,000 1,300,000 1,400,00 1,500,000 1,600,000 1. ร้อยละ ๖๐
ค่าบริการสื่อสารและ
ขึ้นไป อบต. มี
โทรคมนาคม ค่าบริการ
ประสิทธิภาพ
โทรศัพท์ ค่าบริการ
ในการปฏิบัติงาน
ไปรษณีย์ตลอดปี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
15,000
15,000 15,000
15,000 1. ร้อยละ 80
วัสดุทางการเกษตร
อบต. มีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
1. อบต.มีศักยภาพ
และการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

1. อบต.มีศักยภาพ สำนักปลัด /
และการปฏิบัตงิ านมี กองคลัง
ประสิทธิภาพมากขึ้น
1. อบต.มีศักยภาพ สำนักปลัด /
และการปฏิบัติงานมี กองคลัง
ประสิทธิภาพมากขึ้น
1. อบต.มีศักยภาพ สำนักปลัด /
และการปฏิบัติงานมี กองคลัง
ประสิทธิภาพมากขึ้น
1. สามารถเพิ่มศักย สำนักปลัด
ภาพและประสิทธิ
ภาพในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น
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12 โครงการสำรวจความพึงพอใจของ เพื่อสำรวจระดับความพึง
ผู้รับบริการที่มตี ่อการให้บริการของ พอใจของผู้รับบริการที่มี
องค์การบริหาร.ส่วนตำบลนาแขม ต่อการให้บริการ ของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาแขม

13 โครงการจัดหาวัสดุก่อสร้าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. การสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการ ของ องค์การ
บริหารส่วนตำบลนาแขม ตาม
แบบประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานราชการเพือ่ กำหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ
การจัดหาวัสดุก่อสร้าง ก่อสร้าง

งบประมาณและที่ผา่ นมา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20,000 20,000 20,000 20,000 1. ร้อยละ 100
ดำเนินการเล้วเสร็จ

-

15,000 15,000 15,000 15,000 1. ร้อยละ 80
อบต. มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ
1. ผลการศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการวางแผน
การพัฒนาการให้บริการ
ให้มปี ระสิทธิภาพและ
สร้างความพึงพอใจ

1. สามารถเพิ่ม
ศักยภาพและประสิทธิ
ภาพในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น
14 โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสนับสนุนการดำเนิน 1. อุดหนุนงบประมาณในการ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1. ร้อยละ 100
1. อบต. นาแขม
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ของ งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดำเนินงานศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
ความสำเร็จตาม
สามารถบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลระดับ จัดซื้อจัดจ้างขององค์การ การจัดซื้อหรือการจัดจ้างของ
วัตถุประสงค์
และบูรณาการ
อำเภอ
บริหารส่วนตำบลระดับ องค์การบริหารส่วนตำบล
ร่วมกับหน่วยงานที่
อำเภอ
ระดับอำเภอ
เกี่ยวช้องได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
15 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ เพื่อให้สามารถใช้ลด
1. มีระบบสารบรรณอิเล็ก
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1. ร้อยละ ๖๐ ขึน้ ไป 1. อบต. มีศักยภาพ
อิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทรอนิกส์ รับ-ส่ง หนังสือ
อบต. มีประสิทธิภาพ และปฏิบตั ิงานด้าน
พัฒนาระบบการจัดเก็บ ราชการ จำนวน 1 แห่ง
ในการปฏิบัติงาน
งานสารบรรณได้อย่าง
เอกสารและการสืบค้น
ด้านงานสารบรรณ มีประสิทธิภาพ
เอกสารของ อบต.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 166

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

16 โครงการอุดหนุนศุนย์ปฏิบตั ิการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ช่วยเหลือประชาชน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนงบประมาณในการ
ดำเนินงานศูนย์ปฏิบตั ิการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
2562 2563 2564 2565
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
30,000 30,000 30,000 30,000 1. ร้อยละ 100 1. อบต. นาแขม
สำนักปลัด
ความสำเร็จตามวัตถุ สามารถบริหารงาน
ประสงค์
และบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวช้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ 1. ตลอดปีงบประมาณ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ตอบแทนอืน่ เป็นกรณีพเิ ศษ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
50,000 1. ร้อยละ 100 ของ
ข้าราชการ
พนักงาน
ลูกจ้าง ได้รบั ค่า
ตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามที่กฎหมาย
กำหนด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
1. ข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้าง
ได้รับค่าตอบแทน
และมีขวัญกำลังใจ
ในการปฏิบัติงาน

กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 167

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการรายจ่ายเพื่อให้ได้มา เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร
ซึง่ บริการ
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอกค่ากำจัด
สิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก
ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ
3 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
เดินทางไปราชการ ทั้งในและ
นอกราชอาณาจักร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. ตลอดปีงบประมาณ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,00 100,000 100,000 1. ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
อบต. มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

80,000 1. ร้อยละ ๖๐ ขึน้ ไป 1. อบต. มีศักยภาพ
กอง
อบต. มีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงาน การศึกษา
ในการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. ร้อยละ ๖๐ ขึน้ ไป 1. อบต. มีศักยภาพ
กอง
อบต. มีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงาน การศึกษา
ในการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ร้อยละ ๖๐ ขึน้ ไป 1. อบต. มีศักยภาพ
กอง
อบต. มีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงาน การศึกษา
ในการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 80,000
ไปราชการสำหรับข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดปี

4 โครงการบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์

เพือ่ บำรุงรักษาและซ่อมแซม 1. จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา
วัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์ ให้สามารถใช้ และซ่อมแซมวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์
งานได้ตามปกติ
ตลอดปี

5 โครงการจัดหาวัสดุ/
ครุภณ
ั ฑ์

เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการ

1. จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ/
ครุภัณฑ์ตลอดปี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1. อบต. มีศักยภาพ
กอง
และการปฏิบัติงาน การศึกษา
มีประสิทธิภาพ
มากขึน้
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

80,000

80,000

80,000
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6 โครงการอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
7 โครงการอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์
8 โครงการอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านท่าอุดม
9 โครงการอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. เพื่ออุดหนุนอาหาร
1. โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 230,000 240,000 250,00 260,000 270,000 1. ร้อยละ 100
กลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 2. อาหารกลางวันตลอดปี
เด็กนักเรียนได้รับ
2. เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคน
อาหารกลางวัน
ได้รับอาหารกลางวัน
1. เพื่ออุดหนุนอาหาร
1. โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์
570,000 580,000 590,000 600,000 610,000 1. ร้อยละ 100
กลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 2. อาหารกลางวันตลอดปี
เด็กนักเรียนได้รับ
2. เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคน .
อาหารกลางวัน
ได้รับอาหารกลางวัน
1. เพื่ออุดหนุนอาหาร
1. โรงเรียนบ้านท่าอุดม
460,000 470,000 480,000 490,000 500,000 1. ร้อยละ 100
กลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 2. อาหารกลางวันตลอดปี
เด็กนักเรียนได้รับ
2. เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคน
อาหารกลางวัน
ได้รับอาหารกลางวัน
1. เพื่ออุดหนุนอาหาร
1. โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม 200,000 210,000 220,000 230,000 240,000 1. ร้อยละ 100
กลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 2. อาหารกลางวันตลอดปี
เด็กนักเรียนได้รับ
2. เพือ่ ให้เด็กนักเรียนทุกคน
อาหารกลางวัน
ได้รับอาหารกลางวัน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
1. เด็กนักเรียนได้
รับอาหารกลางวัน
อย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง
1. เด็กนักเรียนได้
รับอาหารกลางวัน
อย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง
1. เด็กนักเรียนได้
รับอาหารกลางวัน
อย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง
1. เด็กนักเรียนได้
รับอาหารกลางวัน
อย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
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1.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
2561
โครงการ)
(บาท)
1. ตลอดปีงบประมาณ 50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการ เพือ่ จ่ายเป็นเงินประโยชน์
50,000 1. ร้อยละ 100 ของ 1. ข้าราชการ พนักงาน
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้รบั ค่าตอบแทน
ปกครองสวนท้องถิ่น
ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทน และมีขวัญกำลังใจในการ
ค่าตอบแทนช่างผู้ควบคุมงาน
ผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็น
ปฏิบัติงาน
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองสวนท้องถิน่
ตามที่กฎหมายกำหนด
2 โครงการรายจ่ายเพื่อให้ได้มา เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร 1. ตลอดปีงบประมาณ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. ร้อยละ 60 ขึ้นไป 1. อบต. มีศักยภาพ
ซึ่งบริการ
อบต. มีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงาน มี
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
ในการปฏิบัติงาน
หนังสือ ค่าซักฟอกค่ากำจัดสิ่ง
ประสิทธิภาพมากขึน้
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ฯลฯ
3 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 1. ค่าใช้จ่ายในการ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1. ร้อยละ 60 ขึ้นไป 1. อบต. มีศักยภาพ
เดินทางไปราชการ
อบต. มีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงาน มี
เดินทางไปราชการทั้งในและ เดินทางไปราชการ
ในการปฏิบัติงาน
นอกราชอาณาจักร
สำหรับข้าราชการ
ประสิทธิภาพมากขึ้น
พนักงาน ลูกจ้าง
ตลอดปี
4 โครงการบำรุงรักษาและ
เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม 1. จ่ายเป็นค่าบำรุง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1. ร้อยละ 60 ขึ้นไป 1. อบต. มีศักยภาพ
ซ่อมแซมวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์
อบต.มีประสิทธิภาพใน และการปฏิบัตงิ าน มี
วัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์ ให้สามารถใช้งาน รักษาและซ่อมแซม
การปฏิบัติงาน
ได้ตามปกติ
วัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์ตลอดปี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการจัดหาวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ 1. จ่ายเป็นค่าจัดหา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1. ร้อยละ 60 ขึ้นไป 1. อบต. มีศักยภาพ
อบต. มีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานมี
ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ วัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์ตลอดปี
ในการปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพมากขึ้น
6 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก
เพื่อเพิ่มศักประสิทธิภาพ
1. รถบรรทุกเทท้ายติด
2,500,000
1. ร้อยละ 60 ขึ้นไป 1. อบต. มีศักยภาพ
เทท้ายติดเครนไฮดรอลิค
อบต. มีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานมี
ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ เครนไฮดรอลิค พร้อม
พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด
ในการปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพมากขึ้น
6 ล้อ กำลังแรงม้า ไม่
น้อยกว่า 150 แรงม้า
จำนวน 1 คัน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง
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1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดทำแผนพัฒนา
และแผนอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. ร้อยละ 60 1. ประชาชนได้มี
สำนักปลัด
ของประชาชนตาม ส่วนร่วมในการพัฒนา
สัดส่วนที่กำหนด

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน 1. จัดประชุมประชาคม
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่
ระดับหมู่บ้าน ระดับ
ตำบล การบูรณาการ
ทบทวนและจัดทำ
แผนพัฒนา
2 โครงการเลือกตั้งของ อบต. เพือ่ จัดการเลือกตั้งของ อบต.
1. ประชาชนในเขต อบต. 350,000
นาแขม
นาแขม
นาแขม
3 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบตั ิ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานปฏิบัติ 1. อุดหนุนงบประมาณ
50,000
การป้องกันและปราบปราม การป้องกันและปราบปรามยา
ให้กับศูนย์ปฏิบัติการ
ยาเสพติดอำเภอกบินทร์บุรี เสพติดอำเภอกบินทร์บรุ ี
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอำเภอกบินทร์บรุ ี

-

500,000 500,000 500,000 1. ร้อยละ 60
ของประชาชนที่มี
สิทธิ์เลือกตั้ง
50,000 50,000 50,000 50,000 1. ร้อยละ 100
ความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์

1. ประชาชนได้มี
สำนักปลัด
ส่วนร่วมในกาเลือกตั้ง
1. อบต.นาแขม
สามารถบริหารงาน
และบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สำนักปลัด
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1.5 แผนงานงบกลาง
งบประมาณและที่ผา่ นมา
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
1. ตลอดปีงบประมาณ 160,000 170,000 180,000 190,000 190,000 1. ร้อยละ 100
ประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง
ของงบประมาณที่
จ่ายเงินสมทบกองทุ
ประกันสังคมให้กบั
พนักงานจ้าง
2 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
จ่ายเป็นเงินสมทบ กบท. ตาม
1. สนับสนุนงบประมาณ 200,000 210,000 220,000 230,000 240,000 1. ร้อยละ 100
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสวัสดิการชุมชน
ของงบประมาณที่
(กบท.)
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐
ปีละ 1 ครั้ง
จ่ายเงินสมทบ ตาม
ทีก่ ฎหมายกำหนด
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. พนักงานจ้างมี สำนักปลัด
สวัสดิการและใช้
สิทธิประกันสังคม

1. พนักงานท้องถิน่ สำนักปลัด
มีขวัญกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านเกษตรกรรมและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ของเกษตรกร
ประจำตำบล
2 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผัก
เพื่อลดการใช้สารเคมี
ปลอดสารพิษ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำ
ตำบล
1. เกษตรกรภายในตำบล

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัด
ศัตรูพชื

เพื่อลดต้นทุนการผลิต/ 1. เกษตรกรภายในตำบล
ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น

4 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน

1. เกษตรกรภายในตำบล

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000 20,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
20,000 1. ร้อยละ 60
ของเกษตรกรพึงพอใจ

10,000 1. ร้อยละ 60
ของเกษตรกรสามารถ
ลดการใช้สารเคมี
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1. ร้อยละ 60
ของเกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนการผลิต/
ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1. ร้อยละ 60
ของเกษตรกรพึงพอใจ

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
1. เกษตรกรมี
สำนักปลัด
แหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ
1. เกษตรกร
สำนักปลัด
สามารถลดการ
ใช้สารเคมี
1. เกษตรกร
สำนักปลัด
สามารถลดต้นทุน
การผลิต/ผลผลิต
ต่อไร่สูงขึ้น
1. เกษตรกรมี
สำนักปลัด
แหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ
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ที่
5

6

7
8
9

10

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
เพือ่ ส่งเสริมการปลูกพืช 1. เกษตรกรภายในตำบล
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1. ร้อยละ 60
1. เกษตรกรได้รับ
ฤดูแล้ง
อายุสั้น
ของเกษตรกรได้รับ การส่งเสริมการ
การส่งเสริมการปลูก ปลูกพืชฤดูแล้ง
พืชฤดูแล้ง
โครงการส่งเสริมการผลิตพันธุ์ เพื่อให้เกษตรกรมีพันธุ์ 1. เกษตรกรภายในตำบล
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1. ร้อยละ 60
1. เกษตรกรมี
สำปะหลังพันธุ์ดี
สำปะหลังทีด่ ีใช้ใน
ของเกษตรกรมีพันธุ์ พันธุ์สำปะหลังที่ดี
ท้องถิ่น
สำปะหลังทีด่ ใี ช้ใน ใช้ในท้องถิ่น
ท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมพืชอายุสั้น
เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ 1. เกษตรกรภายในตำบล
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. ร้อยละ 60
1. เกษตรกรมี
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
ในช่วงฤดูแล้ง
ของเกษตรกรมีรายได้ รายได้ในฤดูแล้ง
พอเพียง
ในฤดูแล้ง
โครงการผลิตและขยายเชื้อราไตร เพื่ออบรมฝึกปฏิบัติการ 1. ฝึกอบรมเกษตรกร
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ร้อยละ 60
1. เกษตรกร
โครเดอม่าควบคุมโรคพืช
ขยายเชื้อราไตรโคร
ของเกษตรกรสามารถ สามารถควบคุม
เดอม่า
ควบคุมโรคพืชได้
โรคพืชได้
โครงการผลิตและขยายเชื้อรา เพื่อลดต้นทุนการผลิต/ 1. ผลิตและขยายเชือ้ รา
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ร้อยละ 60
1. เกษตรกร
บิวเวอเรียควบคุมแมลงศัตรูพืช ลดการใช้สารเคมี
บิวเวอเรียควบคุมแมลง
ของเกษตรกรสามารถ สามารถควบคุม
ศัตรูพืช
ควบคุมแมลงศัตรูโรค แมลงศัตรูพชื ได้
พืชได้
โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วย เพื่อสนับสนุนเมล็ดพืช 1. สนับสนุนเมล็ดพืชคลุมดิน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ร้อยละ 60
1. สามารถ
การปลูกพืชคลุมดิน
คลุมดินแก่เกษตรกร
2. เกษตรกรและชุมชน
ของพืน้ ที่สามารถ อนุรักษ์
และชุมชน
อนุรักษ์ดินและน้ำ ดินและน้ำได้
ได้
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

สำนักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 175

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ
ให้กับกลุ่มสตรีและเยาวชน

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ 1. สตรีและเยาวชน
สตรีและเยาวชน

12 โครงการส่งเสริมการหมักก๊าซ
ชีวภาพ หมู่ที่ 1 บ้านหนอง
เอีย่ น

เพือ่ ใช้เองในครัวเรือน 1. ภายในหมู่บา้ น
หมู่ที่ 1 บ้านหนองเอี่ยน

2561
(บาท)
20,000

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000 20,000

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
20,000 1. ร้อยละ 60
1. สตรีและเยาวชนมี สำนักปลัด
ของสตรีและเยาวชน อาชีพและรายได้เพิ่ม
มีอาชีพและรายได้
เพิ่ม
500,000 500,000 500,000 1. ร้อยละ 60
1. ประชาชนได้ใช้
สำนักปลัด
ของประชาชนได้ใช้ ประโยชน์
ประโยชน์
ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
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แบบ
แบบผ.02/1
ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทุนสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563
2564
2565
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนมี จุดที่ 1 ถนนหมู่ที่ 3 กว้าง 6.00 เมตร ยาว - 7,255,000 7,255,000 7,255,000
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ถนนที่ได้มาตรฐานใน 650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
บ้านหนองมันปลา ไปหมู่ที่ 5 การสัญจรไปมา
ไม่นอ้ ยกว่า 3,900 ตารางเมตร
บ้านสำโรง
จุดที่ 2 ถนนหมู่ที่ 5 กว้าง 6.00 เมตร ยาว
1,484 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,904 ตารางเมตร
2 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนมี
1. เส้นทางเข้าอ่างเก็บน้ำหนองแสง
- 3,000,000 3,000,000 3,000,000
คอนกรีตเสิรมเหล็ก หมู่ที่ 9 ถนนที่ได้มาตรฐานใน หมู่ที่ 11 บ้านหนองแสง
บ้านท่าอุดม ไปหมู่ที่ 11
การสัญจรไปมา
2. ระยะทางยาว 1,100 เมตร
บ้านหนองแสง
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 4,400
ตารางเมตร
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลลัพธ์
รับผิดชอบ
ที่คาดว่าจะได้รับ
หลัก
1. ประชาชน
อบจ.
เดินทางสะดวก ปราจีนบุรี

1. ร้อยละ 60
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชนพึง
พอใจ
1. ร้อยละ 60 1. ประชาชน
อบจ.
ของประชาชน เดินทางสะดวก ปราจีนบุรี
เดินทางสะดวก
2. ร้อยละ 60
ของประชาชนพึง
พอใจ
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แบบ ผ.03
ผ.02
แบบ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
5,500

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน (มอก.) จำนวน 8 หลัง
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์ ประจำปี พ.ศ.2561)
ตู้เอกสารบานใหญ่เปิดล่าง 5 ชั้น
7,0000
ขนาด 80 x 40 x 195 ซม. จำนวน 2 หลัง

2562
(บาท)
11,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
16,500

2564
(บาท)
5,500

2565
(บาท)
5,500

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัด

-

-

-

-

สำนักปลัด

1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน

2 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง

21,000

-

-

-

-

สำนักปลัด

4 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

29,000

29,000

-

-

-

สำนักปลัด

5 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
แบบ ที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้ )
จำนวน 2 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ
จำนวน 1 เครื่อง

3,300

-

-

-

-

สำนักปลัด

6 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง

7,900

-

-

-

-

สำนักปลัด

7 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน

ตู้รางเลื่อนแบบมือพลัก จำนวน 1 ตู้

80,000

-

-

-

-

กองคลัง
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ผ.02
แบบ ผ.03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

8 แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

กล้องถ่ายรูป จำนวน 1 ตัว

2561
(บาท)
9,000

9 แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน
งานครัว

เครื่องตัดหญ้า (แบบเข็น 2 ล้อ) จำนวน 1 คัน

13,000

-

-

-

-

กองช่าง

10 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน

ตู้เอกสารขนาด 2 บาน (มอก) จำนวน 1 หลัง

6,000

-

-

-

-

กอง
การศึกษา

11 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน

ตู้บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 หลัง

9,000

-

-

-

-

กอง
การศึกษา

12 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัว

12,000

-

-

-

-

กอง
การศึกษา

13 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน

ตู้วางของ 9 ช่อง จำนวน 1 หลัง

-

3,000

-

-

-

กอง
การศึกษา

14 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน

พัดลมโคจร จำนวน 6 ตัว

20,000

-

-

-

-

กอง
การศึกษา

15 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา

โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ ขนาด 60 x 120 x 55
เซนติเมตร จำนวน 7 ชุด

20,000

-

-

-

-

กอง
การศึกษา
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แบบ ผ.03
ผ.02

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
3,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

13,000

-

-

-

กอง
การศึกษา

1,000

-

-

-

-

กอง
การศึกษา

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

16 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เครื่องเล่นดีวีดี จำนวน 1 เครื่อง

17 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์งาน
บ้านงานครัว

ตู้เย็น ขนาด 5 คิว จำนวน 2 เครือ่ ง

18 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์งาน
บ้านงานครัว

คูเลอร์น้ำ จำนวน 1 ใบ

19 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน

โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด (ราคาตาม
ท้องตลาด)

30,000

-

-

-

-

สำนักปลัด

20 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน

โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด (ราคาตาม
ท้องตลาด)

20,000

-

-

-

-

กองคลัง

21 แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

2,500,000

-

-

-

กองช่าง

22 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า
และขนส่ง
ซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า
150 แรงม้า จำนวน 1 คัน
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน ตู้เอกสารขนาด 2 บาน จำนวน 1 ตู้ (มอก.) มีมือ 5,500
จับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (รายละเอียด
ตามบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ประจำปี พ.ศ.2560)

-

-

-

-

กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 180

ผ.02
แบบ ผ.03

ที่

แผนงาน

หมวด

23 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

24 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

25 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

26 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

27 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

28 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

2561
(บาท)
30,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

8,500

-

-

-

-

กอง
การศึกษา

70,000

-

-

-

-

กอง
การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED
ขาว ดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปี พ.ศ.2560)
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน เก้าอีส้ ำนักงาน จำนวน 22 ตัว (ราคาตาม
ท้องตลาด)

3,300

-

-

-

-

สำนักปลัด

61,600

-

-

-

-

สำนักปลัด

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer
แคร่สั้น จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560)

22,000

-

-

-

-

กองคลัง

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560)
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด ทำด้วยไม้สัก
ความกว้างของโต๊ะหมู่ ขนาด 9 นิว้ มีฐาน
รองโต๊ะหมู่ มีโต๊ะแท่นบูชา 9 นิ้ (รายละเอียด
ตามบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ปี 2560)
ครุภณ
ั ฑ์อื่น
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาสพร้อมติดตั้ง
จำนวน 1 ซุม้ (ราคาตามท้องตลาด)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 181

ผ.02
แบบ ผ.03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

29 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
วิทยุสื่อสารแบบพกพา จำนวน 12 เครื่อง
(ราคาตามท้องตลาด)

2561
(บาท)
84,000

30 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดล็อคศรีษะกับแผ่นกระดานรองหลัง
30,000
หรือการแพทย์
ผูป้ ่วย จำนวน 1 ชุด ชุดแผ่นกระดานรอง
หลังผู้ป่วย จำนวน 1 ชุด ไม้ดามแขนขา
จำนวน 1 ชุด (ราคาตามท้องตลาด)
31 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ป้ายสามเหลีย่ มหยุดตรวจ ขนาด 45
10,000
และชนส่ง
เซนติเมตร อลูมิเนียม 2 มิลลิเมตร สะท้อน
แสงหน้า – หลัง 2 แผ่น มีหลอดไฟฟลูออ
เรสเซนต์ 36 วัตต์ 2 หลอด พร้อมโครง
ครอบพลาสติก 2 ชุด มีไฟหมุนฉุกเฉิน
ขนาด 6 นิ้ว สีแดง 1 ดวง มีโครงครอบ
แบตเตอรี่ พร้อมที่ล็อคกันขโมย มีหม้อ
แปลงไฟใช้ได้ทั้งไฟแบตและไฟบ้าน ขนาด
ความสูงวัดจากพื้นถึงยอดไฟ 157
เซนติเมตร ความกว้างวัดจากล้อ 125
เซนติเมตร ความหนาวัดจากล้อ 54
เซนติเมตร (ราคาตามท้องตลาด)
32 แผนงานเคหะชุมชน
ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
9,000
และเผยแพร่
จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ 2561)

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัด

-

-

-

-

สำนักปลัด

-

-

-

-

สำนักปลัด

-

-

-

-

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 182

แบบ ผ.03
ผ.02

ที่

แผนงาน

หมวด

33 แผนงานเคหะชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

34 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

35 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

36 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

37 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงาน
สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปี พ.ศ.2560)
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน ขนาดกว้าง 150 เซ็นติเมตร
ลึก 60 เซ็นติเมตร สูง 75 เซ็นติเมตร
จำนวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน ขนาดกว้าง 56 เซ็นติเมตร
ลึก 58 เซ็นติเมตร สูง 110-120
เซ็นติเมตร จำนวน 2 ตัว (ราคาตาม
ท้องตลาด)
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานครูพร้อมเก้าอี้ ขนาดกว้าง 120
เซ็นติเมตร ลึก 80 เซ็นติเมตร สูง 75
เซ็นติเมตร จำนวน 3 ชุด (ราคาตาม
ท้องตลาด)
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ
จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.
2561)

2561
(บาท)
16,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

4,800

-

-

-

กอง
การศึกษา

5,800

-

-

-

กอง
การศึกษา

-

12,600

-

-

-

กอง
การศึกษา

-

2,600

-

-

-

กอง
การศึกษา

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 183

แบบ ผ.02
ผ.03

ที่

แผนงาน

หมวด

38 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

39 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

40 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

41 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

42 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 800 VA
(480 Watt) จำนวน 4 เครื่อง
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปี พ.ศ.2561)
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 800 VA
(600 Watt) จำนวน 1 เครื่อง
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปี พ.ศ.2561)
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 6 เครื่อง
(รายละเอียดตามเกณฑ์รากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปี พ.ศ.2561)
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน
ตู้กับข้าว ขนาดกว้าง 100 เซนติเมตร ลึก
งานครัว
45 เซนติเมตร สูง 85 เซนติเมตร
จำนวน 1 ตู้ (ราคาตามท้องตลาด)
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ขนาดกว้าง 60
เซนติเมตร ลึก 120 เซนติเมตร สูง 55
เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด (ราคาตาม
ท้องตลาด)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
10,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

5,900

-

-

-

กอง
การศึกษา

-

4,200

-

-

-

กอง
การศึกษา

-

2,500

-

-

-

กอง
การศึกษา

-

7,000

-

-

-

กอง
การศึกษา

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ า 184

ผ.02
แบบ ผ.03
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หมวด

ประเภท

43 แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน

44 แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน

45 แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

46 แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

47 แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด
และขนส่ง
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ ปี 2561)
ครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง
ปั๊มลมลูกสูบแบบสายพาน ขนาด 92
ลิตร อัตราการผลิตลมไม่น้อยกว่า 200
ลิตร/นาที จำนวนลูกสูบ 2 ลูกสูบ
มอเตอร์ปมั้ ขนาด 1 แรงม้า ไฟฟ้า 220
โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตาม
ท้องตลาด)
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน
2 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561)

ที่

แผนงาน

โต๊ะทำงาน ขนาดกว้าง 180 เซ็นติเมตร
ยาว 150 เซ็นติเมตร สูง 75 เซ็นติเมตร
จำนวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)
เก้าอี้ผู้บริหารพนักพิงสูง แบบขา 5 แฉก
จำนวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
5,500

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

2,800

-

-

-

กองช่าง

814,000

-

-

-

กองช่าง

18,000

-

-

-

กองช่าง

32,000

-

-

-

กองช่าง

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
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ผ.02
แบบ ผ.03
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หมวด

ประเภท

48 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน

49 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

50 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

51 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

52 แผนงานการเกษตร

ค่าครุภณ
ั ฑ์

53 แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปี พ.ศ.2561)
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet)
จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปี พ.ศ.2561)
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ
ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)
จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปี พ.ศ.2561)
ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง
(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2561)
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่อง
งานครัว
(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ประจำปี พ.ศ.2561)

ที่

แผนงาน

เก้าอี้ จำนวน 1,000 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)

2561
(บาท)
250,000
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัด

30,000

30,000

-

-

สำนักปลัด

7,900

-

-

-

กองคลัง

-

2,600

2,600

-

-

กองคลัง

-

59,000

59,000

-

-

สำนักปลัด

-

9,500

9,500

9,500

9,500

กองช่าง

-
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แบบ ผ.03
ผ.02
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

54 แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

55 แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

56 แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

57 แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน

58 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน ปริมาตร
และขนส่ง
กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170
กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตร ฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ ประจำปี พ.ศ.2561)
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน ขนาดกว้าง 180 เซนติเมตร
ยาว 150 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร
จำนวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง แบบขา 5 แฉก
จำนวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้
(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ประจำปี พ.ศ.
2561)
เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart
Card Reader) จำนวน 8 เครื่อง
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปี พ.ศ.2561)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
2,400,000

-

-

5,900

5,900

5,900

กองช่าง

-

-

2,800

2,800

2,800

กองช่าง

-

-

5,500

5,500

5,500

กองช่าง

2,000

2,000

2,000

2,000

สำนักปลัด

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
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ผ.02
แบบ ผ.03

ที่

แผนงาน

59 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

60 แผนงานเคหะและชุมชน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (600 Watts)
จำนวน 4 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561)
ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 2 นิว้ 3 แรงม้า 380 โวลต์
จำนวน 4 ตัว

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
23,600
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

-

11,000

12,000

12,000

12,000

กองช่าง

65,000

65,000

61 แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

ปั๊มน้ำซับเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า 220 โวลต์
จำนวน 12 ตัว

-

60,000

65,000

กองช่าง

62 แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

ปั๊มน้ำซับเมอร์ส ขนาด 2.0 แรงม้า 220 โวลต์
จำนวน 12 ตัว

-

90,000 100,000 100,000 100,000

กองช่าง

63 แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

ปั๊มน้ำซับเมอร์ส ขนาด 2.5 แรงม้า 220 โวลต์
จำนวน 12 ตัว

-

120,000 130,000 130,000 130,000

กองช่าง

64 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

-

-

15,300

-

-

สำนักปลัด

65 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม
120 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561)
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด
3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561)

-

-

33,700

-

-

สำนักปลัด
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ผ.02
แบบ ผ.03
ที่

แผนงาน

หมวด

66 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

67 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

68 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

69 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

70 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

71 แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง
(รายละเอียดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ประจำปี
พ.ศ.2562)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (600 Watts)
จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม ประจำปี พ.ศ.2562)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียด
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ประจำปี พ.ศ.2562)
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) จำนวน 1 หลัง
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2561)
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู
จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์ ประจำปี พ.ศ.2561)
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน ตู้เก็บแบบฟอร์มเหล็ก 10 ชั้น จำนวน 2 ตู้
(ราคาตามท้องตลาด)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
17,800

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

-

-

11,600

-

-

กองคลัง

-

-

34,000

-

-

กองคลัง

-

-

11,000

-

-

กอง
การศึกษา

-

-

56,000

-

-

กอง
การศึกษา

-

-

8,560

-

-

กองช่าง
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ผ.02
แบบ ผ.03
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

72 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

73 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว
(ราคาตามท้องตลาด)

-

14,000

-

-

-

สำนักปลัด

74 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหารพนักพิงสูง ขนาด 64 x 75 x 118 –
121 เซนติเมตร (ราคาตามท้องตลาด)

-

7,900

-

-

-

สำนักปลัด

75 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

-

3,600

-

-

-

กอง
การศึกษา

รวม

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาสพร้อมติดตั้ง
จำนวน 2 ซุม้ (ราคาตามท้องตลาด)

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
198,000
-

โต๊ะหมู่บูชา ขนาด 9 x 6 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
(ราคาตามท้องตลาด)

959,600 4,122,800 3,028,760 338,200 332,700
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แบบ ผ.02
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