
-32-                                                                                                                                                                                             
รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                                         

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)                                                                                                                                                
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานแนวทางท่ี ๑  โครงสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  สะพานอาคารทางระบายน  า  ท่อระบายน  า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนางส ารินไป
ห้วยป้าอ๋องม.๑  บ้านส าโรง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม.   
หนา ๐.๑๕ ม. มีพื นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ 
ตรม. 
 

๔๒๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๒ ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก
สายหนองแต้ม.๑  บ้านส าโรง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุก กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๗๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ 
ม. มีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๒๑๐ ม. 

๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๓ ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก
และวางท่อลงคลอง ๕ จดุสาย
ห้วยลุง ม.๑  บ้านส าโรง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุกกว้าง ๓ ม. ยาว 
๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. 
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า ๓๐๐ ลบ.ม. และวาง
ท่อลงคลอง  ๕ จุด    

 ๑๓๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๔ ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก
สายนาตาเรือ  ม.๑ บ้านส าโรง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุกกว้าง ๓ ม. ยาว 
๑,๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. 
หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๓๓๐ ลบ.ม. 

 ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้าน  ม.๑         
บ้านส าโรง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม. ยาว  ๖๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท. ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๒,๒๔๐ ตร.ม. 

 ๑๒๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กข้าง รพ.สต.ส าโรง (ทิศ
เหนือ)ม.๑  บ้านส าโรง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม. ยาว  ๖๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท. ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๒,๒๔๐ ตร.ม. 

 ๑๒๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กข้าง รพ.สต.ส าโรง (ทิศ
ใต้)ม.๑  บ้านส าโรง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม. ยาว  ๖๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท. ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๒,๒๔๐ ตร.ม. 

 ๑๒๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๘ ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก
สายนางก ี ม.๑  บ้านส าโรง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุกกว้าง ๓ ม. ยาว 
๑,๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. 
หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๓๓๐ ลบ.ม. 

๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๙ ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก
สายนานางแต๋น ม.๑ บ้าน
ส าโรง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุกกว้าง ๓ ม. ยาว 
๑,๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. 
หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๓๓๐ ลบ.ม. 

๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๐ ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก
จากกระท่อมนางทอมถึง
กระท่อมนานายรุ่งเรือง                    
ม.๑  บ้านส าโรง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุกกว้าง ๓ ม. 
ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา 
๐.๑๐ ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
๔๕๐ ลบ.ม. 

๑๕๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๑ ก่อสร้างถนนดิน (น าดินมาถม)  
จากนานายรุ่งเรืองถึงคลองนา
เกษตรหม่องม.๑ บ้านส าโรง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนดินกว้าง ๔ ม. ยาว 
๕๐๐ ม. หนา ๑.๐๐ ม.
หรือมีปรมิาตรดินถมไม่
น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลบ.ม. 

๑๕๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านผู้ใหญเ่ทพพรไป
ถนนดิน ม.๙ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม. ยาว  ๒๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท. ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๒,๒๔๐ ตร.ม. 

  ๔๐๐,๐๐๐  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายเสงือมไปถึง
ถนนลานยางม.๑ บ้านส าโรง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม. ยาว  ๑๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท. ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๒,๒๔๐ ตร.ม. 

 ๒๐๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๔ 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหน้าบา้นผู้ช่วยทอมม.๑ 
บ้านส าโรง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม. ยาว  ๕๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท. ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๒,๒๔๐ ตร.ม. 

๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๕ ก่อสร้างถนนดินจากนานางกี่
ถึงคลองสาธารณะประโยชน์ 
ม.๑  บ้านส าโรง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยในการ 
จราจรและแก้ปญัหาการ
ระบายน  า 

ถนนดินกว้าง ๔ ม. ยาว 
๘๐๐ ม. หนา ๑.๐๐ ม.
หรือมีปรมิาตรดินถมไม่
น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลบ.ม. 

  ๒๐๐,๐๐๐  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๖ ก่อสร้างฝาปดิรางระบายน  า
รอบหมู่บ้าน ม.๑บ้านส าโรง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ก่อสร้างฝาปดิราง
ระบายน  า กว้าง ๐.๔๐ 
ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา 
๐.๑๐ ม. 

๒๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๗ ก่อสร้างรางระบายน  าพร้อมฝา
ปิดจากบ้านตาลวงถึงบ้านยาย
เชื่อม ม.๑บ้านส าโรง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ก่อสร้างรางระบายน  า
ปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก  
๐.๔๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม.  
ฝาปิดหนา ๐.๑๐ ม. 

  
 

 ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๘ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
ม.๑ บ้านส าโรง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ ม.๑  
บ้านส าโรง 

   ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๙ 
 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนนดิน (น าดินมาถม)
สายนานายสุพล ม.๑  บ้าน
ส าโรง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยในการ 
จราจรและแก้ปญัหาการ
ระบายน  า 

ถนนดินกว้าง ๔ ม. ยาว 
๘๐๐ ม. หนา ๑.๐๐ ม.
หรือมีปรมิาตรดินถมไม่
น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลบ.ม. 

  ๒๐๐,๐๐๐  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตจาก
บ้านนางสุนีย์ถึงบ้านนางชูศรี 
ม.๑ บ้านส าโรง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๕ ม.ยาว ๒๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท.ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  ๑,๐๐๐ ตร.ม. 

   ๔๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๒๑ ก่อสร้างถนนดินจากกระท่อม
นางอุบลถึงนานายบุญเยีย่ม 
ม.๑ บ้านส าโรง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนดิน กว้าง ๔ ม. ยาว  
๑,๐๐๐ ม.  สูงเฉลี่ย 
๑.๐๐ ม.หรือมีปรมิาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 
๔,๐๐๐ ลบ.ม. 

๒๗๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๒๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจดุที่ ๒ จากบ้านนาย
เสง่ียมไปลาดยางตะโกรมี.๑  
บ้านส าโรง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม. ยาว  ๑๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท. ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๒,๒๔๐ ตร.ม. 

๒๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๒๓ ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก
จากบ้านนายลุนไปถึงนานาง
เอียว ม.๑บ้านส าโรง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุก กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา 
๐.๑๐ ม. มีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ 
ลบ.ม. 

๑,๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๒๔ ก่อสร้างถนนดินจากนานาง
ทองเศียรถึงนานายพวง ม.๒
บ้านส าโรง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนดินกว้าง ๔ ม. ยาว 
๖๐๐ ม. หนา ๐.๘๐ ม.
หรือมีปรมิาตรดินถมไม่
น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ลบ.ม. 

๑๔๕,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒๕ ก่อสร้างรางระบายน  าพร้อมฝา
ปิดจากบ้านนางร าถึงบ้านนาย
กัน  ม.๒  บ้านส าโรง    

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ก่อสร้างรางระบายน  า
ปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก 
๐.๔๐ ม.  ยาว ๑๕๐ ม .
พร้อมวางท่อ ๒๐ ท่อน     

๑๘๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๒๖ ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก
จากนาตาพวงไปถึงนานาย
ประเสริฐ  ม.๒  บ้านส าโรง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุก กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๗๐๐ ม. หนา ๐. 
๑๐ ม. มีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ 
ลบ.ม. 

๗๐,๐๐๐  
 
 

  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๒๗ ก่อสร้างรางระบายน  าพร้อมฝา
ปิดจากบ้านนายเฉลาถึงบ้าน
นานายพงษ์  ม.๒  บ้านส าโรง    

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ก่อสร้างรางระบายน  า
ปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก 
๐.๔๐ ม.  ยาว ๑๐๐ ม .
พร้อมวางท่อ ๔๐ ท่อน     

 ๑๓๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๒๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจาก ม.๒ ไปบ้านน้อย 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. มี
ปริมาตรผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม. 

๒,๖๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๒๙ ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก
ไปหนองบัวม.๒ บ้านส าโรง    

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุกกว้าง ๓ ม. 
ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา 
๐.๑๐ ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
๔๕๐ ลบ.ม. 

  ๑๕๐,๐๐๐  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓๐ ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก
จากนานายเฮียไปนานายแปง 
ม.๒ บ้านส าโรง    

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุกกว้าง ๓ ม. ยาว 
๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. 
หรือมีปรมิาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. 

  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๓๑ ก่อสร้างถนนดิน(น าดินมาถม)
จากนานายแปงไปถึงคลอง 
ม.๒ บ้านส าโรง    

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนดินกว้าง ๔ ม. ยาว 
๕๐๐ ม. หนา ๐.๘๐ ม.
หรือมีปรมิาตรดินถมไม่
น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ลบ.ม. 

   ๑๓๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๓๒ ก่อสร้างถนนลาดยาง  ม.๒        
ส าโรง – บ้านน้อย ต.บา้นไทร 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนลาดยาง ๑ สาย ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๓๓ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามคลองห้วยระกา ม.๒
บ้านส าโรง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

สะพานคอนกรตี ๑ แห่ง     ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๓๔ ปรับปรุงถนนลงหินคลุกจาก
บ้านนายเพอะไปนานายแอม  
ม.๓  บ้านตะโกร ี

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุก กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา 
๐.๑๐ ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ 
ลบ.ม. 

๑๖๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนางส าเภาถึง
บ้านนางสมหวนม.๓  บ้าน
ตะโกร ี

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีต กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. มีปริมาตรผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. 

๒๘๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๓๖ ปรับปรุงถนนลงหินคลุกจาก 
สามแยกนานายคงไปแยกนา
นายสุนิต  ม.๓ บ้านตะโกร ี

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุกกว้าง ๓ ม. ยาว 
๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. 
หรือมีปรมิาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. 

๑๒๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๓๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายฉันไฉถึง
บ้านนาย สอึ่ง ม.๓                 
บ้านตะโกร ี

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีต กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๒๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. มีปริมาตรผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. 

๕๔๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๓๘ ก่อสร้างรางระบายน  าพร้อมฝา
ปิดซอยบ้านนายสว่างถึงบ้าน
นายคง ม.๓ บ้านตะโกร ี

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ก่อสร้างรางระบายน  า
ปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก 
๐.๔๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม     

๒๗๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 
 

๓๙ ก่อสร้างศาลาประชาคม ม.๓
บ้านตะโกร ี

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรม 

ก่อสร้างศาลาประชาคม  
กว้าง ๑๕ ม.ยาว ๒๐ ม. 
ม.๓บ้านตะโกร ี

๓๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔๐ ก่อสร้างรางระบายน  าพร้อมฝา
ปิดสายกลางหมู่บ้าน ม.๓    
บ้านตะโกร ี

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ก่อสร้างรางระบายน  า
กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก 
๐.๔๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม.
ฝาปิดหนา ๐.๑๐ ม. 

๖๐๐,๐๐๐  
 

  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๔๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากถนนลาดยางถึงทาง
แยกชลประทาน ม.๓       
บ้านตะโกร ี

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๙๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมี 
พ.ท. ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๑,๔๕๐ ตร.ม. 

 ๗๕๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๔๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยข้างโรงเรียนตะโกรี 
ม.๓     

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม.  ยาว ๑๓๐ 
ม.  หนา ๐.๑๕ ม. หรือ
มี พ.ท. ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  ๕๒๐ ตร.ม. 

 ๒๗๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๔๓ ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก 
ม.๓ บ้านตะโกรี - บ้านเสมด็ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุก กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนา 
๐.๑๐ ม.หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
๖๐๐ ลบ.ม. 

๑๘๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๔๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านตะโกรี – บ้าน
เสมด็ ม.๓ บ้านตะโกร ี

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๒๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมี 
พ.ท. ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. 

 ๓,๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

 



-41- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔๖ ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสาย       
ตะโกรี-บุข่า ม.๓ บ้านตะโกร ี

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุก กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา 
๐.๑๐ ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
๓๐๐ ลบ.ม. 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๔๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กแยกบ้านนางดวน– บ้าน
นายผ่อง  ม.๓ บ้านตะโกร ี

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีต กว้าง ๔ 
ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. มีปริมาตรผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
๒๕๐๐ ตร.ม. 

๑,๒๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๔๘ ก่อสร้างถนนดินจากนาตา
สร้อย ถึงนาตาเอยีว ม.๓  
บ้านตะโกร ี

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนดิน กว้าง ๔ ม. ยาว  
๑,๐๐๐ ม.  สูงเฉลี่ย 
๑.๐๐ ม.หรือมีปรมิาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 
๔,๐๐๐ ลบ.ม. 

๒๗๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๔๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากสี่
แยกลาดยางไปแยกบ้านนาง
ส ารวยม.๓ บ้านตะโกร ี

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม.  ยาว ๑๓๐ 
ม.  หนา ๐.๑๕ ม. หรือ
มี พ.ท. ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  ๕๒๐ ตร.ม. 

  ๒๗๐,๐๐๐  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๕๐ ก่อสร้างลานตากข้าวม.๓ บ้าน
ตะโกร ี

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

กว้าง ๔๐ ม. ยาว ๕๐ 
ม.  หนา ๐.๑๕ ม. หรือ
มี พ.ท.ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  ๒๐๐ ตร.ม. 

  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนางเรียบถึงลาด
ยางตะโกรีม.๓บ้านตะโกร ี

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม. ยาว  ๕๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท. ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๒,๒๔๐ ตร.ม. 

  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๕๒ ปรับปรุงถนนลงหินคลุกจาก
แยกลาดยางไปหนองคู ม.๓ 
บ้านตะโกร ี

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุก กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา 
๐.๑๐ ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
๓๐๐ ลบ.ม. 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๕๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนางแจ่มถึง
นานายวานม.๓บ้านตะโกร ี

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม. ยาว  ๕๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท. ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๒,๒๔๐ ตร.ม. 

  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๕๔ ขยายถนนคอนกรีตจากบ้าน
ผู้ใหญ่ชิตถึงบ้านนางเตรือง 
หมู่ที่ ๓บ้านตะโกร ี

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ขยายถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กข้างๆละ ๑.๕ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม.  หนา 
๐.๑๕ ม. หรือมี พ.ท. 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
๓๒๐ ตร.ม. 

   ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๕๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนางสุพินถึงสาม
แยกนานายเพชรม.๓บ้าน
ตะโกร ี

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม. ยาว  ๕๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท. ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๒,๒๔๐ ตร.ม. 

   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕๖ ก่อสร้างคอนกรีตจากบ้านนาย
น้องถึงบ้านนางกุด หมู่ที่ ๓
บ้านตะโกร ี

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท.ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  ๒๐๐ ตร.ม. 

   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๕๗ ก่อสร้างที่พักสายตรวจต าบล 
หมู่ที่ ๓ บ้านตะโกร ี

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรม 

พักสายตรวจต าบล     
๑ หลัง 

   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๕๘ ขยายคอนกรีตจากบ้านผู้ช่วย
โพยถึงบ้านนายเทียะ หมู่ที่ ๓
บ้านตะโกร ี

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ขยายถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กข้างๆละ ๑.๕ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม.  หนา 
๐.๑๕ ม. หรือมี พ.ท. 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
๓๒๐ ตร.ม. 

   ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๕๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  ม.๔  
บ้านเสมด็ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง ๔ ม. ยาว 
๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
หรือมี พ.ท.ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  ๒๐๐ ตร.ม. 

๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๖๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเสมด็ - ตะโกรี                              
ม.๔  บ้านเสม็ด 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๕๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท.ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. 

๕๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๖๑ ปรับปรุงถนนลงหินคลุก  ม.๔     
บ้านเสมด็ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุกกว้าง ๓ ม. 
ยาว ๕๐๐ ม.  หนา  
๐.๑๐ ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
๑๕๐ ลบ.ม. 

 ๕๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๖๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กตามซอยในหมู่บา้นม.๔     
บ้านเสมด็ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง ๔ ม. ยาว 
๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
หรือมี พ.ท.ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  ๒๐๐ ตร.ม. 

 ๒๐๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๖๓ ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก
ในหมู่บ้านม.๔  บ้านเสมด็ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุก กว้าง ๓ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. หนา 
๐.๑๐ ม.หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
๑๒๐ ลบ.ม. 

๓๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๖๔ ก่อสร้างลานตากข้าวม.๔     
บ้านเสมด็ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

กว้าง ๔๐ ม. ยาว ๕๐ ม  
หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท.ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  ๒๐๐ ตร.ม. 

๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๖๕ ขยายถนนคอนกรีตข้างละ 
๑.๕ เมตร จุดที ่๑ จากหนา้วัด
ถึงหน้าโรงเรียน จดุที่ ๒ จากสี่
แยกกลางหมู่บ้านไปสายตะโก
รีม.๔  บ้านเสมด็ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ขยายถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กข้างๆละ ๑.๕ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม.  หนา 
๐.๑๕ ม. หรือมี พ.ท. 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
๓๒๐ ตร.ม. 

  ๔๐๐,๐๐๐  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๖๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านเสม็ดไปบ้านกัด
ลิ นม.๔  บ้านเสม็ด 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง ๔ ม. ยาว 
๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
หรือมี พ.ท.ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  ๘๐๐ ตร.ม. 

   ๔๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๖๗ ขยายถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้านม.๔  บ้านเสม็ด 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ขยายถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กข้างๆละ ๑.๕ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม.  หนา 
๐.๑๕ ม. หรือมี พ.ท. 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
๓๒๐ ตร.ม. 

 ๔๐๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๖๘ ปรับปรุงต่อเติมศาลาศาลา
ประชาคม ม.๔ บ้านเสมด็ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคม ม.๔        
บ้านเสมด็ 

๑๕๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๖๙ ปรับปรุงถนนลงหินคลุกจาก
ถนนป่าช้าไปบ้านโคกตาเทีย 
ม.๕ บ้านกัดลิ น 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุก กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๔๐๐ ม. หนา 
๐.๑๐ ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
๑๒๐ ลบ.ม. 

๔๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๗๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยตาเบยม.๕                
บ้านกัดลิ น 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๑๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท.ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  ๕๕๐ ตร.ม. 

 ๒๘๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๗๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านกดัลิ นไปเขว้า 
ม.๕  บ้านกัดลิ น 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. มี
ปริมาตรผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม. 

๒,๖๐๐,๐๐๐  
 
 
 
 

  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๗๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านกดัลิ น ไปบ้าน
เสมด็  ม.๕  บ้านกัดลิ น 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๑๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท.ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  ๕๕๐ ตร.ม. 

 ๒๘๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๗๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านนายลี  ม.๕  
บ้านกัดลิ น 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท.ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  ๖๐๐ ตร.ม. 

 
 

๓๐๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๗๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านนางอาน  ม.๕       
บ้านกัดลิ น 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท.ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  ๖๐๐ ตร.ม. 

 
 

๓๐๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๗๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านกดัลิ น ไปบ้าน
เสมด็ ม.๕  บ้านกดัลิ น 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๑๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท.ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  ๕๕๐ ตร.ม. 

 
 

 
๒๘๐,๐๐๐ 

  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๗๖ ก่อสร้างถนนลาดยาง  ม.๕        
กัดลิ น – บ้านเขว้า ต.หลักเขต 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนลาดยาง ๑ สาย ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๗๗ ก่อสร้างลานคอนกรีตข้างศูนย์
เด็กเล็ก ม.๕บา้นกัดลิ น 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท.ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  ๖๐๐ ตร.ม. 

  ๓๐๐,๐๐๐  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๗๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้านม.๕บ้านกัดลิ น 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท.ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  ๖๐๐ ตร.ม. 

  ๓๐๐,๐๐๐  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๗๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากโค้งวัดกัดลิ นไปโคก
ตาเทียม.๕  บ้านกัดลิ น 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง ๔ ม. ยาว 
๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
หรือมี พ.ท.ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  ๘๐๐ ตร.ม. 

   ๔๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๘๐ ก่อสร้างถนนดิน(น าดินมาถม)
ไปห้วยกระสังม.๕ บ้านกัดลิ น 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุกกว้าง ๓ ม. 
ยาว ๑,๓๐๐ ม.  หนา 
๐.๑๐ ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า  
๓๙๐ ลบ.ม. 

  ๑๕๐,๐๐๐  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๘๑ ก่อสร้างถนนดิน(น าดินมาถม) 
ซอยตาเคลียบม.๕          
บ้านกัดลิ น 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุกกว้าง ๓ ม. 
ยาว ๑,๓๐๐ ม.  หนา 
๐.๑๐ ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า  
๓๙๐ ลบ.ม. 

  ๑๕๐,๐๐๐  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๘๒ ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก
ซอยนางสลดิม.๕  บ้านกัดลิ น 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุก กว้าง ๓ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. หนา 
๐.๑๐ ม.หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
๑๒๐ ลบ.ม. 

๓๐๐,๐๐๐     ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๘๓ ก่อสร้างศาลาประชาคม ม.๕
บ้านกัดลิ น 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรม 

ก่อสร้างศาลาประชาคม  
กว้าง ๑๕ ม.ยาว ๒๐ ม. 
ม.๓บ้านตะโกร ี

 
 

  ๓๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๘๔ ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสาย
ข้างคลอง ม.๖  บ้านโสน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุก  กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๑,๒๐๐ ม.  หนา 
๐.๑๐ ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า   
๓๖๐  ลบ.ม. 

๑๙๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๘๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านโสน - ประดู่             
ม.๖  บ้านโสน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท.ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  ๑,๐๐๐ ตร.ม. 

๔๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๘๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านโสน - บ้านกัด
ลิ น  ม.๖  บ้านโสน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท.ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  ๑,๐๐๐ ตร.ม. 

๔๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๘๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านโสน - ประทัดบุ         
ม.๖  บ้านโสน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๕ ม.ยาว ๒๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท.ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  ๑,๐๐๐ ตร.ม. 

๔๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๘๘ ก่อสร้างรางระบายน  าพร้อมฝา
ปิดสายกลางหมู่บ้าน  ม.๖    
บ้านโสน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ก่อสร้างรางระบายน  า
กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก 
๐.๔๐ ม.  ยาว ๓๐๐ ม. 
ฝาปิดหนา ๐.๑๐ ม. 

 ๔๐๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๘๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายกลางหมู่บ้าน ม.๖    
บ้านโสน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๕ ม.ยาว ๒๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท.ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  ๑,๐๐๐ ตร.ม. 

  ๔๐๐,๐๐๐  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๙๐ ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก
ข้างบ้านฝรั่งไปคลองตาใบ       
ม.๗ บ้านประดู ่

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๕๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า ๔๕๐ ลบ.ม. 

๑๓๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๙๑ ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก
ข้างโรงเรียนไปนาตายวด         
ม.๗ บ้านประดู ่

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๕๐๐ 
ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า ๔๕๐ ลบ.ม. 

๑๓๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๙๒ ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก
จากเขียงหมูไปถนนคลอง
ตะวันออก  ม.๗ บ้านประดู ่

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๕๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า ๔๕๐ ลบ.ม. 

 ๑๓๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๙๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้างลานตากข้าว  ม.๗                   
บ้านประดู ่

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท.ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๑๒๐ ตร.ม. 

๕๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๙๔ ก่อสร้างลานคอนกรีต
เอนกประสงค์ ม.๗ บ้านประดู ่

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

กว้าง ๔๐ ม. ยาว ๕๐ 
ม.  หนา ๐.๑๕ ม. หรือ
มี พ.ท.ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  ๒๐๐ ตร.ม. 

 ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๙๕ ก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อ
จากห้วยตาสิงห์ไปถึงสระเจ๊กเส
ริฐ ม.๗ บ้านประดู ่

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนดิน กว้าง ๔ ม. ยาว  
๑,๐๐๐ ม.  สูงเฉลี่ย 
๑.๐๐ ม.หรือมีปรมิาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 
๔,๐๐๐ ลบ.ม. 

๒๗๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

 



-51- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๙๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กข้างโรงเรียนประดู ่
ม.๗ บ้านประดู ่

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท.ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  ๖๐๐ ตร.ม. 

๓๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๙๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบสระน  าสาธารณะม.
๗ บ้านประดู ่

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท.ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  ๖๐๐ ตร.ม. 

  ๓๐๐,๐๐๐  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๙๘ ก่อสร้างรางระบายน  าพร้อมฝา
ปิดจากบ้านผู้ใหญ่ถึงศาลา
เอนกประสงค์หนองปรือ  ม.๘  
บ้านประทัดบ ุ

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ก่อสร้างรางระบายน  า
ปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก 
๐.๔๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม.  
ฝาปิดหนา ๐.๑๐ ม. 

๓๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๙๙ ก่อสร้างรางระบายน  าพร้อมฝา
ปิดสายกลางหมู่บ้าน  ม.๘                       
บ้านประทัดบ ุ

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ก่อสร้างรางระบายน  า
ปากกว้าง  ๐.๓๐ ม.       
ลึก ๐.๔๐ ม ยาว ๒๔๔ 
ม. ฝาปิดหนา  ๐.๑๐ ม. 

๓๖๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๐๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายนุไป
ถนนลาดยาง  ม.๘                
บ้านประทัดบ ุ

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท.ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  ๘๐๐ ตร.ม. 

๔๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

 



-52- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๐๑ ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกและวางท่อสายบ้านนาย
เมี ยนถึงนานายน้อย ม.๘  
บ้านประทัดบ ุ

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๕๐๐ 
ม.  หนา ๐.๑๐ ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. 

๑๓๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๐๒ ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกและวางท่อสายบ้านนาย
มวยถึงนาตาโนก 
ม.๘  บ้านประทัดบ ุ

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๕๐๐ 
ม.  หนา ๐.๑๐ ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. 

 ๑๓๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๐๓ ก่อสร้างถนนดินและวางท่อ
จากนานางสงวนถึงคลองจาก
บ้านโสนม.๘  บ้านประทัดบ ุ

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๕๐๐ 
ม.  หนา ๐.๑๐ ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. 

  ๑๓๐,๐๐๐  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๐๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้าน
นายแสวงถึงบ้านนางเปียกม.๘  
บ้านประทัดบ ุ

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท.ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  ๘๐๐ ตร.ม. 

 ๔๐๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๐๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้าน
นายน้อยถึงบ้านนางคิม ม.๘  
บ้านประทัดบ ุ

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท.ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  ๘๐๐ ตร.ม. 

๔๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

 



-53- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๐๖ ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกจากบ้านนางแตวถึงนา
นายทศ (โคกโลน) 
ม.๘  บ้านประทัดบ ุ

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๕๐๐ 
ม.  หนา ๐.๑๐ ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. 

  ๑๓๐,๐๐๐  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๐๗ ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกจากบ้านนางสะอืน ถึงนา
นางสงวนม.๘ บ้านประทัดบ ุ

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๕๐๐ 
ม.  หนา ๐.๑๐ ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. 

   ๑๓๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๐๘ ปรับปรุงถนนดินที่ช ารุดพร้อม
วางท่อ ม.๘ บ้านประทัดบ ุ

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๕๐๐ 
ม.  หนา ๐.๑๐ ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. 

๑๓๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๐๙ ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก
จากบ้านนายโค๊กถึงบ้านนายสี  
ม.๙บ้านพนาวัน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุก กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. หนา 
๐.๑๐ ม. มีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐  
ลบ.ม. 

 ๑๒๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๑๐ ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก
จากนานางสงามถึงบ้านนาย
นูน ม.๙บ้านพนาวัน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุก กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๗๐๐ ม. หนา 
๐.๑๐ ม. มีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐  
ลบ.ม. 

๑๐๕,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๑๑ ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก
จากบ้านนายมานถึงบ้านนาย
เยือน  ม.๙บ้านพนาวัน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุก กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. หนา 
๐.๑๐ ม. มีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐  
ลบ.ม. 

 ๑๒๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๑๒ ก่อสร้างรางระบายน  าพร้อมฝา
ปิดจากบ้านนางเพียบถึงบ้าน
นายโค๊กม.๙บ้านพนาวัน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ก่อสร้างรางระบายน  า
ปากกว้าง  ๐.๓๐ ม.       
ลึก ๐.๔๐ ม ยาว ๑๒๐ 
ม. ฝาปิดหนา  ๐.๑๐ ม. 

 ๒๒๒,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๑๓ ก่อสร้างรางระบายน  าพร้อมฝา
ปิดจากสระน  าถึงบ้านนางสอึก
ม.๙บ้านพนาวัน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ก่อสร้างรางระบายน  า
ปากกว้าง  ๐.๓๐ ม.       
ลึก ๐.๔๐ ม ยาว ๑๒๐ 
ม. ฝาปิดหนา  ๐.๑๐ ม. 

 ๒๒๒,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๑๔ ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก
จากนานางสะไอถึงนานางไสว  
ม.๙บ้านพนาวัน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุก กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา 
๐.๑๐ ม. มีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐  
ลบ.ม. 

 ๑๕๑,๒๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๑๕ ก่อสร้างถนนดิน (น าดินมาถม) 
จากนานายสง่าถึงนานายถุง               
ม.๙ บ้านพนาวัน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนดิน กว้าง ๔ ม. ยาว 
๙๐๐  ม.  สูงเฉลี่ย 
๑.๐๐ ม.หรือมีปรมิาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า  
๓,๖๐๐  ลบ.ม. 

 ๒๑๔,๙๐๐                                                                                                                                                                                                                     ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

 



-55- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๑๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายโดปถึงนา
นายสุม ม.๙ บ้านพนาวัน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม.ยาว ๒๕๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท.ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  ๑,๐๐๐ ตร.ม. 

๕๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๑๗ ซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กจากบ้านนายสีถึงบ้าน
นายสวน ม. ๙  บ้านพนาวัน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ซ่อมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กจากบ้านนาย
สีถึงบ้านนายสวน  ม. ๙   

๕๐,๐๐๐ 
 

   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๑๘ ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก
จากบ้านนายสจุินถึงบ้านนาย
ทวี  ม.๙  บ้านพนาวัน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุกกว้าง ๓ ม. 
ยาว ๕๐ ม.  หนา ๐.๑๐ 
ม. หรือมี ปรมิาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า  ๑๕ 
ลบ.ม. 

๕,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๑๙ ปรับปรุงถนนพร้อมลงหนิคลุก
จากนานายแก้วถึงนานายถุง  
ม.๙  บ้านพนาวัน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุกกว้าง ๓ ม. 
ยาว ๔๐๐ ม.  หนา 
๐.๑๐ ม. หรือมี 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า  ๑๒๐ ลบ.ม. 

๔๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๒๐ ก่อสร้างรางระบายน  าพร้อมฝา
ปิดจากบ้านนายล าไยถึงบ้าน
นายนาค  ม.๙  บ้านพนาวัน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ก่อสร้างรางระบายน  า
ปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก  
๐.๔๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม.    
ฝาปิดหนา ๐.๑๐ ม. 

๒๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

 



-56- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๒๑ ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก
จากบ้านนายเชื อถึงบ้านยาย
ไสว  ม.๙ บ้านพนาวัน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุกกว้าง ๓ ม. 
ยาว ๗๐๐ ม.  หนา 
๐.๑๐ ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า  
๒๑๐ ลบ.ม. 

๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๒๒ ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก
จากนานายริถึงนายายมวน ม.
๙ บ้านพนาวัน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุกกว้าง ๓ ม. 
ยาว ๑,๓๐๐ ม.  หนา 
๐.๑๐ ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า  
๓๙๐ ลบ.ม. 

๑๕๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๒๓ ก่อสร้างถนนดินนานายสุรยิชัย
ถึงนานายใจม.๙ บ้านพนาวัน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนดิน กว้าง ๔ ม. ยาว 
๙๐๐  ม.  สูงเฉลี่ย 
๑.๐๐ ม.หรือมีปรมิาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า  
๓,๖๐๐  ลบ.ม. 

  ๒๑๔,๙๐๐                                                                                                                                                                                                                    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๒๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากลาน
ยางถึงบ้านนายจ านงค์ม.๙  
บ้านพนาวัน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท.ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  ๘๐๐ ตร.ม. 

  ๔๐๐,๐๐๐  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๒๕ ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก
จากถนนลาดยางถึงนานาย
เพียวม.๙  บ้านพนาวัน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุกกว้าง ๓ ม. 
ยาว ๑,๓๐๐ ม.  หนา 
๐.๑๐ ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า  
๓๙๐ ลบ.ม. 

  ๑๕๐,๐๐๐  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

 



-57- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๒๖ ก่อสร้างถนนดินนานายสงถึง
นานายลือม.๙ บ้านพนาวัน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุกกว้าง ๓ ม. 
ยาว ๑,๓๐๐ ม.  หนา 
๐.๑๐ ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า  
๓๙๐ ลบ.ม. 

  ๑๕๐,๐๐๐  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๒๗ ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก
จากนายมานถึงนานายเยือน 
ม.๙ บ้านพนาวัน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุกกว้าง ๓ ม. 
ยาว ๑,๓๐๐ ม.  หนา 
๐.๑๐ ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า  
๓๙๐ ลบ.ม. 

   ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๒๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านนายประดิษฐ์ถึงบ้าน
นายสู้ม.๙  บ้านพนาวัน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท.ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๘๐๐ ตร.ม. 

  ๔๐๐,๐๐๐  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๒๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านนายสุนทรถึงบ้าน
นายเปรกม.๙  บ้านพนาวัน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท.ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  ๘๐๐ ตร.ม. 

   ๔๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๓๐ ก่อสร้างถนนดินจากนานาย
แคทถึงนานายโรจน์ม.๙ บ้าน
พนาวัน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุกกว้าง ๓ ม. 
ยาว ๑,๓๐๐ ม.  หนา 
๐.๑๐ ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า  
๓๙๐ ลบ.ม. 

   ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

 



-58- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๓๑ ก่อสร้างถนนดินจากบ้าน
นายสงถึงคลองอนามัย ม.๙ 
บ้านพนาวัน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุกกว้าง ๓ ม. ยาว 
๑,๓๐๐ ม.  หนา ๐.๑๐ 
ม. หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า  ๓๙๐ ลบ.ม. 

   ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๓๒ ก่อสร้างถนนดินจากถนน
ลานยางถึงชลประทานตะโก
รี ม.๙  บ้านพนาวัน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุกกว้าง ๓ ม. ยาว 
๑,๓๐๐ ม.  หนา ๐.๑๐ 
ม. หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า  ๓๙๐ ลบ.ม. 

  ๑๕๐,๐๐๐  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๓๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านนางสมพงษ์ถึง
บ้านนายลางม.๙                   
บ้านพนาวัน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
๘๐๐ ตร.ม. 

   ๔๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๓๔ ปรับปรุงถนนพร้อมลงหิน
คลุกสายตะวันออก เส้นท่ี ๑  
ม.๑๐  บ้านไทรงาม 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุกกว้าง ๓ ม. ยาว 
๑,๕๐๐ ม.  หนา ๐.๑๐ 
ม. หรือมี ปรมิาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า  ๔๕๐ ลบ.ม. 

๒๒๖,๘๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๓๕ ปรับปรุงถนนพร้อมลงหิน
คลุกสายตะวันออก เส้นท่ี ๒  
ม.๑๐  บ้านไทรงาม 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุกกว้าง ๓ ม. ยาว 
๑,๕๐๐ ม.  หนา ๐.๑๐ 
ม. หรือมี ปรมิาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. 

๒๒๖,๘๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๓๖ ก่อสร้างรางระบายน  าพร้อม
ฝาปิดข้างบ้านผู้ช่วยชนก  ม.
๑๐  บ้านไทรงาม 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ก่อสร้างรางระบายน  า
ปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก  
๐.๔๐ ม. ยาว ๗๐ ม. ฝา
ปิดหนา ๐.๑๐ ม. 

๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๓๗ ก่อสร้างรางระบายน  าพร้อม
ฝาปิดภายในหมู่บ้าน  ม.๑๐  
บ้านไทรงาม 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ก่อสร้างรางระบายน  า
ปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก  
๐.๔๐ ม. ยาว ๗๐ ม. ฝา
ปิดหนา ๐.๑๐ ม. 

 ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๓๘ ปรับปรุงถนนพร้อมลงหิน
คลุก  ม.๑๐  บ้านไทรงาม 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุกกว้าง ๓ ม. ยาว 
๗๐๐ ม.  หนา ๐.๑๐ ม. 
หรือมีปรมิาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า  ๒๑๐ ลบ.ม. 

  ๑๐๕,๘๐๐  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๓๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้าน 
ม.๑๐บ้านไทรงาม 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
๖๐๐ ตร.ม. 

 ๓๐๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๔๐ ปรับปรุงซ่อมแซมฝาปดิราง
ระบายน  าในหมู่บ้าน 
ม.๑๐บ้านไทรงาม 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ก่อสร้างรางระบายน  า
ปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว  
๓๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. 

   ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๔๑ ขยายลานคอนกรีตเสรมิ
เหล็กเอนกประสงค์ (ข้างป่า
ช้าเก่า)  ม.๑๑  บ้านเทวญั 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

กว้าง ๒๐ ม.ยาว ๔๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า ๘๐๐ ลบ.ม. 

๔๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๔๒ ก่อสร้างฝาปดิรางระบายน  า
จากสระน  าสาธารณะถึงบ้าน
นายเดือน  ม.๑๑ บ้านเทวญั 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ก่อสร้างฝาปดิรางระบาย
น  า  กว้าง ๐.๔๐ ม.  ยาว 
๓๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

๑๕๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๔๓ ปรับปรุงถนนพร้อมลงหิน
คลุกจากคลองห้วยระกาถึง
คลองหนองบัว  ม.๑๑  บ้าน
เทวัญ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุก กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๑,๒๐๐ ม.  หนา 
๐.๑๐ ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า    
๓๖๐ ลบ.ม. 

๑๕๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๔๔ ก่อสร้างรางระบายพร้อมฝา
ปิดรอบหมู่บ้านม.๑๑  บ้าน
เทวัญ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ก่อสร้างรางระบายน  า
ปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก  
๐.๔๐ ม. ยาว ๗๐ ม. ฝา
ปิดหนา ๐.๑๐ ม. 

 ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๔๕ ขยายลานคอนกรีตข้างศาลา
ประชาคมม.๑๑ บ้านเทวัญ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

กว้าง ๑๐ ม.ยาว ๒๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า ๔๐๐ ลบ.ม. 

๒๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๔๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเข้าป่า
ช้าม.๑๑  บ้านเทวัญ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี 
พ.ท.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
๔๐๐ ตร.ม. 

  ๒๐๐,๐๐๐  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๔๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากประปาไปบ้าน
น้อย ต.บ้านไทรม.๑๑  บ้าน
เทวัญ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. มี
ปริมาตรผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม. 

 ๒,๖๐๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๔๘ ปรับปรุงถนนพร้อมลงหิน
คลุกไปตามทุ่งนาม.๑๑  
บ้านเทวัญ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ลงหินคลุก กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๑,๒๐๐ ม.  หนา 
๐.๑๐ ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า    
๓๖๐ ลบ.ม. 

๑๕๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๔๙ ก่อสร้างถนนลาดยาง  ม.๓        
บ้านตะโกรี – บ้านบุข่าต.
สะแกซ า 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจรและแก้ปัญหา
การระบายน  า 

ถนนลาดยาง ๑ สาย ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

 

 

 

 



-62-                                                                                                                                                                                               
รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                                           

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔)                                                                                                                                               
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                                                                   
แนวทางท่ี ๒การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ ขยายเขตไฟฟ้า ๒ สาย             
ม.๑  บ้านส าโรง 

เพื่อความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินและประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ขยายเขตไฟฟ้า ม.๑ 
บ้านส าโรง 

๔๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๒ ขยายเขตไฟฟ้าไปหนองสวาย 
ม.๑  บ้านส าโรง 

เพื่อความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินและประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าไปหนอง
สวายม.๑  บ้านส าโรง 
 

 ๒๐๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๓ ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่างตามซอย
และจุดเสีย่งม.๑  บ้านส าโรง 

เพื่อความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินและประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง
ตามซอยและจดุเสีย่งม.
๑  บ้านส าโรง 

๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๔ ขยายเขตไฟฟ้าจาก ม.๒ ไป
ส านักสงฆโ์คกแต้        

เพื่อความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินและประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ขยายเขตไฟฟ้า ม.๒    
บ้านส าโรง 

๒,๐๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 



-63- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕ ขยายหม้อแปลงไฟฟ้า  ม.๒ 
บ้านส าโรง  

เพื่อความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินและประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ขยายหม้อแปลงไฟฟ้า  
ม.๒ บ้านส าโรง 

๒๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๖ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่
ช ารุดม.๒ บ้านส าโรง 

เพื่อความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินและประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
ที่ช ารุดม.๒ บ้านส าโรง 

๕๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๗ ติดตั งกระจกตามทางแยกและ
จุดเสีย่ง ม.๓  บ้านตะโกร ี

เพื่อความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินและประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ติดตั งกระจกตามทาง
แยกและจดุเสี่ยง ๖ จุด        
ม.๓  บ้านตะโกร ี

๒๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๘ ติดตั งโคมไฟแสงสว่างแบบ
อัตโนมัติ จากบ้านตะโกรี ถึง
ถนนทางแยกบุรีรัมย์ - ประ
โคนชัย    

เพื่อความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินและประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ติดตั งไฟสาธารณะแบบ
อัตโนมัติ  ม.๓   

๑,๐๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๙ ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าแสง
สว่างในหมู่บ้าน  ม.๓ บ้าน
ตะโกร ี

เพื่อความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินและประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะแบบอตัโนมตัิ    
ม.๓ บ้านตะโกรี   

 ๒๐๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๐ ขยายเขตไฟฟ้าจากวัดเสมด็ 
ไปซอยสันติสุข ม.๔ บ้านเสมด็ 

เพื่อความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินและประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ขยายเขตไฟฟ้า ม.๔ 
บ้านเสมด็   

๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๑ ขยายเขตไฟฟ้าซอยเทอโร ๒      
ม.๔  บ้านเสม็ด 

เพื่อความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินและประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ขยายเขตไฟฟ้า ม.๔         
บ้านเสมด็   

 ๒๐๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๒ ขยายเขตไฟฟ้าถนนทิศ
ตะวันออกโรงเรียน  ม.๔  
บ้านเสมด็ 

เพื่อความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินและประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ขยายเขตไฟฟ้า ม.๔         ๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๓ ติดตั งไฟแสงสว่างซอยกลาง
หมู่บ้าน  ม.๕ บ้านกดัลิ น 

เพื่อความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินและประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ติดตั งไฟสาธารณะแบบ
อัตโนมัติ  ม.๕   

๑๕๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๔ ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้านม.๕ 
บ้านกัดลิ น 

เพื่อความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินและประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ขยายเขตไฟฟ้า ม.๕ ๒๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๕ ขยายเขตไฟฟ้า ม.๖ บ้านโสน เพื่อความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินและประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ขยายเขตไฟฟ้า  ม.๖  
บ้านโสน 

๒๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๖ ติดตั งไฟแสงสว่างเพิ่มเติมตาม
ซอยและทางแยกม.๖      
บ้านโสน 

เพื่อความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินและประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ติดตั งไฟสาธารณะแบบ
อัตโนมัติ  ม.๕   

๑๕๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๗ ติดตั งไฟแสงสว่างตามซอย
และทางแยก  ม.๗  บ้านประดู ่

เพื่อความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินและประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ติดตั งไฟสาธารณะแบบ
อัตโนมัติ  ม.๗  

๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๘ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้านม.๗         
บ้านประดู ่

เพื่อความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินและประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้านม.๗ 

๕๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๙ เพิ่มเตมิไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้านม.๗บ้านประดู ่

เพื่อความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินและประชาชนใน
เวลากลางคืน 

เพิ่มเตมิไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้านม.๗ 

๑๕๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒๐ ขยายเขตไฟฟ้าจากโรงเรียนไป
ถึงบ้านนายสามารถ/นาย
ประสานม.๗บ้านประดู ่

เพื่อความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินและประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าม.๗ บ้าน
ประดู ่

  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๒๑ ขยายเขตไฟฟ้าเส้นประทัดบุ - 
ส าโรง ม.๗ บ้านประดู ่

เพื่อความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินและประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าม.๗ บ้าน
ประดู ่

 ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๒๒ เพิม่เตมิไฟฟ้าส่องสว่างสาย
หนองปรือ ม.๘ บ้านประทัดบ ุ

เพื่อความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินและประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ติดตั งไฟสาธารณะแบบ
อัตโนมัติ  ม.๘           
บ้านประทัดบ ุ

๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๒๓ ติดตั งไฟแสงสว่างตามซอยไป
วัด ม.๘  บ้านประทัดบ ุ

เพื่อความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินและประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ติดตั งไฟสาธารณะแบบ
อัตโนมัติ  ม.๘ 

 ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 
 

๒๔ ติดตั งไฟแสงสว่างจากบ้านยาย
ไสวถึงบ้านนายสุคนธ์  ม.๙         
บ้านพนาวัน 

เพื่อความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินและประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ติดตั งไฟสาธารณะแบบ
อัตโนมัติ  ม.๙  

๑๕๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒๕ ติดตั งระบบไฟฟ้าพร้อมมิเตอร์
เข้าศาลาประชาคม  ม.๑๐           
บ้านไทรงาม 

เพื่อความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินและประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ติดตั งระบบไฟฟ้าพร้อม
มิเตอรเ์ข้าศาลา
ประชาคม  ม.๑๐ บ้าน
ไทรงาม  

๔๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๒๖ ซ่อมแซมและตดิตั งไฟฟ้าแสง
สว่างในหมู่บ้าน  ม.๑๐ บ้าน
ไทรงาม 

เพื่อความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินและประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ซ่อมแซมไฟสาธารณะ
แบบอัตโนมัติ  ม.๑๐   

๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๒๗ ขยายเขตไฟฟ้าสายตะวันออก    
ม.๑๐ บ้านไทรงาม 

เพื่อความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินและประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ขยายเขตไฟฟ้า ม.๑๐  
บ้านไทรงาม 

 ๓๐๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๒๘ ขยายเขตไฟฟ้าซอยป่าช้าเก่า
ถึงประปาหมู่บ้าน  ม.๑๑     
บ้านเทวัญ 

เพื่อความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินและประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ขยายเขตไฟฟ้า  ม.๑๑  
บ้านเทวัญ 

๑๕๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๒๙ ติดตั งไฟแสงสว่างตามซอย
และทางแยก  ม.๑๑  บ้าน
เทวัญ 

เพื่อความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินและประชาชนใน
เวลากลางคืน 
 

 

ติดตั งไฟแสงสว่างม.๑๑  
บ้านเทวัญ 

๑๕๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓๐ ติดตั งระบบไฟฟ้าเข้าโรงเรือน
กลุ่มเลี ยงวัวม.๑๑ บ้านเทวัญ 

เพื่อความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินและประชาชนใน
เวลากลางคืน 
 

ติดตั งระบบไฟฟ้าเข้า
โรงเรือนกลุ่มเลี ยงวัวม.
๑๑ บ้านเทวัญ 

๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-69-                                                                                                                                                                                              
รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                                               

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔)                                                                                                                                                    
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                                                                   
แนวทางท่ี ๓ การพัฒนาผังเมือง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ ออกรางวัดที่สาธารณะ
ประโยชน์หนองสวาย ม.๑ 
บ้านส าโรง 

เพื่อป้องกันไม่ให้
ประชาชนและสัตว์เลี ยง
บุกรุกสระสาธารณะ 

ออกรางวัดที่สาธารณะ
ประโยชน์หนองสวาย ม.๑ 

๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๒ ล้อมรั วหนองสวาย ม.๑ บ้าน
ส าโรง 

เพื่อป้องกันไม่ให้
ประชาชนและสัตว์เลี ยง
บุกรุกสระสาธารณะ 

ล้อมรั วพร้อมปลูกป่า  ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๓ ก่อสร้างรั วคอนกรตีรอบสระ
น  าสาธารณะ ม.๑ บ้านส าโรง 

เพื่อป้องกันไม่ให้
ประชาชนและสัตว์เลี ยง
บุกรุกสระสาธารณะ 

ก่อสร้างรั วคอนกรตีรอบ
สระน  าสาธารณะ ม.๑ 

๒๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๔ ก่อสร้างรั วรอบสระน  าวัด
ส าโรง  ม.๑  บ้านส าโรง 

เพื่อป้องกันไม่ให้
ประชาชนและสัตว์เลี ยง
บุกรุกสระสาธารณะ 

ก่อสร้างรั วพร้อมปลูกป่า ๒๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕ ล้อมรั วสระน  าหนองท านบ   
ม.๓ บ้านตะโกร ี

เพื่อป้องกันไม่ให้
ประชาชนและสัตว์เลี ยง
บุกรุกสระสาธารณะ 

ล้อมรั วพร้อมปลูกป่า ๒๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๖ ล้อมรั วสระอุปโภค-บริโภคของ
หมู่บ้านม.๔  บ้านเสม็ด 

เพื่อป้องกันไม่ให้
ประชาชนและสัตว์เลี ยง
บุกรุกสระสาธารณะ 

ล้อมรั วพร้อมปลูกป่า ๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๗ ล้อมรั วสระสาธารณะ
กลางบ้าน  ม.๔  บ้านเสมด็ 

เพื่อป้องกันไม่ให้
ประชาชนและสัตว์เลี ยง
บุกรุกสระสาธารณะ 

ล้อมรั วพร้อมปลูกป่า  ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๘ ล้อมรั วสระสาธารณะคุ้มเหนือ
และใต้  ม.๕  บ้านกัดลิ น 

เพื่อป้องกันไม่ให้
ประชาชนและสัตว์เลี ยง
บุกรุกสระสาธารณะ 

ล้อมรั วพร้อมปลูกป่า  ๒๐๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๙ ก่อสร้างรั วคอนกรตีศูนย์เด็ก
เล็ก ม. ๕บ้านกัดลิ น 

เพื่อป้องกันไม่ให้
ประชาชนและสัตว์เลี ยง
บุกรุกสระสาธารณะ 

ก่อสร้างรั วคอนกรตี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ม.๕ 

๒๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๐ ออกรางวัดที่สาธารณะ
ประโยชน์ ม.๖ บ้านโสน 

เพื่อป้องกันไม่ให้
ประชาชนและสัตว์เลี ยง
บุกรุกสระสาธารณะ 

ออกรางวัดที่สาธารณะ
ประโยชน์ ม.๖ 

๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๑ ล้อมรั วลวดหนามป่าช้า  ม.๗ 
บ้านประดู ่

เพื่อป้องกันไม่ให้
ประชาชนและสัตว์เลี ยง
บุกรุกสระสาธารณะ 

ล้อมรั วพร้อมปลูกป่า ๒๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๒ ล้อมรั วสระหนองปรือ  ม.๘     
บ้านประทัดบ ุ

เพื่อป้องกันไม่ให้
ประชาชนและสัตว์เลี ยง
บุกรุกสระสาธารณะ 

ก่อสร้างรั ว คสล.ตดิลวด
หนาม ยาวรอบ ๓๕๐ ม. 

 ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๓ ล้อมรั วป่าช้าเก่า ม.๑๑  บ้าน
เทวัญ 

เพื่อป้องกันไม่ให้
ประชาชนและสัตว์เลี ยง
บุกรุกสระสาธารณะ 

ล้อมรั วพร้อมปลูกป่า  ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๔ ก่อสร้างรั วรอบสระน  า
สาธารณะ ม.๑๑บ้านเทวัญ 

เพื่อป้องกันไม่ให้
ประชาชนและสัตว์เลี ยง
บุกรุกสระสาธารณะ 

ล้อมรั วพร้อมปลูกป่า ๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 



-72-                                                                                                                                                                                                         
รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                                        

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔)                                                                                                                                                  
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                                                                   
แนวทางท่ี ๔  โครงการก่อสร้างระบบประปาและขยายเขตประปา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ ก่อสร้างวางท่อจากหนอง
สวายเข้าหมู่บ้านม.๑ บ้าน
ส าโรง 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น  าประปาอย่างทั่วถึงและ
พัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่
ให้ดีขึ น 

ก่อสร้างวางท่อจากหนอง
สวายเข้าหมู่บ้าน ม.๑  

๒๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๒ ก่อสร้างวางท่อระบายน  า
หนองบัว ม.๒ บ้านส าโรง 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น  าประปาอย่างทั่วถึงและ
พัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่
ให้ดีขึ น 

ก่อสร้างวางท่อระบายน  า
หนองบัว ม.๒ บ้านส าโรง 

๒๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๓ ก่อสร้างวางท่อระบายน  า
ข้างบ้านนางอุ่น ม.๒ บ้าน
ส าโรง 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น  าประปาอย่างทั่วถึงและ
พัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่
ให้ดีขึ น 

ก่อสร้างวางท่อขนาด 
๐.๖๐ ม.จ านวน ๓ ท่อน
ม.๒ บ้านส าโรง 

๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๔ วางท่อระบบประปา
หมู่บ้าน ม.๓ บ้านตะโกร ี

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น  าประปาอย่างทั่วถึงและ
พัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่
ให้ดีขึ น 

ปรับปรุง/วางท่อระบบ
ประปาม.๓ บ้านตะโกร ี

๔๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕ ปรับปรุงระบบประปาบาดาล/
ประปาผิวดิน ม.๔ บ้านเสม็ด 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น  าประปาอย่างทั่วถึงและ
พัฒนาคุณภาพความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ น 

ปรับปรุงระบบประปา
บาดาล/ประปาผิวดินม.
๔  บ้านเสม็ด 

 ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๖ ก่อสร้างระบบประปาบาดาล/
ประปาผิวดิน ม.๔ บ้านเสม็ด 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น  าประปาอย่างทั่วถึงและ
พัฒนาคุณภาพความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ น 

ก่อสร้างระบบประปา
บาดาล/ประปาผิวดินม.
๔ บ้านเสม็ด 

๒,๐๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๗ วางท่อระบายน  าภายใน
หมู่บ้าน ม.๔ บ้านเสม็ด 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น  าประปาอย่างทั่วถึงและ
พัฒนาคุณภาพความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ น 

ก่อสร้าง/วางระบบ
ประปาม.๔ บ้านเสมด็ 

  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๘ ปรับปรุงระบบน  าประปา
ภายในหมู่บ้าน ม.๕          
บ้านกัดลิ น 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น  าประปาอย่างทั่วถึงและ
พัฒนาคุณภาพความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ น 

ปรับปรุงระบบ
น  าประปาบาดาล/
ประปาผิวดินม.๕  บ้าน
กัดลิ น 

๒๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๙ วางท่อพร้อมบ่อพักจาก
ทางเข้าหมู่บ้านพร้อมลง
คอนกรีตสองข้างๆ ละ๕๐ ซม.
ทางไปถึงสระน  าสาธารณะ ม.
๖บ้านโสน 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น  าประปาอย่างทั่วถึงและ
พัฒนาคุณภาพความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ น 

วางท่อพร้อมบ่อพักจาก
ทางเข้าหมู่บ้านพร้อมลง
คอนกรีตสองข้างๆ ละ
๕๐ ซม 

 ๒๐๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๐ ก่อสร้างระบบประปาเพื่อ
การเกษตร(ขุดเจาะบาดาล)  
ม.๖ บ้านโสน 

เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้
น  าประปาอย่างทั่วถึงและ
พัฒนาคุณภาพความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ น 

ก่อสร้างระบบประปา
บาดาล ม.๖ บ้านโสน 

๑๖๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๑ ก่อสร้างระบบประปาบาดาล/
ประปาผิวดิน ม.๗ บ้านประดู ่

เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้
น  าประปาอย่างทั่วถึงและ
พัฒนาคุณภาพความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ น 

ก่อสร้างระบบประปา
บาดาล/ประปาผิวดิน   
ม.๗ บ้านประดู ่

 ๒,๐๐๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๒ ก่อสร้าง/วางระบบประปา(ท่อ
เมน) ภายในหมู่บา้น ม.๗ บ้าน
ประดู ่

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น  าประปาอย่างทั่วถึงและ
พัฒนาคุณภาพความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ น 

ก่อสร้าง/วางระบบ
ประปาม.๗ บ้านประดู ่

๔๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๓ ก่อสร้างถังเก็บน  าตามคุ้ม 
จ านวน ๔ จุด ม.๘บ้านประทัด
บุ 

เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้
น  าประปาอย่างทั่วถึงและ
พัฒนาคุณภาพความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ น 

ก่อสร้างถังเก็บน  าตาม
คุ้ม จ านวน ๔ จุด ม.๘  
บ้านประทัดบ ุ

 ๑๒๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๔ วางท่อพร้อมท าบ่อพักจาก
บ้านนายล าไยถึงบ้านนาย
เบียน ม.๙ บ้านพนาวัน 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น  าประปาอย่างทั่วถึงและ
พัฒนาคุณภาพความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ น 

ก่อสร้าง/วางท่อพร้อม
บ่อพักม.๙ บ้านพนาวัน 

๒๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๕ ก่อสร้างวางท่อพร้อมท าหูช้าง
(นานายลือสัน)  ม.๙บ้านพนา
วัน 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น  าประปาอย่างทั่วถึงและ
พัฒนาคุณภาพความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ น 

วางท่อขนาด ๐๔๐ ม. 
พร้อมท าหูช้าง 

 ๕๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๖ ก่อสร้างวางท่อพร้อมท าหูช้าง
(นานายสะเอียด)  ม.๙บ้าน
พนาวัน 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น  าประปาอย่างทั่วถึงและ
พัฒนาคุณภาพความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ น 

วางท่อขนาด ๐๘๐ ม.
จ านวน ๒ แถว        
พร้อมท าหูช้าง 

๕๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๗ ก่อสร้างวางท่อพร้อมท าหูช้าง
(นานายสาย)  ม.๙          
บ้านพนาวัน 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น  าประปาอย่างทั่วถึงและ
พัฒนาคุณภาพความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ น 

วางท่อขนาด ๐๘๐ ม.
จ านวน ๒ แถว        
พร้อมท าหูช้าง 

๕๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๘ ปรับปรุงระบบประปาบาดาล/
ประปาผิวดิน ม.๑๐         
บ้านไทรงาม 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น  าประปาอย่างทั่วถึงและ
พัฒนาคุณภาพความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ น 

ปรับปรุงระบบประปา
บาดาล/ประปาผิวดินม.
๑๐  บ้านไทรงาม 

๒๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๙ ก่อสร้างวางท่อผ่านถนน
คอนกรีต จุดที่ ๑ หน้าบ้าน
นางวันเพ็ญ ม.๑๐         บ้าน
ไทรงาม 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น  าประปาอย่างทั่วถึงและ
พัฒนาคุณภาพความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ น 

ก่อสร้างวางท่อผ่านถนน
คอนกรีต จุดที่ ๑ หน้า
บ้านนางวันเพ็ญ 

๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒๐ ก่อสร้างวางท่อผ่านถนน
คอนกรีต จุดที่ ๒ สามแยก
หน้าบ้านนายวิชัยม.๑๐         
บ้านไทรงาม 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น  าประปาอย่างทั่วถึงและ
พัฒนาคุณภาพความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ น 

ก่อสร้างวางท่อผ่านถนน
คอนกรีต จุดที่ ๒ สาม
แยกหน้าบ้านนายวิชัย 

๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๒๑ ก่อสร้างวางท่อผ่านถนน
คอนกรีตข้างศาลาหลังเก่า 
ม.๑๐ บ้านไทรงาม 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น  าประปาอย่างทั่วถึงและ
พัฒนาคุณภาพความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ น 

ก่อสร้างวางท่อผ่านถนน
คอนกรีตข้างศาลาหลัง
เก่าม.๑๐ บ้านไทรงาม 

 ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๒๒ ก่อสร้างวางท่อผ่านถนน
คอนกรีตสามแยกบ้าน 
อาจารยไ์พบูลยม์.๑๐         
บ้านไทรงาม 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น  าประปาอย่างทั่วถึงและ
พัฒนาคุณภาพความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ น 

ก่อสร้างวางท่อผ่านถนน
คอนกรีตสามแยกบ้าน 
อาจารยไ์พบูลยม์.๑๐         

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

     

๒๓ ก่อสร้างระบบประปาบาดาล/
ประปาผิวดิน ม.๑๑บา้นเทวัญ 

เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้
น  าประปาอย่างทั่วถึงและ
พัฒนาคุณภาพความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ น 

ก่อสร้างระบบประปา
บาดาล/ประปาผิวดิน   
ม.๑๑ บ้านเทวัญ 

 ๒,๐๐๐,๐๐๐   ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๒๔ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น       
ม.๑๑ บ้านเทวัญ 

เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้
น  าประปาอย่างทั่วถึงและ
พัฒนาคุณภาพความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ น 

ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน ม.๙ บ้านพนา
วัน 

๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนสามารถ
คมนาคมทางบก
โดยสะดวก
ปลอดภัยและ
โครงสร้างพื นฐาน
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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           รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                         
                        แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔)                                          
         องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง                                                                                                                                                   
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ                                                                                                                                                   
แนวทางท่ี ๑การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ ฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชน ม.๑– ๑๑ 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการประกอบอาชีพ 
เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 

ฝึกอบรมอาชีพหมู่บ้าน
ละ ๑ รุ่น 

๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนมีความรู้
และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
มากยิ่งขึ น 

ส่วน
สวัสดิการฯ 

๒ ส่งเสริมกลุม่อาชีพให้กับ
ประชาชน ม.๑– ๑๑ 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการประกอบอาชีพ 
เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 

ส่งเสริมกลุม่อาชีพ
หมู่บ้านละ ๑ กลุม่ 

๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนมีความรู้
และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
มากยิ่งขึ น 

ส่วน
สวัสดิการฯ 

๓ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ชุมชน (OTOP) 

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนตาม
โครงการกลุ่มผลิตภณัฑ์
ชุมชน (OTOP) 

ส่งเสริมสนับสนุนตาม
โครงการกลุ่มผลิตภณัฑ์
ชุมชน (OTOP) 

๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริม
สนับสนุนในการ
ประกอบอาชีพ 

ส่วน
สวัสดิการฯ 

๔ บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข แบบ ABC เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนการ
ด าเนินงานบ าบัดทุกข์
บ ารุงสุข 

สนับสนุนโครงการบ าบัด
ทุกข์บ ารุงสุข 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนไดร้ับ
การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 

ส่วน
สวัสดิการฯ 

๕ ส่งเสริมการท ามาหากินของ
ราษฎร 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชน 

ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพให้กับประชาชน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริม
สนับสนุนในการ
ประกอบอาชีพ 

ส่วน
สวัสดิการฯ 

๖ แก้ไขปัญหาการประกอบ
อาชีพ 

เพื่อแก้ไขปัญหา/แนะน า
การประกอบอาชีพให้กับ
ประชาชน 

แก้ไขปัญหา/แนะน าการ
ประกอบอาชีพให้กับ
ประชาชน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนไดร้ับ
การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 

ส่วน
สวัสดิการฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๗ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า
ตลาดนดัคลองถมในที่
สาธารณะ ม.๗ บ้านประดู ่

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชน 

ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพให้กับประชาชน 

๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริม
สนับสนุนในการ
ประกอบอาชีพ 

ส่วน
สวัสดิการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-79-                                                                                                                                                                                      
รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                                    

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔)                                                                                                                                                 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น                                                                                                                                                   
แนวทางท่ี ๑การพัฒนาระบบการศึกษาในระบบและนอกระบบ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
เรียนรูห้าประสบการณ์ที่
แปลกใหม่ มีความคิดรเิริม่ 
และมีพัฒนาการที่ด ี

จัดหรือร่วมกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๐๐% เด็กและเยาวชนได้
เรียนรูห้า
ประสบการณ์ที่
แปลกใหม่ มี
ความคิดรเิริม่และ
มีพัฒนาการที่ด ี

ส่วน
การศึกษาฯ 

๒ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
เกณฑ์ ม.๑–๑๑ 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างปลอดภัยและ
สวยงาม 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนเกณฑ์  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ครู นักเรียน 
ผู้ปกครองได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วน
การศึกษาฯ 

๓ อบรมครูและครูผู้ช่วย ผู้ช่วย
ดูแลเด็ก 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถและปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้เป็นอย่างด ี

โครงการอบรมครูและ
ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยดูแลเด็ก 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐% บุคลากรมีความรู้
ความสามารถและ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้
เป็นอย่างด ี

ส่วน
การศึกษาฯ 

๔ จัดซื อครภุัณฑ์การศึกษา เพื่อให้เด็กในชุมชนมี
อุปกรณ์เด็กเล่นและ
กิจกรรมนันทนาการ 

จัดซื อครภุัณฑ์การศึกษา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐% ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีวสัดุทาง
การศึกษาไว้ใช้งาน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

 ๕ อาหารกลางวัน ม.๑ – ๑๑ เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานอย่าง
ทั่วถึง 

จัดหาอาหารกลางวัน 
ให้กับเด็กนักเรยีนใน
พื นที ่

๔,๖๐๐,๐๐๐ ๔,๖๐๐,๐๐๐ ๔,๖๐๐,๐๐๐ ๔,๖๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% เด็กมีรา่งกาย
แข็งแรงสุขภาพ
สมบูรณ ์

ส่วน
การศึกษาฯ 

๖ อาหารเสริม (นม)  ม.๑ – ๑๑ เพื่อให้นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่เพียงพอต่อ
ร่างกาย 

จัดหาอาหารเสริม (นม) 
ให้กับเด็กนักเรยีนใน
พื นที ่

๑,๘๓๐,๐๐๐ ๑,๘๓๐,๐๐๐ ๑,๘๓๐,๐๐๐ ๑,๘๓๐,๐๐๐ ๑๐๐% เด็กมีรา่งกาย
แข็งแรงสุขภาพ
สมบูรณ ์

ส่วน
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๗ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ม.๓ บ้านตะโกร ี

เด็กและเยาวชนมีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้
มาตรฐานและถูก
สุขลักษณะ 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ๑ แห่ง 

๘๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% เด็กและเยาวชนมี
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีได้มาตรฐาน
และถูกสุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

๘ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ม.๔ บ้านเสม็ด 

เด็กและเยาวชนมีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้
มาตรฐานและถูก
สุขลักษณะ 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ๑ แห่ง 

๘๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% เด็กและเยาวชนมี
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีได้มาตรฐาน
และถูกสุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

๙ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ม.๗ บ้านประดู ่

เด็กและเยาวชนมีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้
มาตรฐานและถูก
สุขลักษณะ 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ๑ แห่ง 

๘๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% เด็กและเยาวชนมี
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีได้มาตรฐาน
และถูกสุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

๑๐ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ม.๘ บ้านประทัดบ ุ

เด็กและเยาวชนมีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้
มาตรฐานและถูก
สุขลักษณะ 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ๑ แห่ง 

๘๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% เด็กและเยาวชนมี
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีได้มาตรฐาน
และถูกสุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น                                                                                                                                                   
แนวทางท่ี ๒การพัฒนาภูมิปัญญาศิลปะประเพณีและวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ จัดงานประเพณสีงกรานต์   
ม.๑– ๑๑ 

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

จัดหรือร่วมประเพณี
สงกรานต ์

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% เด็กและเยาวชนได้
เรียนรูห้า
ประสบการณ์ที่
แปลกใหม่ มี
ความคิดรเิริม่และ
มีพัฒนาการที่ด ี

ส่วน
การศึกษาฯ 

๒ จัดงานประเพณลีอยกระทง 
ม.๑–๑๑ 

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

จัดหรือร่วมประเพณี
ลอยกระทง 

๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๐๐% ครู นักเรียน 
ผู้ปกครองได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วน
การศึกษาฯ 

๓ วันครอบครัวม.๑–๑๑ เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

จัดหรือร่วมประเพณี
วันครอบครัว 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๐๐% บุคลากรมีความรู้
ความสามารถและ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้
เป็นอย่างด ี

ส่วน
การศึกษาฯ 

๔ จัดงานประเพณีวัน
เข้าพรรษาม.๑–๑๑ 

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

จัดหรือร่วมประเพณี
วันเข้าพรรษา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐% ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีวสัดุทาง
การศึกษาไว้ใช้งาน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

 ๕ อบรมคุณธรรม จริยธรรม
และการอนรุักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนและเยาวชน
มีจิตส านึกท่ีดีและเล่งเห็น
ความส าคญัของการอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม
และการอนรุักษ์
ประเพณีท้องถิน่ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐% เด็กและเยาวชนมี
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีได้มาตรฐาน
และถูกสุขลักษณะ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

 ๖ อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลส าโรง 

ให้การสนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมของสภาวัฒนธรรม
ต าบลส าโรง 

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมต าบลส าโรง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐% เด็กและเยาวชนมี
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีได้มาตรฐาน
และถูกสุขลักษณะ 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  (ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๗ อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
จังหวัดบุรีรมัย์โครงการจดังาน
ประเพณีขึ นเขาพนมรุ้ง 

เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งาม 

จัดงานหรือร่วมประเพณี
ขึ นเขาพนมรุ้ง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนเห็น
ความส าคญัของการ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 

ส่วน
การศึกษาฯ 

๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการงด
เหล้าและอบายมุขเข้าพรรษา  

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการงดเหล้า
และอบายมุขเข้าพรรษา 

จัดหรือร่วมโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การงดเหล้าและ
อบายมุขเข้าพรรษา 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนมี
คุณธรรม จรยิธรรม
และจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

ส่วน
การศึกษาฯ 

๙ จัดงานประเพณีและวันส าคัญ
ทางศาสนา 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีและวันส าคญั
ทางศาสนา 

จัดหรือร่วมโครงกาจัด
งานประเพณีและวัน
ส าคัญทางศาสนา 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนมี
คุณธรรม จรยิธรรม
และจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

ส่วน
การศึกษาฯ 

๑๐ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในกิจกรรมอัน
เป็นการสร้างพลัง
สามัคคีและความเข้าใจ
อันดีต่อกันโดยมีสถาบัน
พระมหากษตัริยเ์ป็น
ศูนย์รวมใจ 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรตฯิ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมใน กิจกรรม
สร้างพลังสามัคคี
และความเข้าใจอันดี
ต่อกนัโดยมสีถาบัน
พระมหากษตัริยเ์ป็น
ศูนย์รวมใจ 

ส านักปลดั 

 ๑๑ สร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินสร้าง
บรรยากาศของความ
ปรองดองสมานฉันท์
และสามัคคีในชุมชน 

จัดหรือร่วมโครงการ
สร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์ 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเกดิความ
ปรองดองสมานฉันท์
และสามัคคีในชุมชน 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 ๑๒ จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
ต าบลส าโรง 

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 

จัดหรือร่วมกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย 

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
สร้างพลังสามัคคี
ในวันท้องถิ่นไทย 
 

ส านักปลดั 

๑๓ ส่งเสริมหมู่บา้นรักษาศลี ๕ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ประเพณีและกิจกรรม
ส าคัญทางศาสนา 

จัดหรือร่วมโครงการ
ประเพณีและกิจกรรม
ส าคัญทางศาสนา 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนมี
คุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

ส่วน
การศึกษาฯ 

๑๔ สืบสานวันส าคัญทางศาสนา 
(วันพระเดือนละครั ง)          
ม.๑ - ๑๑ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ประเพณีและกิจกรรม
ส าคัญทางศาสนา 

จัดหรือร่วมโครงการ
ประเพณีและกิจกรรม
ส าคัญทางศาสนา 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนมี
คุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

ส่วน
การศึกษาฯ 

๑๕ อุดหนุนกิจกรรมโครงการของ
วัดโคกแต้ ม.๒ บ้านส าโรง 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ประเพณีและกิจกรรม
ส าคัญทางศาสนา 

จัดหรือร่วมโครงการ
ประเพณีและกิจกรรม
ส าคัญทางศาสนา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐% วัดโคกแตไ้ด้รบั
การอุดหนุน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

๑๖ อุดหนุนโครงการ/กิจกรรม
วัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้าน ม.
๔ บ้านเสม็ด 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ประเพณีและกิจกรรม
วัฒนธรรม ประเพณี
หมู่บ้านม.๔ 

จัดหรือร่วมโครงการ
ประเพณีและกิจกรรม 
หมู่บ้านม.๔ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนไดร้ับ
การอุดหนุนตาม
โครงการ 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                                         

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔)                                                                                                                                                
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่                                                                                                                                                   
แนวทางท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

(ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ สงเคราะห์เบี ยยังชีพคนพิการ 
ม.๑–๑๑ 

เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือคน
พิการ 

ให้การสงเคราะหเ์บี ย
ยังชีพแก่คนพิการ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ผู้พิการได้รับการ
ช่วยเหลือเบื องต้น 

ส่วน
สวัสดิการฯ 

๒ สงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ม.๑–๑๑ 

เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้สูงอาย ุ

ให้การสงเคราะหเ์บี ย
ยังชีพแก่ผู้สูงอาย ุ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ผู้สูงอายไุด้รับการ
ช่วยเหลือเบื องต้น 

ส่วน
สวัสดิการฯ 

๓ สงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้ติดเชื อ 
ม.๑–๑๑ 

เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้
ติดเชื อ 

ให้การสงเคราะหเ์บี ย
ยังชีพแก่ผู้ติดเชื อ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ผู้ติดเชื อได้รบัการ
ช่วยเหลือเบื องต้น 

ส่วน
สวัสดิการฯ 

๔ โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ ม.๑–๑๑ 

ให้ประชาชนปลอดภยัจาก
ยาเสพตดิ 

จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ลดจ านวนเยาวชน
และกลุม่เสี่ยงเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติด 

ส านักปลดั 

๕ กิจกรรมผู้สูงอายมุ.๑–๑๑ ให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมท า 
 

จัดกิจกรรมส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๐๐% ผู้สูงอายไุด้มี
กิจกรรมท า 

ส่วน
สวัสดิการฯ 

๖ ปฏิบัติการพลังแผ่นดินร่วม
กวาดล้างยาเสพตดิ 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

จัดกิจกรรมการ
ป้องกันภัยยาเสพติด 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชน
ปลอดภัยจากยา
เสพติด 

ส านักปลดั 

๗ อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอพลับพลาชัย 

ให้การสนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมของที่ท าการ
ปกครองอ าเภอพลับพลาชัย 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
พลับพลาชัย 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑๐๐% ที่ท าการปกครอง
อ าเภอพลับพลา
ชัยได้รับการ
อุดหนุน 

ส านักปลดั 

๘ อุดหนุนประเพณีวันครอบครัว
อ าเภอพลับพลาชัย 

ให้การสนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมของอ าเภอ
พลับพลาชัย 

อุดหนุนการจัด
กิจกรรมประเพณีวัน
ครอบครัวของอ าเภอ
พลับพลาชัย 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๑๐๐% จัดงานประเพณี
วันครอบครัว 

ส่วน
สวัสดิการฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  (ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๙ ฝึกอบรม อป.พร. เพื่อให้การช่วยเหลือหรือ
บรรเทาสาธารณภยัมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

อบรมพัฒนาและ
เสรมิสร้างสมรรถนะ 
อป.พร.  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% การช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภยั
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ น 

ส านักปลดั 

๑๐ โครงการจดัเก็บข้อมลู จปฐ.ม.
๑–๑๑ 

เพื่อทราบข้อมูล ระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื นท่ี เพื่อใช้
ในการวางแผนแก้ไข และ
พัฒนา 

จัดเก็บข้อมลูความ
จ าเป็นพื นฐาน (จปฐ.) 
จ านวน ๑๑ หมู่บ้าน 
ประมาณ ๑๕๐๐
ครัวเรือน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐% อบต.มีข้อมูลพื นฐาน
ที่ครบถ้วนถูกต้อง
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการวาง
แผนการพัฒนา 

ส่วน
การศึกษาฯ 

๑๑ อุดหนุนโครงการแม่บ้าน
มหาดไทยให้อ าเภอพลับพลาชัย 

ให้สนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมของอ าเภอ
พลับพลาชัย 

อุดหนุนกิจกรรมตาม
โครงการ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐% จัดงานตาม
โครงการฯ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

๑๒ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยั
ธรรมชาติ ม.๑–๑๑ 

เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัธรรมชาติ
เบื องต้น 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ผู้ประสบภยั
ธรรมชาตไิดร้ับการ
ช่วยเหลือในเบื องต้น 

ส่วน
การศึกษาฯ 

๑๓ อุดหนุนศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนอ าเภอพลับพลาชัย 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมของศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน
อ าเภอพลับพลาชัย 

อุดหนุนกิจกรรมตาม
โครงการฯ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐% จัดกิจกรรมตาม
โครงการ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

๑๔ อุดหนุนโครงการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ
พลับพลาชัย 

สนับสนุนส่งเสริมโครงการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอ าเภอพลับพลาชัย 

อุดหนุนกิจกรรม
ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
อ าเภอพลับพลาชัย 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๐๐% อ าเภอพลับพลาชัย
ได้รับการอุดหนุน 

ส านักปลดั 

๑๕ อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 

ให้การสนับสนุนกิจกรรม
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 

๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๐๐% อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านได้รับการ
อุดหนุน 

ส่วน
สาธารณสุข 

๑๖ อุดหนุนเหลา่กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย ์

ให้การสนับสนุนกิจกรรม
ของเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย ์

อุดหนุนกิจกรรมตาม
โครงการ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐% เหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ไดร้ับการ
อุดหนุน 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  (ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๗ เพิ่มประสิทธิภาพศูนยห์นึ่งต าบล
หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัยและแพทย์
ฉุกเฉินต าบลส าโรง 

ให้การสนับสนุนของ
กิจกรรมของทีมกู้ชีพกู้ภัย
และการแพทย์ฉุกเฉิน
ต าบลส าโรง 

อุดหนุนทีมกู้ชีพ กู้ภัย
และการแพทย์ฉุกเฉิน
ต าบลส าโรง 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๐๐% ทีมกู้ชีพ กู้ภัย และ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ต าบลส าโรงไดร้ับ
การอุดหนุน 

ส่วน
สาธารณสุข 

๑๘ การประชาคมและจัดท าแผน
ชุมชน ม.๑ – ๑๑ 

เพื่อทราบข้อมูลและ
ปัญหาของประชาชนใน
พื นที่ เพื่อใช้ในการ
วางแผน แก้ไข และพัฒนา 

ประชุมประชาคมและ
จัดท าแผน ม.๑ – ๑๑ 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนไดร้ับการ
แก้ไขปัญหาในการ
วางแผนพัฒนาอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

๑๙ ส่งเสริมแลกเปลีย่นการเรียนรู้ 
ม.๑ – ๑๑ 

เพื่อทราบข้อมูลและ
ปัญหาของประชาชนใน
พื นที่ เพื่อใช้ในการ แก้ไข 
และพัฒนา 

 ส่งเสรมิแลกเปลี่ยน
การเรยีนรู้ ม.๑ – ๑๑ 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนไดร้ับการ
แก้ไขปัญหาและมี
การพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วน
สวัสดิการฯ 

๒๐ อุดหนุนสภาเยาวชนต าบลส าโรง ให้การสนับสนุนของ
กิจกรรมของสภาเยาวชน
ต าบลส าโรง 

อุดหนุนสภาเยาวชน
ต าบลส าโรง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐% สภาเยาวชนต าบล
ส าโรงไดร้ับการ
อุดหนุน 

ส่วน
สวัสดิการฯ 

๒๑ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ
เยาวชน (to be nuber one) 
 

ให้การสนับสนุนกิจกรรม
ของเยาวชน 

อุดหนุนกิจกรรมของ
เยาวชน 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๐๐% เยาวชนต าบลส าโรง
ได้รับการอุดหนุน 

ส่วน
สวัสดิการฯ 

๒๒ สานสายใยรักของครอบครัว เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสาน
สายใยรักของครอบครัว 

อุดหนุนกิจกรรมสาน
สายใยรักของ
ครอบครัว 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนไดร้ับการ
อุดหนุนตาม
โครงการฯ 

ส่วน
สวัสดิการฯ 

๒๓ การรณรงค์และป้องกันการเกดิ
อุบัติเหตุจากการจมน  าและจาก
การ ขับขี่ยานพาหนะ 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมการรณรงค์และ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
จากการจมน  าและจากการ 
ขับข่ียานพาหนะ 

จัดหรือร่วมโครงการ
รณรงค์และป้องกัน
การเกิดอุบัตเิหตจุาก
การจมน  าและจากการ 
ขับข่ียานพาหนะ 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนมีส่วนร่วม
รณรงค์และป้องกัน
การเกิดอุบัตเิหตจุาก
การจมน  าและการ
ขับข่ียานพาหนะ 

ส านักปลดั 

๒๔ การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ            
(๗ วันอันตราย) 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตดุ้านการจราจรใน
พื นที ่

จัดหรือร่วมโครงการ
ลดอุบัตเิหตุบนถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การจราจร 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  (ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒๕ การด าเนินงานกิจกรรมร่วมมือ
กับจังหวัด อ าเภอ และส่วน
ราชการ 

ให้การสนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมของจังหวัด 
อ าเภอ และส่วนราชการ 

อุดหนุนกิจกรรม
จังหวัด อ าเภอ และ
ส่วนราชการ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% จังหวัด อ าเภอ และ
ส่วนราชการไดร้ับ
การอุดหนุน 

ส านักปลดั 

๒๖ การรณรงค์ขับข่ีปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมการรณรงค์และ
ป้องกนัการเกิดอุบัติเหตุ
จากการ ขับขี่ยานพาหนะ 

จัดหรือร่วมโครงการ
รณรงค์และป้องกนั
การเกิดอุบัตเิหตจุาก
การ ขับขี่ยานพาหนะ 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนมีส่วนร่วม
การรณรงค์และ
ป้องกนัการเกิด
อุบัติเหตุจากการขับ
ขี่ยานพาหนะ 

ส านักปลดั 

๒๗ การจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานหน่วย
แพทย์ฉุกเฉินต าบลส าโรง 

ให้การสนับสนุนกิจกรรม
ของหน่วยการแพทย์
ฉุกเฉินต าบลส าโรง 

อุดหนุนหน่วย
การแพทย์ฉุกเฉิน
ต าบลส าโรง 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๐๐% หน่วยการแพทย์
ฉุกเฉินต าบลส าโรง
ได้รับการอุดหนุน 

ส่วน
สาธารณสุข 

๒๘ จัดขบวนแห่ในวันครอบครัว
อ าเภอพลับพลาชัย 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมการจดัขบวนแห่ในวัน
ครอบครัว 

จัดหรือร่วมโครงการ
ในวันครอบครัว 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนมีส่วนร่วม
การจัดขบวนแห่ใน
วันครอบครัว 

ส่วน
สวัสดิการฯ 

๒๙ สังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้  
 ม.๑ –๑๑ 

เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้
ยากไร ้

ให้การสงเคราะหเ์บี ย
ยังชีพผู้ยากไร ้

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ผู้ยากไร้ได้รับการ
ช่วยเหลือเบื องต้น 

ส่วน
สวัสดิการฯ 

๓๐ จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ของศูนย์                
อปพร. 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของ อปพร. 

ให้การส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมของ 
อปพร. 

๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๑๐๐% อปพร.มีวัสดุ
อุปกรณ์ไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติการ 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่                                                                              
แนวทางท่ี ๒  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  (ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ แข่งขันกีฬาต าบล 
ม.๑ – ๑๑ 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ส่งเสริมสุขภาพ
และลดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ 

จัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาประจ า
ต าบล ๑ ครั ง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม มี
สุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด 

ส่วน
การศึกษาฯ 

๒ รณรงค์และควบคุมโรค
ระบาด ม๑ – ๑๑ 

รณรงค์ เฝ้าระวัง ควบคุม
การแพร่ระบาดของโรค 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกัน ควบคุมโรค
ระบาดและอุปกรณ์
ควบคุม 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนปลอดภัย
จากโรคระบาด 

ส่วน
สาธารณสุข 

๓ อุดหนุนโรงพยาบาลอ าเภอ
พลับพลาชัย 

ให้การสนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมของโรงพยาบาล
อ าเภอพลับพลาชัย 

อุดหนุนโครงการ
โรงพยาบาลอ าเภอ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยสมบรูณ์
แข็งแรง 

ส่วน 
สาธารณสุข 

๔ รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์  
ม.๑–๑๑ 

เพื่อควบคุมป้องกันและให้
ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส ์

รณรงค์ควบคุมป้องกัน   
โรคเอดส ์

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐% อัตราการป่วยและ
ติดเชื อ HIV. ลดลง 

ส่วน 
สาธารณสุข 

๕ ก่อสร้างลานกีฬาคสล.  
ม.๑ – ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีลาน
กีฬาท่ีได้มาตรฐานในการ
ออกก าลังกาย 

ก่อสร้างลานกีฬา  
๑ แห่ง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

ส่วนโยธา 

๖ ก่อสร้างลานกีฬาออกก าลัง
กาย ม.๑ – ๑๑ 

ส่งเสริมการออกก าลังกาย
ของประชาชน 

ก่อสร้างลานกีฬาออก
ก าลังกาย พร้อมจดัหา
เครื่องเสยีงออกก าลัง
กาย 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑๐๐% ท าให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ส่วนโยธา 

๗ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
ม.๑–๑๑ 

ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
 

ให้การสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้สูงอาย ุ

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑๐๐% ผู้สูงอายไุด้มี
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ส่วน
สวัสดิการฯ 

๘ จัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์
การกีฬา ม.๑ – ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์
กีฬาและการออกก าลังกาย
ที่ได้มาตรฐาน 

จัดอุปกรณ์กีฬาและ
การออกก าลังกายที่ได้
มาตรฐาน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนอุปกรณ์
กีฬาท่ีได้มาตรฐาน
และครบถ้วน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

๙ ส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน ม.๑ – ๑๑ 

เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการ
กีฬา 

ส่งนักกีฬา ตัวแทน 
อบต. เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐% นักกีฬามีการพัฒนา
ทักษะความสามารถ
สูงขึ น 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  (ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๐ อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบลส าโรง 

ให้การสนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
ส าโรง 

อุดหนุนโครงการ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลส าโรง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยสมบรูณ์
แข็งแรง 

ส่วน 
สาธารณสุข 

๑๑ ก่อสร้างสวนสาธารณะต าบล เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
สถานท่ีพักผ่อน 

ก่อสร้างสวนสาธารณะ 
๑ แห่ง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนมีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

ส่วนโยธา 

๑๒ ส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันฟุตบอลประเพณี
จังหวัดบุรีรมัย ์

ให้การสนับสนุนกิจกรรม
ของที่ท าการปกครอง
อ าเภอพลับพลาชัย 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
พลับพลาชัยในการจดั
กิจกรรม 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐% ที่ท าการปกครอง
อ าเภอพลับพลาชัย
ได้รับการอุดหนุน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

๑๓ ป้องกันการตั งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร ม.๑ – ๑๑ 

เพื่อให้เยาวชนทราบและรู้
วิธีป้องกันการตั งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 

อุดหนุนกิจกรรม การ
ตั งครรภ์ก่อนวัยอันควร                   

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๐๐% เยาวชนไดร้ับการ
อุดหนุนตาม
โครงการฯ 

ส่วน
สวัสดิการฯ 

๑๔ อุดหนุนโรงเรียนบ้านตะโกรี 
(ตามโครงการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด)   

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียนบ้าน
ตะโกร ี

อุดหนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนบ้านตะโกร ี

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑๐๐% โรงเรียนบ้านตะโกรี
ได้รับการอุดหนุน 

ส านักปลดั 

๑๕ อุดหนุนโรงเรียนบ้านประดู่ 
(ตามโครงการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด)   

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียนบ้าน
ประดู ่

อุดหนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนบ้านประดู ่

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑๐๐% โรงเรียนบ้านประดู่
ได้รับการอุดหนุน 

ส านักปลดั 

๑๖ อุดหนุนโรงเรียนบ้านเสมด็ 
(ตามโครงการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด)   

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียนบ้าน
เสมด็ 

อุดหนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนบ้านเสม็ด 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑๐๐% โรงเรียนบ้านเสม็ด
ได้รับการอุดหนุน 

ส านักปลดั 

๑๗ อุดหนุนโรงเรียนวัดส าโรง 
(ตามโครงการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด)   

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียนวดั
ส าโรง 

อุดหนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนวดัส าโรง 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑๐๐% โรงเรียนวดัส าโรง
ได้รับการอุดหนุน 

ส านักปลดั 

๑๘ อุดหนุนโรงเรียนพุทธบารมี 
(ตามโครงการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด)   

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียนพุทธ
บารม ี

อุดหนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนพุทธบารม ี

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑๐๐% โรงเรียนพุทธบารมี
ได้รับการอุดหนุน 

ส านักปลดั 

๑๙ ป้องกันและระงับโรคตดิต่อ  
ม.๑ – ๑๑ 

เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน 
โรคตดิต่อ 

จัดกิจกรรมป้องกัน 
ควบคุมโรคติดต่อ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนปลอดภัย
จากโรคติดต่อ 

ส่วน
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  (ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒๐ ป้องกันการติดเชื อ เอชไอวี ใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน 

เพื่อให้เยาวชนทราบและรู้
วิธีป้องกันการติดเชื อ เอช 
ไอ ว ี

อุดหนุนกิจกรรมการ
ป้องกันการติดเชื อ 
เอชไอวี                  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐% จังหวัด อ าเภอ และ
ส่วนราชการไดร้ับ
การอุดหนุน 

ส านักปลดั 

๒๑ ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย
แบบบูรณาการ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
เยาวชนในการใช้ถุงยาง
อนามัย 

ส่งเสริมการใช้ถุงยาง
อนามัยแบบบูรณาการ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนมีส่วนร่วม
การรณรงค์และ
ป้องกนัการเกิด
อุบัติเหตุจากการขับ
ขี่ยานพาหนะ 

ส านักปลดั 

๒๒ ให้ความรู้แก่หญิงวัยเจรญิพันธ์ุ เพื่อให้หญิงวัยเจรญิพันธ์มี
ความรู้และป้องกันการ
ตั งครรภ ์

อุดหนุนกิจกรรมการ
ให้ความรู้แก่หญิงวัย
เจริญพันธ์ุ 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๐๐% หน่วยการแพทย์
ฉุกเฉินต าบลส าโรง
ได้รับการอุดหนุน 

ส่วน
สาธารณสุข 

๒๓ ปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์ 
ม. ๒ บ้านส าโรง 

ส่งเสริมการออกก าลังกาย
ของประชาชน 

ปรับปรุงลานกีฬาออก
ก าลังกาย  

๒๕๐,๐๐๐    ๑๐๐% ท าให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ส่วนโยธา 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่                                                                                                                                                   
แนวทางท่ี ๓  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้บ้านเมืองน่าอยู่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  (ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ ปลูกต้นไม้สองข้างทางที่
สาธารณะ ม. ๑- ๑๑ 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณ
สองข้างทางที่สาธารณะ 

จัดหาพันธ์ไมป้ลูกบริเวณ
สองข้างทางที่สาธารณะ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐% เพิ่มพื นท่ีสีเขียวใน
ต าบลและสองข้าง
ทางมีภูมิทัศน์ท่ีเป็น
ระเบียบ 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

๒ ขุดคลองห้วยป้าอ๋อง  ม.๑  
บ้านส าโรง 

เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
คลองน  าท่ีเสื่อมโทรม 

ขุดคลองห้วยป้าอ๋อง ม.๑   ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% สภาพภมูิทัศน์คลอง
น  าท่ีเสื่อมโทรม
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๓ ก่อสร้างฝายน  าล้นห้วยป้า
อ๋อง  ม.๑ บ้านส าโรง 

เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
คลองน  าท่ีเสื่อมโทรม 

ก่อสร้างฝายน  าล้น ม.๑ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% สภาพภมูิทัศน์ข้าง
สระน  าท่ีเสื่อมโทรม
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๔ ขุดลอกหนองสวาย ม.๑
บ้านส าโรง 

เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
คลองน  าท่ีเสื่อมโทรม 

ขุดลอกหนองสวาย  ม.๑   ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% สภาพภมูิทัศน์ข้าง
สระน  าท่ีเสื่อมโทรม
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๕ ก่อสร้างสวนสาธารณะข้าง
ศาลาประชาคม ม.๑ บ้าน
ส าโรง 

เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิที่
เสื่อมโทรม 

ก่อสร้างสวนสาธารณะข้าง
ศาลาประชาคม ม.๑  

๒๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% สภาพภมูิทัศน์ข้าง
สระน  าท่ีเสื่อมโทรม
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๖ ขุดลอกรางระบายน  า ม.๑
บ้านส าโรง 

เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
คลองน  าท่ีเสื่อมโทรม 

ขุดลอกรางระบายน  า ม.๑   ๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% สภาพภมูิทัศน์ข้าง
สระน  าท่ีเสื่อมโทรม
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๗ ขุดลอกหนองบัว ม. ๒ 
บ้านส าโรง 

เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
คลองน  าท่ีเสื่อมโทรม 

ขุดลอกหนองบัว  ม.๒ ๖๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% สภาพภมูิทัศน์ข้าง
สระน  าท่ีเสื่อมโทรม
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๘ ขุดลอกรางระบายน  า ม.๒ 
บ้านส าโรง 

เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
คลองน  าท่ีเสื่อมโทรม 

ขุดลอกรางระบายน  า ม.๒ ๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% สภาพภมูิทัศน์ข้าง
สระน  าท่ีเสื่อมโทรม
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๙ ก่อสร้างคลองส่งน  าจาก
ห้วยปอไปทางทิศเหนือ
หมู่บ้าน ม.๓บ้านตะโกร ี

เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
คลองน  าท่ีเสื่อมโทรม 

ก่อสร้างคลองส่งน  าจาก
ห้วยปอไปทางทิศเหนือ
หมู่บ้าน ม.๓ 

๔๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% สภาพภมูิทัศน์ข้าง
สระน  าท่ีเสื่อมโทรม
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  (ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๐ ขุดคลองรอบป่าช้าตะโกรี  
 ม.๓ 

เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
คลองน  าท่ีเสื่อมโทรม 

ขุดคลองรอบป่าช้าตะโกรี  
ม.๓ 

๒๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% สภาพภมูิทัศน์ข้าง
สระน  าท่ีเสื่อมโทรม
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๑ ขุดคลองห้วยปอ ม.๔    
บ้านเสมด็ 

เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
คลองน  าท่ีเสื่อมโทรม 

ขุดคลองห้วยปอ  ม.๔   ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% สภาพภมูิทัศน์ข้าง
สระน  าท่ีเสื่อมโทรม
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๒ ขุดลอกหนองกระสัง ม.๕ เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
คลองน  าท่ีเสื่อมโทรม 

ขุดลอกหนองกระสัง ม.๕ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% สภาพภมูิทัศน์ข้าง
สระน  าท่ีเสื่อมโทรม
ได้รับการพัฒนา 

 ส่วนโยธา 

๑๓ ขุดคลองห้วยปอ ม.๕   
บ้านกัดลิ น 

เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
คลองน  าท่ีเสื่อมโทรม 

ขุดคลองห้วยปอ  ม.๕   ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% สภาพภมูิทัศน์คลอง
น  าท่ีเสื่อมโทรม
ได้รับการพัฒนา 

ส่วนโยธา 

๑๔ ก่อสร้างฝายน  าล้นห้วยปอ 
ม.๕ บ้านกัดลิ น 

เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
คลองน  าท่ีเสื่อมโทรม 

ก่อสร้างฝายน  าล้นห้วยปอ 
ม.๕  

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% สภาพภมูิทัศน์ข้าง
สระน  าท่ีเสื่อมโทรม
ได้รับการพัฒนา 

ส่วนโยธา 

๑๕ ก่อสร้างฝายน  าล้นห้วยตา
สิงห์ ม.๗ บ้านประดู ่

เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
คลองน  าท่ีเสื่อมโทรม 

ก่อสร้างฝายน  าล้นห้วยตา
สิงห์ ม.๗  

 ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% สภาพภมูิทัศน์ข้าง
สระน  าท่ีเสื่อมโทรม
ได้รับการพัฒนา 

ส่วนโยธา 

๑๖ ก่อสร้างฝายน  าล้น ม.๙  
บ้านพนาวัน 

เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
คลองน  าท่ีเสื่อมโทรม 

ก่อสร้างฝายน  าล้น ม.๙  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% สภาพภมูิทัศน์คลอง
น  าท่ีเสื่อมโทรม
ได้รับการพัฒนา 

ส่วนโยธา 

๑๗ ขุดลอกรางระบายน  า  
ม.๙ บ้านพนาวัน 

เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
คลองน  าท่ีเสื่อมโทรม 

ขุดลอกรางระบายน  า     
ม.๙ 

๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% สภาพภมูิทัศน์ข้าง
สระน  าท่ีเสื่อมโทรม
ได้รับการพัฒนา 

ส่วนโยธา 

๑๘ ขุดลอก/ท าความสะอาด
รางระบายน  ารอบหมูบ่้าน
ม.๙ บ้านพนาวัน 

เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
คลองน  าท่ีเสื่อมโทรม 

ขุดลอก/ท าความสะอาด
รางระบายน  ารอบหมูบ่้าน   
ม.๙ 

๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% สภาพภมูิทัศน์ข้าง
สระน  าท่ีเสื่อมโทรม
ได้รับการพัฒนา 

ส่วนโยธา 

๑๙ ขุดลอกรางระบายน  า     
ม.๑๐ ไทรงาม 

เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
คลองน  าท่ีเสื่อมโทรม 

ขุดลอกรางระบายน  า     
ม.๑๐ 

๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% สภาพภมูิทัศน์ข้าง
สระน  าท่ีเสื่อมโทรม
ได้รับการพัฒนา 

ส่วนโยธา 

 

 



                 -93- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  (ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒๐ ขุดคลองห้วยระกา  ม.๑๑  
บ้านเทวัญ 

เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์คลองน  าท่ีเสื่อมโทรม 

ขุดคลองห้วยระกา ม.๑๑   ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% สภาพภมูิทัศน์ข้าง
สระน  าท่ีเสื่อมโทรม
ได้รับการพัฒนา 

ส่วนโยธา 

๒๑ ก่อสร้างฝายน  าล้น ม.๑๑  
บ้านเทวัญ 

เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์คลองน  าท่ีเสื่อมโทรม 

ก่อสร้างฝายน  าล้นม.๑๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% สภาพภมูิทัศน์ข้าง
สระน  าท่ีเสื่อมโทรม
ได้รับการพัฒนา 

ส่วนโยธา 

๒๒ ก าจัดขยะมลูฝอย ให้การสนับสนุนกิจกรรม 
ท.ต.ประโคนชัย 

อุดหนุนกิจกรรมก าจัดขยะ
มูลฝอย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ที่สาธารณะได้รับ
การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ส่วน
สาธารณสุข 

๒๓ จัดจ้างแรงงานเก็บขยะมูล
ฝอย 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ท่ี
สาธารณะใหส้วยงาม 

จัดจ้างแรงงานเก็บขยะมูล
ฝอย  

๒๓๗,๖๐๐ ๒๓๗,๖๐๐ ๒๓๗,๖๐๐ ๒๓๗,๖๐๐ ๑๐๐% ที่สาธารณะได้รับ
การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ส่วนโยธา 

๒๔ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงาม 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ท่ี
สาธารณะใหส้วยงาม 

จัดหาพันธ์ไมแ้ละปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐% ทุกหมู่บ้านมีความ
สะอาด ลดการแพร่
เชื อจากถังขยะ 

ส่วน
สาธารณสุข 

๒๕ ส่งเสริมการคัดแยกขยะมลู
ฝอย ม.๑ – ๑๑ 

เพื่อป้องกันการแพร่เชื อ
จากขยะและน าขยะมา
บริหารจดัการใหเ้กิด
ประโยชน ์

อุดหนุนกิจกรรมการคดั
แยกขยะมลูฝอย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% เพิ่มพื นท่ีสีเขียวใน
ต าบลและสองข้าง
ทางมีภูมิทัศน์ท่ีเป็น
ระเบียบ 

ส่วน
สาธารณสุข 

๒๖ รักน  า รักป่า รักแผ่นดิน เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ท่ี
สาธารณะใหส้วยงาม 

จัดหาพันธ์ไมแ้ละปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% รักษาเพิ่มพื นท่ีสี
เขียวในต าบลใหม้ี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

๒๗ ส่งเสริมการคัดแยกขยะมลู
ฝอยภายในโรงเรยีนบ้าน
ตะโกรี ม.๓ 

เพื่อป้องกันการแพร่เชื อ
จากขยะและน าขยะมา
บริหารจดัการใหเ้กิด
ประโยชน ์

อุดหนุนกิจกรรมการคดั
แยกขยะมลูฝอยโรงเรยีน
บ้านตะโกร ี

๒๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% เพิ่มพื นท่ีสีเขียวใน
ต าบลและสองข้าง
ทางมีภูมิทัศน์ท่ีเป็น
ระเบียบ 

ส่วน
สาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่                                                                                                                                                   
แนวทางท่ี ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  (ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
และพนักงาน ม.๑ – ๑๑ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ความรู้ความสามารถ
ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ 
และพนักงาน 

จัดอบรมและทัศนศึกษาดู
งานของผู้บริหาร       
สมาชิกสภาฯ และ
พนักงาน 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ผู้บริหาร สมาชิก
และพนักงาน มี
ความรู้
ความสามารถมี
วิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ส านักปลดั 

๒ จัดหาครภุณัฑ์ ม.๑–๑๑ เพื่อให้มีครุภณัฑ์
เครื่องมือเครื่องใช้ที่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

จัดหาครภุณัฑ์ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% อบต. มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอ
ต่อการปฏิบตัิงาน 

ส านักปลดั 

๓ จัดหาวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง  ม.๑–๑๑ 

เพื่อให้มีวัสดุยานพาหนะ
ที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

จัดหาวัสดุที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๑๐๐% อบต. มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอ
ต่อการปฏิบตัิงาน 

ส านักปลดั 

๔ บ ารุงหรือซ่อมแซมทรัพยส์ิน        
ม.๑–๑๑ 

เพื่อให้มีทรัพย์สินใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ท าการบ ารุงซ่อมแซม      
ทรัพย์สินที่เสียหาย 

๖๐๐,๐๐๐  ๖๐๐,๐๐๐  ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% อบต. มีเครื่องมือใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

๕ อินเตอร์เนต็ ม.๑–๑๑ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

ส่งเสริมให้ประชาชนได้
เรียนรู้และใช้เทคโนโลยี
ด้านข้อมูลข่าวสารผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต 

 ๓๐,๐๐๐    ๓๐,๐๐๐    ๓๐,๐๐๐    ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนไดเ้รียนรู้
การใช้เทคโนโลยี
ด้านข้อมูลข่าวสาร 

ส านักปลดั 

๖ อบต. เคลื่อนที่ ม.๑–๑๑ เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการบริการให้แก่
ประชาชน 

จัดกิจกรรม อบต. 
เคลื่อนที่ให้บริการแก่
ประชาชน 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนไดร้ับการ
บริการอย่างทั่วถึง
และเกดิความรู้สึกท่ี
ดีต่อ อบต. 

ส านักปลดั 

๗ ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าว ม.๑–๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร
ภายในหมู่บ้านและ
กิจการของ อบต. 

ซ่อมแซมหอกระจายข่าว ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  (ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๘ จัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารกิจการของ 
อบต. 

เพื่อเผยแพร่กจิกรรม
ต่างๆของ อบต. 

จัดหาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวสารของ อบต. 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารกิจการของ 
อบต. 

ส านักปลดั 

๙ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ ์ เพื่อเผยแพร่กจิกรรม
ต่างๆของ อบต. 

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ ์ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารกิจการของ 
อบต. 

ส านักปลดั 

๑๐ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรี          

เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
ด าเนินงานให้มี
ประสิทธิผล 

ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี   

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐% บุคลากรมี
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานมากขึ น 

ส่วน
สวัสดิการฯ 

๑๑ ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ของผู้น าชุมชน ผู้น าหมู่บ้าน
กลุ่มเกษตรกร           

เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
ด าเนินงานให้มี
ประสิทธิผล 

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษา  ดูงาน ของ
ผู้น ากลุม่เกษตรกร     

๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๑๐๐% กลุ่มผู้น า และ
เกษตรกรมี
ประสิทธิภาพในการ
ประกอบอาชีพมาก
ยิ่งขึ น 

ส านักปลดั 

๑๒ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื อจดั
จ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ให้การสนับสนุน
กิจกรรมของ ท.ต.
พลับพลาชัย 

อุดหนุนกิจกรรมของ ท.ต.
พลับพลาชัย 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื อจัดจ้างของ 
อบต. 

ส านักปลดั 

๑๓ จัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธี
ต่างๆ 

ให้การสนับสนุน
กิจกรรมของที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
พลับพลาชัย 

อุดหนุนกิจกรรมของที่ท า
การปกครองอ าเภอ
พลับพลาชัย 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐% ที่ท าการปกครอง
อ าเภอพลับพลาชัย
ได้รับการอุดหนุน 

ส านักปลดั 

๑๔ พลับพลาชัย สื่อสารสรรค์ของ
ชาวพลับพลาชัย 

ให้การสนับสนุน
กิจกรรมของที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
พลับพลาชัย 

อุดหนุนกิจกรรมของที่ท า
การปกครองอ าเภอ
พลับพลาชัย 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐% ที่ท าการปกครอง
อ าเภอพลับพลาชัย
ได้รับการอุดหนุน 

ส านักปลดั 

๑๕ อุดหนุนสถานีต ารวจภูธร
พลับพลาชัย 

ให้การสนับสนุน
กิจกรรมของต ารวจภูธร
พลับพลาชัย 

อุดหนุนกิจกรรมของ
ต ารวจภูธรพลับพลาชัย 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐% ต ารวจภูธรพลับพลา
ชัยได้รับการอุดหนุน 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  (ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๖ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
เพื่อกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

เพื่อให้การสนับสนุน
กิจกรรมคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการจดักิจกรรม
กองทุนแม่ของแผ่นดิน 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๐๐% คณะกรรมการ
หมู่บ้านได้รับการ
อุดหนุน 

ส่วน
สวัสดิการฯ 

๑๗ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามโครงการพัฒนาหมู่บา้น 

เพื่อให้การสนับสนุน
กิจกรรมคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการจดักิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% คณะกรรมการ
หมู่บ้านได้รับการ
อุดหนุน 

ส านักปลดั 

๑๘ ก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.๖ 
บ้านโสน 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร
ภายในหมู่บ้านและ
กิจการของ อบต. 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว ๑ 
แห่ง 

๒๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

๑๙ จัดซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
วัสดุทางการแพทย ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื อ
วัคซีนพิษสุนัขบ้า 

จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือวัสดุการแพทย์ที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๐๐% อบต.มีวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
วัสดุการแพทย์ที่
จ าเป็นไว้ใช้งาน 

ส่วน 
สาธารณสุข 

๒๐ จัดซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
วัสดุทางการแพทย ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื อ
ทรายอะเบทและน  ายา
เคมีก าจัดยุงลาย 

จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือวัสดุการแพทย์ที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐% อบต.มีวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
วัสดุการแพทย์ที่
จ าเป็นไว้ใช้งาน 

ส่วน 
สาธารณสุข 

๒๑ จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื อ
วัสดุคอมพิวเตอร ์

จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร ์ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐% อบต.มีวัสดุ
คอมพิวเตอรไ์ว้ใช้
งาน 

ส านักปลดั 

๒๒ จัดซื อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงาน
บ้านงานครัว 

จัดหาวัสดุงานบ้านงาน
ครัวทีจ่ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐% อบต.มีวัสดุงานบ้าน
งานครัวที่จ าเป็นไว้
ใช้งาน 

ส านักปลดั 

๒๓ จัดหาวัสดุเชื อเพลิงและสาร
หล่อลื่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื อเพลิง
และสารหล่อลื่น 

จัดหาวัสดุเชื อเพลิงและ
สารหล่อลื่นที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑๐๐% อบต.มีวัสดุเชื อเพลิง
และสารหล่อลื่นที่
จ าเป็นไว้ใช้งาน 

ส านักปลดั 

๒๔ จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื อ
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ

จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐% คณะกรรมการ
หมู่บ้านได้รับการ
อุดหนุน 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  (ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒๕ การจัดหาวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื อ
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสรา้ง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐% อบต.มีวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างไว้ใช้งาน 

ส านักปลดั 

๒๖ การเกี่ยวกับการรับรองและพิธี
การ 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง
และจัดงานต่างๆ 

จ่ายเป็นค่าจดักิจกรรม
ตามโครงการฯ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐% อบต.มีงบประมาณ
ไว้จัดกิจกรรม 

ส านักปลดั 

๒๗ จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งการ
บริการ 

จ่ายเป็นค่าบริการ
กิจกรรม 

จ่ายเป็นค่าบริการกิจกรรม
ต่างๆ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐% อบต.มีงบประมาณ
ไว้จัดกิจกรรม 

ส านักปลดั 

๒๘ รายจ่ายทีเ่กี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะหมวด
รายจ่ายอื่นๆ 

เป็นค่ารายจ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
หมวดรายจ่ายอื่นๆ 

จ่ายเป็นค่ารายจ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
หมวดรายจ่ายอื่นๆ 

๕๒๕,๐๐๐ ๕๒๕,๐๐๐ ๕๒๕,๐๐๐ ๕๒๕,๐๐๐ ๑๐๐% อบต.มีงบประมาณ
ไว้จัดกิจกรรม 

ส านักปลดั 

๒๙ ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยส านักงาน อบต. 

จ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการรักษาความ
ปลอดภัยส านักงาน 
อบต. 

เป็นค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย
ส านักงาน อบต. 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐% อบต.มีงบประมาณ
ไว้จัดกิจกรรม 

ส านักปลดั 

๓๐ ก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.๔ 
บ้านเสมด็ 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร
ภายในหมู่บ้านและ
กิจการของ อบต. 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว ๑ 
แห่ง 

๒๐๐,๐๐๐    ๑๐๐% ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                                        
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔)                                                                                                                                            

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม                                                                                                                                                   
แนวทางท่ี ๑  ส่งเสริมศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิต 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  (ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ จัดหาพันธ์พืชพันธ์สัตว์  
ม.๑-๑๑ 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
มี พันธ์พืชพันธ์สัตว์ท่ีมี
คุณภาพ 

จัดหาพันธ์พืช พันธ์สัตว์    
ที่มีคุณภาพให้กับ
เกษตรกร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารกิจการของ 
อบต. 

ส านักปลดั 

๒ พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีทาง
การเกษตรประจ าต าบล   

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของศูนย์
เทคโนโลยีทาง
การเกษตร 

จัดกิจกรรมของศูนย์     
เทคโนโลยีทางการเกษตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารกิจการของ 
อบต. 

ส านักปลดั 

๓ อุดหนุนโรงเรียนบ้านตะโกรี 
(ตามโครงการฯ)   

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน
บ้านตะโกร ี

อุดหนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนบ้านตะโกร ี

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐% บุคลากรมี
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานมากขึ น 

ส่วน
สวัสดิการฯ 

๔ อุดหนุนโรงเรียนบ้านประดู่ 
(ตามโครงการฯ)   

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน
บ้านประดู ่

อุดหนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนบ้านประดู ่

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐% กลุ่มผู้น า และ
เกษตรกรมี
ประสิทธิภาพในการ
ประกอบอาชีพมาก
ยิ่งขึ น 

ส านักปลดั 

๕ อุดหนุนโรงเรียนบ้านเสมด็ 
(ตามโครงการฯ)   

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน
บ้านเสมด็ 

อุดหนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนบ้านเสม็ด 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐% เพิ่มพื นท่ีสีเขียวใน
ต าบลและสองข้าง
ทางมีภูมิทัศน์ท่ีเป็น
ระเบียบ 

ส่วนโยธา 

๖ อุดหนุนโรงเรียนวัดส าโรง 
(ตามโครงการฯ)   

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียนวดั
ส าโรง 

อุดหนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนวดัส าโรง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐% โรงเรียนวดัส าโรง
ได้รับการอุดหนุน 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  (ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๗ อุดหนุนโรงเรียนพุทธบารมี 
(ตามโครงการฯ)   

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน
พุทธบารม ี

อุดหนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนพุทธบารม ี

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐% โรงเรียนพุทธบารมี
ได้รับการอุดหนุน 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

๘ จัดท าซองบังคับสัตว์
เคลื่อนที่ ม.๓ บ้านตะโกร ี

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
มีซองบังคับสัตว์ที่มี
คุณภาพ  

จัดท าซองบังคับสัตว์
เคลื่อนที่ ม.๓ บ้านตะโกร ี

๕๐,๐๐๐    ๑๐๐% เกษตรมซีองบังคับ
สัตว์ไว้ใช้งาน 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

๙ จัดท าซองบังคับสัตว์
เคลื่อนที่ ม.๗ บ้านประดู ่

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
มีซองบังคับสัตว์ที่มี
คุณภาพ  

จัดท าซองบังคับสัตว์
เคลื่อนที่ ม.๗ บ้านประดู ่

๕๐,๐๐๐    ๑๐๐% เกษตรมซีองบังคับ
สัตว์ไว้ใช้งาน 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม                                                                                                                                
แนวทางท่ี ๒ การปรับปรุงผลผลิตและวิธีการเพ่ือลดต้นทุนทางการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  (ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ ส่งเสริมการท าเกษตร
อินทรีย์ ม.๑–๑๑ 

เพื่อใช้ประโยชน์จาก
ขยะและสามารถลด
ต้นทุนและปรับสภาพ
ดิน 

ด าเนินการตามโครงการ ๖๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ น 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

๒ ส่งเสริมการเลี ยงสัตว์       
ม.๑–๑๑ 

ส่งเสริมการเลี ยงสัตว์
เพื่อเพ่ิมมูลค่าและสร้าง
รายได้ให้กับประชาชน 

ส่งเสริมการเลี ยงสัตว ์ ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ น 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

๓ สนับสนุนเกษตรผสมผสาน
ตามแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมตามแนวทาง
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

อุดหนุนกิจกรรมตาม
แนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๘๐,๐๐๐  ๘๐,๐๐๐  ๘๐,๐๐๐  ๘๐,๐๐๐ ๑๐๐% ประชาชนไดร้ับการ
อุดหนุนตาม
โครงการฯ 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




