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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จังหวัดตราด 

 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของต าบล 

 
 ต ำบลวังกระแจะ เป็นต ำบลหนึ่งในอ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด ประกอบด้วย 12 หมู่บ้ำน อยู่ห่ำงจำก
ที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองตรำด ประมำณ 10 กิโลเมตร อยู่ห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัดตรำด ประมำณ 2 กิโลเมตร  
และอยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร ประมำณ 315 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมำณ 85.97 ตำรำงกิโลเมตร  
หรือประมำณ 53,731 ไร่ โดยมีอำณำเขตติดต่อกับพ้ืนที่ ต่ำงๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสมิง อ ำเภอเขำสมิง 

    และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแร้ง อ ำเภอเมืองตรำด 

 ทิศใต ้  ติดต่อ เทศบำลต ำบลหนองเสม็ด อ ำเภอเมืองตรำด 

    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองคันทรง อ ำเภอเมืองตรำด 

    และเทศบำลเมืองตรำด อ ำเภอเมืองตรำด 

 ทิศตะวันออก  ติดต่อ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเนินทรำย อ ำเภอเมืองตรำด 

 ทิศตะวันตก ติดต่อ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำโสม อ ำเภอเขำสมิง 

    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหญ่ อ ำเภอแหลมงอบ 

    และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน อ ำเภอเมืองตรำด 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นแบบลูกคลื่นลอนลำดเล็กน้อย พ้ืนที่รำบ และลูกคลื่นลอดลำด
ตำมล ำดับควำมสูงตั้งแต่ 0 – 200 เมตรเหนือระดับน้ ำทะเล  

       ที่มำ สถำนพีัฒนำท่ีดินตรำด 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ต ำบลวังกระแจะ อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำดอยู่ภำยใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดเวียนประจ ำฤดูกำล 2 
ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูหนำวตั้งแต่เดือนตุลำคมถึงเดือนกุมภำพันธ์ 
ซึ่งจะน ำควำมเย็นมำสู่จังหวัดตรำด และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝนประมำณเดือน
พฤษภำคมถึงเดือนตุลำคม แต่เนื่องจำกลักษณะภูมิประเทศที่อยู่ใกล้ชำยฝั่งทะเลท ำให้ต ำบลวังกระแจะมีอำกำศไม่
หนำวเย็นมำกนัก แต่จะได้รับอิทธิพลจำกมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จำกอ่ำวไทยอย่ำงเต็มที่จึงท ำให้มีฝนตกชุกเกือบ
ตลอดทั้งปี และหำกพิจำรณำตำมลักษณะลมฟ้ำอำกำศของประเทศไทยแบ่งตำมฤดูกำลของต ำบลวังกระแจะ แบ่ง
ออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้  
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งพัดพำเอำมวลอำกำศเย็นและแห้งจำกประเทศจีนเข้ำมำปกคลุมประเทศไทย  
แต่เนื่องจำกต ำบลวังกระแจะ อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำดอยู่ในละติจูดที่ต่ ำและมีพ้ืนที่ติดบริเวณชำยฝั่งทะเล 
ซึ่งได้รับอิทธิพลจำกลมทะเลท้ำให้อำกำศไม่หนำวเย็นมำกนัก  

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนกุมภำพันธ์ถึงกลำงเดือนพฤษภำคม เมื่อเปลี่ยนเข้ำสู่ฤดูร้อนอำกำศจะร้อนขึ้น
แต่ได้รับกระแสลมจำกทะเล ท ำให้อำกำศไม่ร้อนอบอ้ำวมำกนัก 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม เป็นระยะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ประเทศไทย ซึ่งจะน ำควำมชื้นจำกทะเลอันดำมันพัดผ่ำนอ่ำวไทยเข้ำสู่ภำคตะวันออก ท ำให้อำกำศจะชุ่มชื้นและมี
ฝนตกชุกท่ัวไป ซึ่งจังหวัดตรำดนับเป็นที่มีฝนตกมำกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย 

เนื่องจำกต ำบลวังกระแจะ เป็นต ำบลที่อยู่ใกล้ชำยฝั่งทะเลจึงได้รับอิทธิพลลมทะเล ท ำให้อำกำศไม่ร้อนจัด
นักในฤดูร้อนและฤดูหนำวอำกำศก็ไม่หนำวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมำกนัก โดยมีอุณหภูมิ
เฉลี่ยตลอดปีประมำณ 27 - 28 องศำเซลเซียส และจังหวัดตรำดที่มีฝนชุกเกือบตลอดปีและเป็นจังหวัดหนึ่งที่มี
ปริมำณฝนสูงกว่ำจังหวัดอ่ืนๆ ของประเทศ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดตรำดมีปริมำณฝนรวมตลอดปีอยู่ในช่วง 
3,000 – 4,000 มิลลิเมตร ช่วงที่มีฝนตกชุกมำกคือในช่วงเดือนมิถุนำยนถึงเดือนสิงหำคม 
 
1.3 ลักษณะของดิน  
 ลักษณะของดินในพ้ืนที่ดินส่วนใหญ่เป็นดินตื้น รองลงมำเป็นดินเลนเค็มท่ีมีศักยภำพก่อให้เกิดเป็นดินกรด
ก ำมะถัน และดินเปรี้ยวจัด 
  จำกลักษณะดินดังกล่ำว ในพ้ืนที่ต ำบลวังกระแจะพบปัญหำเรื่องดิน ปัญหำดินตื้น พ้ืนที่ 27,271 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 66.07 ปัญหำดินเปรี้ยวจัด พ้ืนที่ 8,196 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.85 ปัญหำดินเค็ม พ้ืนที่ 4,294 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 10.40 ปัญหำพ้ืนที่ลำดชัน พ้ืนที่ 1,512 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.66 รวมพ้ืนที่ปัญหำเรื่องดิน จ ำนวน 
41,273 ไร ่
 

        ที่มำ สถำนพีัฒนำท่ีดินตรำด 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 
 กำรปกครองท้องที่ 
  

 

 
 กำรปกครองท้องถิ่น 

 นับตั้ งแต่จัดตั้ งองค์กำรบริหำรส่ วนต ำบลวั งกระแจะ จัดตั้ งขึ้น เมื่ อวันที่  3 มีนำคม 2538  
ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังกระแจะ 
ได้มผีู้ด ำรงต ำแหน่ง ดังนี้ 

ท ำเนียบประธำนกรรมกำรบริหำรและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังกระแจะ 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

ประธำนกรรมกำรบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
1 นำยวิธี ลำภวิไล พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2542  
2 นำงสำวเพ็ญศรี วิสุทธิแพทย์ พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2545  

นำยกองค์บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
3 นำยวิธี ลำภวิไล พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2546  
4 นำยกนก ใจรักษ์ 10 ก.ย. 2546 – 9 ก.ย. 2550  
5 นำยกนก ใจรักษ์ 30 ก.ย. 2550 – 29 ก.ย. 2554  
6 นำยกนก ใจรักษ์ 6 พ.ย. 2554 – 5 พ.ย. 2558  
7 นำยกนก ใจรักษ์ 6 พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน ตำมค ำสั่ง คสช. 1/2557 

 
 
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 บ้ำนเกำะตะเคียน นำยนิคม เรืองขจิต ผู้ใหญ่บ้ำน 
2 บ้ำนหนองบัว นำยสมบูรณ์ บัวเฟ่ือง ผู้ใหญ่บ้ำน 

3 บ้ำนป่ำหมำก นำงเรวัต ขำวลออ ผู้ใหญ่บ้ำน 

4 บ้ำนปลำยคลอง นำยนำวิน หยินรัตน์ ผู้ใหญ่บ้ำน 

5 บ้ำนสระอินทนิน นำยนณภ์ไสว ภู่ทนิน ก ำนัน 

6 บ้ำนท้ำยวัง นำยสมโพธิ์ พรำหมพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้ำน 

7 บ้ำนท่ำประดู่ นำยทองใบ ก ำเนิดสินธุ์ ผู้ใหญ่บ้ำน 

8 บ้ำนเนินตำแมว นำยมำนพ ระวัง ผู้ใหญ่บ้ำน 

9 บ้ำนสวนใน นำยทรงยศ สุทธิวำรี ผู้ใหญ่บ้ำน 

10 บ้ำนเขำระก ำ นำยชูศักดิ์ หนูแก้ว ผู้ใหญ่บ้ำน 

11 บ้ำนหินเพลิง นำยวีระทรัพย์ คงดี ผู้ใหญ่บ้ำน 

12 บ้ำนรำษฎร์สำมัคคี นำยคล้ำย นำครินทร์ ผู้ใหญ่บ้ำน 
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ท ำเนียบประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังกระแจะ 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1 นำยกนก ใจรักษ์ พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2542  
2 นำยกนก ใจรักษ์ พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2546  
3 นำยอรุณ บ ำเพ็ญบูรณ์ 10 ก.ย. 2546 – 9 ก.ย. 2550  
4 นำยวิชัย วรสิงห ์ 30 ก.ย. 2550 – 29 ก.ย. 2554  
5 นำยวิชัย วรสิงห ์ 6 พ.ย. 2554 – 5 พ.ย. 2558  
6 นำยวิชัย วรสิงห ์ 6 พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน ตำมค ำสั่ง คสช. 1/2557 

 
 สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังกระแจะ ณ เดือนเมษำยน 2562 ซึ่งยังคงปฏิบัติหน้ำที่ตำมค ำสั่ง
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 1/2557 โดยมีรำยชื่อดังต่อไปนี้ 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นำยวิชัย วรสิงห ์ ประธำนสภำ/สมำชิกสภำ หมู่ 2 
2 นำยชัชวำล ช ำนำญช่ำง รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ หมู่ 1 
3 นำยไพฑูรย์ โครัช เลขำนุกำรสภำ/สมำชิกสภำ หมู่ 9 
4 นำยจ ำลอง อำชีวะ สมำชิกสภำ หมู่ 1 

5 นำยครรชิต กรวยทรัพย์ สมำชิกสภำ หมู่ 2 

6 นำยวีระชำติ หมัดรอ สมำชิกสภำ หมู่ 3 

7 นำยวิโรจน์ หนูแก้ว สมำชิกสภำ หมู่ 4 

8 นำงสำวนงลักษณ์ บ ำเพ็ญบูรณ์ สมำชิกสภำ หมู่ 4 

9 นำยพิชิต นรมำศ สมำชิกสภำ หมู่ 5 

10 นำยประสิทธิ์ นรมำศ สมำชิกสภำ หมู่ 5 

11 นำยสุรศักดิ์ ศิลำอำศน์ สมำชิกสภำ หมู่ 6 

12 นำยสินสมุทร ฟองมำศ สมำชิกสภำ หมู่ 6 

13 นำยพิสุทธิ์ คนทำ สมำชิกสภำ หมู่ 7 

14 นำยสุพจน์ ใจรักษ์ สมำชิกสภำ หมู่ 8 

15 นำยอำลี เณรพงษ์ สมำชิกสภำ หมู่ 8 

16 นำยกู้เกียรติ บอนแดง สมำชิกสภำ หมู่ 9 

17 นำยไพรสัน สมบูรณ์ สมำชิกสภำ หมู่ 10 

18 นำงอมรสิริ อุทุมโภค สมำชิกสภำ หมู่ 11 

19 นำยบูรพำ ฤทธิขัน สมำชิกสภำ หมู่ 11 

20 นำยยงยุทธ หรี่จินดำ สมำชิกสภำ หมู่ 12 
 

    ที่มำ ส ำนักปลัด อบต.วังกระแจะ 
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2.2 การเลือกตั้ง 
  กำรเลือกตั้งครั้งล่ำสุดเป็นกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2562 โดยมีผู้ไปใช้
สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดตรำด ดังนี้ 

หมู่ที่ จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จ านวนมาใช้สิทธิ
เลือกตั้งครั้งล่าสุด 

ร้อยละของจ านวนผู้มาใช้
สิทธิเลือกตั้งครั้งล่าสุด 

1 3,926 2,587 65.9 
2 2,451 1,712 69.8 
3 1,725 1,213 70.3 
4 760 558 73.4 
5 844 637 75.5 
6 698 530 75.9 
7 750 589 78.5 
8 1,678 1,108 66.0 
9 956 683 71.4 

10 334 251 75.1 
11 306 262 85.6 
12 1,478 1,070 72.4 
รวม 15,906 11,200 70.4 

ที่มำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดตรำด 
3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร ณ เดือนเมษายน 2562 

หมู่ที่ ประชากรชาย (คน) ประชากรหญิง (คน) ประชากรรวม จ านวนครัวเรือน  
1 2,729 2,856 5,585 3,256 
2 1,462 1,731 3,193 2,272 
3 1,064 1,214 2,278 1,499 
4 469 474 943 374 
5 488 573 1,061 575 
6 417 451 868 390 
7 458 496 954 353 
8 1,241 1,109 2,350 1,012 
9 617 618 1,235 602 

10 198 209 407 198 
11 197 193 390 107 
12 857 1,047 1,904 1,127 
รวม 10,197 10,971 21,168 11,765 

ที่มำ อ ำเภอเมืองตรำด 
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3.2 จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะสัญชาติไทย) ณ เดือนเมษายน 2562 
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่ำ 1 ปี 81 88 169 อำยุ 51 ปี 155 157 312 
อำยุ 1 ปี 100 83 183 อำยุ 52 ปี 124 161 285 
อำยุ 2 ปี 100 90 190 อำยุ 53 ปี 152 168 320 
อำยุ 3 ปี 103 97 200 อำยุ 54 ปี 151 199 350 
อำยุ 4 ปี 103 134 237 อำยุ 55 ปี 149 165 314 
อำยุ 5 ปี 116 112 228 อำยุ 56 ปี 131 199 330 
อำยุ 6 ปี 120 122 242 อำยุ 57 ปี 152 161 313 
อำยุ 7 ปี 98 123 221 อำยุ 58 ปี 130 145 275 
อำยุ 8 ปี 124 101 225 อำยุ 59 ปี 136 149 285 
อำยุ 9 ปี 115 102 217 อำยุ 60 ปี 136 146 282 

อำยุ 10 ปี 133 129 262 อำยุ 61 ปี 100 127 227 
อำยุ 11 ปี 129 138 267 อำยุ 62 ปี 112 130 242 
อำยุ 12 ปี 134 133 267 อำยุ 63 ปี 85 119 204 
อำยุ 13 ปี 154 136 290 อำยุ 64 ปี 80 111 191 
อำยุ 14 ปี 172 130 302 อำยุ 65 ปี 93 99 192 
อำยุ 15 ปี 155 122 277 อำยุ 66 ปี 79 103 182 
อำยุ 16 ปี 143 148 291 อำยุ 67 ปี 72 117 189 
อำยุ 17 ปี 146 130 276 อำยุ 68 ปี 84 88 172 
อำยุ 18 ปี 161 141 302 อำยุ 69 ปี 71 89 160 
อำยุ 19 ปี 144 148 292 อำยุ 70 ปี 54 53 107 
อำยุ 20 ปี 119 130 249 อำยุ 71 ปี 47 52 99 
อำยุ 21 ปี 154 150 304 อำยุ 72 ปี 50 69 119 
อำยุ 22 ปี 136 185 321 อำยุ 73 ปี 35 48 83 
อำยุ 23 ปี 156 142 298 อำยุ 74 ปี 52 56 108 
อำยุ 24 ปี 157 154 311 อำยุ 75 ปี 48 63 111 
อำยุ 25 ปี 154 136 290 อำยุ 76 ปี 38 47 85 
อำยุ 26 ปี 133 157 290 อำยุ 77 ปี 42 51 93 
อำยุ 27 ปี 143 158 301 อำยุ 78 ปี 42 38 80 
อำยุ 28 ปี 130 160 290 อำยุ 79 ปี 23 42 65 
อำยุ 29 ปี 150 131 281 อำยุ 80 ปี 32 34 66 
อำยุ 30 ปี 118 145 263 อำยุ 81 ปี 26 39 65 
อำยุ 31 ปี 143 143 286 อำยุ 82 ปี 28 43 71 
อำยุ 32 ปี 140 131 2711 อำยุ 83 ปี 18 19 37 
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ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
อำยุ 33 ปี 149 134 283 อำยุ 84 ปี 14 30 44 
อำยุ 34 ปี 126 130 256 อำยุ 85 ปี 14 30 44 
อำยุ 35 ปี 144 142 286 อำยุ 86 ปี 7 25 32 
อำยุ 36 ปี 123 127 250 อำยุ 87 ปี 16 19 35 
อำยุ 37 ปี 145 156 301 อำยุ 88 ปี 7 14 21 
อำยุ 38 ปี 143 136 279 อำยุ 89 ปี 10 11 21 
อำยุ 39 ปี 161 155 316 อำยุ 90 ปี 5 17 22 
อำยุ 40 ปี 146 149 295 อำยุ 91 ปี 4 11 15 
อำยุ 41 ปี 119 166 285 อำยุ 92 ปี 4 5 9 
อำยุ 42 ปี 161 170 331 อำยุ 93 ปี 5 4 9 
อำยุ 43 ปี 146 171 317 อำยุ 94 ปี 2 0 2 
อำยุ 44 ปี 134 166 300 อำยุ 95 ปี 2 0 2 
อำยุ 45 ปี 147 171 318 อำยุ 96 ปี 2 3 5 
อำยุ 46 ปี 142 149 291 อำยุ 97 ปี 5 1 6 
อำยุ 47 ปี 165 158 323 อำยุ 98 ปี 1 1 2 
อำยุ 48 ปี 134 171 305 อำยุ 99 ปี 0 0 0 
อำยุ 49 ปี 153 152 305 อำยุ 100 ปี 0 0 0 
อำยุ 50 ปี 149 194 343 มำกกว่ำ 100 ปี 6 4 10 

รวม 9,782 10,588 20,370 
     ที่มำ อ ำเภอเมืองตรำด 

 
4. สภาพแวดล้อมทางสังคม 
4.1 การศึกษา  
 ในพ้ืนที่ต ำบลวังกระแจะ มีสถำนศึกษำในระดับต่ำงๆ ดังนี้ 
       ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก    จ ำนวน  4 ศูนย์ 
       โรงเรียนประถมศึกษำ   จ ำนวน  7 แห่ง 
       โรงเรียนมัธยมศึกษำ    จ ำนวน  1 แห่ง 
       โรงเรียนอำชีวะศึกษำ   จ ำนวน  1 แห่ง 
       ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียน   จ ำนวน  1 แห่ง 
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังกระแจะ มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดจ ำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 
 

ชื่อศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ชาย หญิง รวม จ านวนคร ู อัตราครูต่อเด็ก 
1. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเรำฎอตุ้ลญีนำน 17 13 30 2 1 : 15 
2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท้ำยวัง 9 5 14 1 1 : 14 
3. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบัว 18 12 30 2 1 : 15 
4. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำประดู่ 6 8 14 2 1 : 7 

รวม 50 38 88 7 1 : 12.57 
ที่มำ กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม อบต.วังกระแจะ 

 
ตำรำงข้อมูลโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 

 

จ านวนสถานศึกษา จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวน
ครู 

อัตราครูต่อ
นักเรียน 

7 แห่ง 1,129 70 81 1 : 14 
ที่มำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 

 
ตำรำงข้อมูลเปรียบเทียบผลคะแนน O – NET ปี 2561 ของชั้น ป.6 

ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับโรงเรียนในพ้ืนที่ต ำบลวังกระแจะ 
 

รายการ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ระดับประเทศ 55.90 37.50 39.93 39.24 
ระดับเขตพ้ืนที่ 58.68 37.76 41.94 38.22 
โรงเรียนท่ำประดู่ 63.48 49.55 51.32 36.36 
โรงเรียนสวนใน 60.00 50.00 41.25 42.50 
โรงเรียนวัดวัง (ก่ิม-บุญอยู่ อุทิศ) 59.35 35.00 45.80 35.25 
โรงเรียนอนุบำลชุมชนวัดหนองบัว 55.06 36.54 43.12 34.62 
โรงเรียนบ้ำนท่ำเรือจ้ำง 56.33 32.69 39.95 28.91 
โรงเรียนบ้ำนเนินตำแมว 46.38 30.00 30.75 26.88 
โรงเรียนวัดบุปผำรำม (คุณวุฒิอุปถัมภ์) 47.54 24.58 30.96 27.71 

ที่มำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 
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ตำรำงข้อมูลเปรียบเทียบผลคะแนน O – NET ปี 2561 ของชั้น ม.3 
ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับโรงเรียนในพ้ืนที่ต ำบลวังกระแจะ 

 

รายการ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 
ระดับเขตพ้ืนที่ 53.99 26.63 35.51 26.48 
โรงเรียนวัดวัง (ก่ิม-บุญอยู่ อุทิศ) 61.73 32.00 32.00 23.82 

ที่มำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 
 

4.2 สาธารณสุข 
ข้อมูลจ านวนสถานบริการสาธารณสุขในต าบลวังกระแจะ 

ประเภท จ านวน (แห่ง) 
จ านวนบุคลากร

ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข (คน) 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
(รพ.สต.) 

2 11 

ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำน (ศสมช.) 3 - 
โรงพยำบำลเอกชน 1 - 

ที่มำ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองตรำด 

ข้อมูลจ านวนหลักประกันสุขภาพของประชาชนในต าบลวังกระแจะ 
ประเภทสิทธิ จ านวน (ราย) 

ประชำกร 20,972 
บัตรทอง 13,560 
ข้ำรำชกำร 3,090 
ประกันสังคม 3,469 
อยู่ต่ำงประเทศและต่ำงด้ำว - 
รวมทุกสิทธิ 20,952 
ร้อยละ 99.90 
สิทธิว่ำง 24 
ต่ำงด้ำว (เบิก สป.) - 

ที่มำ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองตรำด 
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จ ำนวนป่วย อัตรำป่วยต่อประชำกรแสนคน จ ำนวนตำย อัตรำตำยต่อประชำกรแสนคน อัตรำป่วยตำย 
ด้วยโรคที่ต้องเฝ้ำระวังทำงด้ำนระบำดวิทยำ ของต ำบลวังกระแจะ ปี 2561 

โรค ป่วย อัตราป่วย ตาย 
อัตรา
ตาย 

อัตราป่วย
ตาย 

ประชากร 

Diarrhoea (อุจจำระร่วงเฉียบพลัน) 493 2026.97 0 0 0 24322 
Pyrexia (ไข้ไม่ทรำบสำเหตุ) 155 637.28 0 0 0 24322 

Pneumonia (ปอดบวม) 78 320.70 0 0 0 24322 

D.H.F. (ไข้เลือดออก) 36 148.01 0 0 0 24322 

Chickenpox (อีสุกอีใส) 33 135.68 0 0 0 24322 

Hand,food and mouth disease 
(โรคมือเท้ำปำก) 

32 131.57 0 0 0 24322 

H.conjunctivitis (ตำแดง) 28 115.12 0 0 0 24322 

Influenza (ไข้หวัดใหญ่) 20 82.23 0 0 0 24322 

โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์อ่ืนๆ 10 41.12 0 0 0 24322 

Food Poisoning (อำหำรเป็นพิษ) 4 16.45 0 0 0 24322 

      ที่มำ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองตรำด 
 

4.3 อาชญากรรม 
 ข้อมูลอำชญำกรรมที่เกิดขึ้นในต ำบลวังกระแจะ ปี 2561 มีดังนี้ 

ประเภทความผิด 
รับแจ้ง 

(ครั้ง) 

จับ 

(ครั้ง) 

1. คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ 

1.1 ฆ่ำผู้อื่นโดยเจตนำ   

1.2 ท ำร้ำยผู้อื่นถึงแก่ควำมตำย   

1.3 พยำยำมฆ่ำ   
1.4 ท ำร้ำยร่ำงกำยผู้อื่น 3 3 
1.5 ข่มขืนกระท ำช ำเรำ   
1.6 อื่นๆ   
2. คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
2.1 ปล้นทรัพย ์   
2.2 ชิงทรัพย ์ 1 1 
2.3 ว่ิงรำวทรัพย ์   
2.4 ลักทรัพย ์ 9 9 
2.5 กรรโชกทรัพย ์   
2.6 ฉ้อโกง 6 6 
2.7 ยักยอกทรัพย ์ 4 4 
2.8 ท ำให้เสียทรัพย ์   
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2.9 รับของโจร   

2.10 ลักพำเรียกค่ำไถ ่   
2.11 วำงเพลิง   
2.12 อ่ืนๆ   
3. ฐานความผิดพิเศษ   
3.1 พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์    
3.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก   
3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ   
3.4 พ.ร.บ.สิทธิบตัร   
3.5 พ.ร.บ เครื่องหมำยกำรคำ้ 2 2 

3.6 พ.ร.บ ว่ำด้วยกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์ 1 1 

3.7 พ.ร.บ ควำมผิดเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์   
3.8 พ.ร.บ ป่ำไม ้   
3.9 พ.ร.บ ป่ำสงวนแห่งชำติ 1 ไม่ทรำบตัวคนร้ำย 
3.10 พ.ร.บ อุทยำนแห่งชำต ิ   
3.11 พ.ร.บ สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่ำ    
3.12 พ.ร.บ ส่งเสริมและรักษำคณุภำพสิ่งแวดล้อม   
3.13 พ.ร.บ งำช้ำง   
3.14 พ.ร.บ กำรขุดดินและถมดิน   
3.15 พ.ร.บ ศลุกำกร 1 1 
3.16 ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน   
3.17 ห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ 9 9 
4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย   
4.1 ยำเสพติด 151 163 
4.2 อำวุธปืนและวัตถรุะเบดิ 1 1 
4.3 กำรพนัน 17 47 คน 

ที่มำ สถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอเมืองตรำด 
 

4.4 ยาเสพติด 
 ข้อมูลเกี่ยวกับยำเสพติดปี 2561 ในพ้ืนที่ต ำบลวังกระแจะ มีดังนี้ 

รายการ จ านวน 
1. จ ำนวนผู้ติดยำเสพติด 163 รำย 
2. สถิติคดียำเสพติด 151 คด ี
3. จ ำนวนผู้ต้องหำคดียำเสพติด 163 รำย 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำฟ้ืนฟู 63 รำย 
5. ข้อมูลกำรคุมประพฤติเกี่ยวข้องกับยำเสพติด คุมประพฤติ 40 รำย 

ที่มำ สถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอเมืองตรำด 
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4.5 การสังคมสงเคราะห์  
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังกระแจะ มีประชำชนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ โดยแยกตำมช่วงอำยุ ดังนี้ 
 

รายการ รับเงินสด
ด้วยตนเอง 

รับเงินสดโดย
บุคคลที่ได้รับ
มอบอ านาจ 

โอนเข้าบัญชี
เงินฝาก

ธนาคารใน
นามบุคคลที
ได้รับมอบ
อ านาจ 

โอนเข้าบัญชี
เงินฝาก

ธนาคารใน
นามผู้มีสิทธิ 

รวม 

อำยุ 60 – 69 ป ี 1,082 55 30 408 1,575 
อำยุ 70 – 79 ป ี 537 45 27 243 852 
อำยุ 80 – 89 ป ี 243 52 31 76 402 
อำยุ 90 ปีขึ้นไป 38 11 6 2 57 

รวม 1,900 163 94 729 2,886 
ที่มำ กองสวัสดิกำรสังคม อบต.วังกระแจะ 

  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังกระแจะ มีประชำชนรับเบี้ยควำมพิกำร โดยแยกตำมคุณสมบัติควำมพิกำร ดังนี้ 

 

คุณสมบัติความพิการ จ านวน (ราย) 
กำรมองเห็น 29 
กำรได้ยิน หรือกำรสื่อควำมหมำย 94 
กำรเคลื่อนไหว 208 
จิตใจ หรือพฤติกรรม 18 
สติปัญญำ 63 
กำรเรียนรู้ 5 
ออทิสติก 3 

รวม 420 
ที่มำ กองสวัสดิกำรสังคม อบต.วังกระแจะ 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังกระแจะ มีประชำชนรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ดังนี้ 

 

เพศ จ านวน (ราย) 
ชำย 12 
หญิง 22 

รวม 34 
ที่มำ กองสวัสดิกำรสังคม อบต.วังกระแจะ 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 1) ทำงหลวง 

ข้อมูลเส้นทำงทำงหลวงในต ำบลวังกระแจะ โดยแยกเป็นเส้นทำงสำยต่ำงๆ ดังนี้ 
เส้นทาง จ านวนความยาวที่ผ่าน ผ่านพื้นที่หมู่ที่ 

หมำยเลข 3 
สำยเขำสมิง – แม่น้ ำตรำด 

กม. 391+000 –  
กม. 401+459 

(10.459 กิโลเมตร) 

หมู่ 1, หมู่ 2,  
หมู่ 3, หมู่ 5,  
หมู่ 6,หมู่ 9 

หมำยเลข 3148 
สำยตรำด – แหลมงอบ 

กม. 0+000 – 
กม. 0+201 

(0.201 กิโลเมตร) 
หมู่ 1 และหมู่ 3 

หมำยเลข 3494 
สำยท่ำประดู่ – ฉำงเกลือ 

กม. 0+000 – 
กม. 4+425 

(4.425 กิโลเมตร) 
หมู่ 7 

หมำยเลข 3517 
สำนทำวเดิมเข้ำท้ำยไร่ 

กม. 0+000 – 
กม. 0+395 

(0.395 กิโลเมตร) 
หมู่ 9 

 
แผนที่ภำพรวมเส้นทำงทำงหลวงในต ำบลวังกระแจะ 

 
     ที่มำ แขวงทำงหลวงตรำด 
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 2) ทำงหลวงชนบท 
 ข้อมูลเส้นทำงทำงหลวงชนบทในต ำบลวังกระแจะ โดยแยกเป็นเส้นทำงสำยต่ำงๆ ดังนี้ 

เส้นทาง จ านวนความยาว 
(กม.) 

เส้นทางผ่านหมู่ 

สำย ตร. 6028 รอบอ่ำงเก็บน้ ำเขำระก ำ 10.420 2 
สำย ตร. 1030 แยก ทล.3 – บ.สระตำปลูก 3.000 1 
สำย ตร. 6032 บ.ท่ำเรือจ้ำง – บ.เนินตำแมว 4.900 1 
สำย ตร. 1009 แยก ทล.3 – บ.ท่ำประดู่ 7.660 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ แขวงทำงหลวงชนบทตรำด 
 

3) สำธำรณะอยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังกระแจะ 
 

ประเภท จ านวนเส้นทาง รวมเส้นทาง
ทั้งหมด (กม.) 

ถนนลำดยำง 29 56.97 
ถนนคอนกรีต 264 130.90 
ถนนลูกรัง 55 20.69 

ที่มำ กองช่ำง อบต.วังกระแจะ 
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5.2 การไฟฟ้า  
 ระบบไฟฟ้ำในพ้ืนที่ต ำบลวังกระแจะ ได้มีกำรระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน แต่ยังมีพ้ืนที่
บำงส่วนที่ยังระบบไฟฟ้ำยังเข้ำไปไม่ถึง เนื่องจำกเป็นพ้ืนที่ห่ำงไกลจำกชุมชน หรือเป็นพ้ืนที่สวน  และในอนำคตจะ
ขยำยเขตให้บริกำรครอบคลุมพ้ืนที่ 100 % 
5.3 การประปา 
 ในต ำบลวังกระแจะมีกำรใช้น้ ำอุปโภคบริโภคจำกระบบกำรประปำของกำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำตรำด 
และระบบประปำของหมู่บ้ำน แยกเป็น 
 1) ประปำส่วนภูมิภำค  
 

หมู่ที่  จ านวน (ราย) หมู่ที่  จ านวน (ราย) 

1 2,723 7 8  

2 1,711 8 628 

3 1,079 9 58 

4  130 10 -  

5 322 11 -  

6 -  12 1,079 

รวม 7,738 
 

ที่มำ กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำตรำด 
 

 2) ประปำหมู่บ้ำน 
 

ที ่ กลุ่มประปา/ที่ตั้ง หมู่ที่ 
ผลิตน าได้ 

(ลบ.ม./วัน) 

จ านวน
ให้บริการ 
(ครัวเรือน) 

1 ซอยเนินใหญ่ – ทุ่งสำมง่ำม 4 อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 
2 ซอยบึงบอน 6 25 66 
3 ถนนท้ำยวัง – ห้วงไทรรัตน์ (หน้ำบ้ำนลุงจ่ำง) 6 18 38 
4 ซอยต้นสีละมัน (หน้ำบ้ำนผู้ใหญ่บ้ำน ม.6) 6 25 50 
5 ซอยทุ่งเจริญ 6 11 22 
6 ซอยสำมพ่ีน้อง 6 9 15 
7 นปพ. 6 12 20 
8 ศำลำหมู่บ้ำน หมู่ 7/ซอยหนองแหน/ซอยหนองรักนก 7 100 200 
9 ซอยท้ำยไร่ 9 16 45 

10 ถนนท้ำยวัง – ห้วงไทรรัตน์ (บ้ำนนำยหลี) 9 30 69 
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11 ซอยสวนใน – หว้งไทรรัตน์ (หน้ำศำลำหมู่บ้ำนหมู่ 9) 9 30 55 
12 ซอยสวนใน – มำบชะลูด (สุทธิวำรี) 9 21 40 
13 ซอยพ่วงมิตร 9 อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 
14 ถนนปลำยคลอง – เนินตั๋ง 10 อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 
15 ซอยยุทธนำ 11 24 40 
16 ถนนห้วงไทรรัตน์ – รำชทัณฑ์ (ศำลำหมู่บ้ำน) 11 19 62 
17 ซอยหินเพลิง 11 5 13 
18 ซอยโกเมท – มำบชลูด 11 อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 

 
5.4 โทรศัพท์ 
 ในจังหวัดตรำด มีองค์กำรโทรศัพท์ 1 สำขำ ซึ่งตั้งอยู่ ศูนย์บริกำรลูกค้ำสำขำตรำด 555/1 หมู่ 2 ต ำบล
วังกระแจะ อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด 23000 ซึ่งให้บริกำรที่ครอบคลุมจังหวัดตรำดและรวมถึงต ำบล 
วังกระแจะ มีเสำส่งสัญญำณตั้งที่ อำคำรโทรคมนำคม 38 ถนนรำษฎร์นิยม ต ำบลบำงพระ อ ำเภอเมืองตรำด 
จังหวัดตรำด มีผู้ใช้บริกำร จ ำนวน 1,500 หมำยเลข ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลวังกระแจะร้อยละ 90 และมี
ผู้ใช้บริกำรอินเตอร์เน็ต จ ำนวน 1,900 หมำยเลข  
         ที่มำ บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 
 

ซึ่งในปัจจุบันต ำบลวังกระแจะมีกำรใช้โทรศัพท์มือถืออย่ำงแพร่หลำย เนื่องจำกเป็นเครื่องมือสื่อสำรที่
สะดวก สำมำรถพกพำได้ และให้บริกำรได้เกือบครอบคลุมพ้ืนที่ และเป็นช่องทำงกำรสื่อสำรที่สะดวก รวดเร็ว  
มีประสิทธิภำพ ซึ่งอำจเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับหลำยคนในกำรสื่อสำรประจ ำวันในยุคปัจจุบัน เพรำะสำมำรถให้เข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำรได้ง่ำย  
 
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 ที่ท ำกำรไปรษณีย์ที่อยู่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ที่ท ำกำรไปรษณีย์ตรำด ตั้งอยู่ 3/5 ถนนชัยมงคล ต ำบลบำงพระ 
อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด นอกจำกนี้ ยังมีบริษัทเอกชนที่ให้บริกำรจัดส่งพัสดุ จ ำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท 
เคอรี่ เอ็กซ์เพลส จ ำกัด ตั้งอยู่ 311/1-2 ถนนสุขุมวิท หมู่ 2 บ้ำนหนองบัว ต ำบลวังกระแจะ อ ำเภอเมืองตรำด 
จังหวัดตรำด และ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพลส จ ำกัด ตั้งอยู่ ถนนตรำด – คลองใหญ่ หมู่ 2 บ้ำนหนองบัว ต ำบล 
วังกระแจะ อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร  

ในพ้ืนที่ต ำบลวังกระแจะ ประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท ำกำรเกษตรกรรม ได้แก่ ท ำสวนผลไม้ สวน
ยำงพำรำ สวนปำล์ม ท ำนำ เป็นต้น จึงมีจ ำนวนครัวเรือนเกษตร แยกเป็นรำยหมู่บ้ำน ดังนี้ 

หมู่ที่ ครัวเรือนเกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

ผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
(ราย) 

พื้นที่เพาะปลูก  
(ไร่) 

1 1 1 4 
2 67 67 785 
3 63 63 664 
4 232 232 3,205 
5 65 65 919 
6 123 123 1,970 
7 119 119 2,072 
8 4 4 66 
9 144 144 2,115 

10 83 83 1,954 
11 89 89 1,928 
12 2 2 20 
รวม 992 992 15,702 

ที่มำ ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเมืองตรำด 
 

ตารางการใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลวังกระแจะ 
ประเภท เนื้อที ่(ไร่) ร้อยละ 

1. ไม้ยืนต้น 2,5392 41.59 
2. ไม้ผล 7,367 12.06 
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง 7,265 11.90 
4. พื้นที่ป่ำ 6,718 11.00 
5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด 4,343 7.11 
6. พื้นที่น้ ำ 2,720 4.45 
7. พืชไร่ 2,407 3.94 
8. สถำนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 1,889 3.09 
9. พื้นที่นำ 1,689 2.76 
10. พื้นที่ลุ่ม 1,232 2.01 
11. พืชสวน 19 0.03 

รวม 61,041 100 
ที่มา สถานีพัฒนาที่ดินตราด 
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ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของต าบลวังกระแจะ 
ประเภท เนื้อที ่(ไร่) ร้อยละ 

1. ยำงพำรำ 15,336 53.83 
2. ทุเรียน เงำะ มังคุด 9,478 33.27 
3. สับปะรด 2,931 10.28 
4. ข้ำว 422 1.48 
5. ปำล์มน้ ำมัน 297 1.04 
6. มะพร้ำว 24 0.08 

รวม 28,488 100 
ที่มา สถานีพัฒนาที่ดินตราด 

 
ตารางแสดงสินค้าเกษตรที่ส าคัญของต าบลวังกระแจะ 

ประเภทสินค้าเกษตร 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิต 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1. ยำงพำรำ 245-350  2,00-3,000 6,000 
2. ปำล์มน้ ำมัน 1,500-3,800 7,000-8,000 3,750 
3. ทุเรียน 1,100-1,900 12,000-30,000 150,000 
4. เงำะ 1,100-1,900 8,000-20,000 32,000 
5. มังคุด 300-900 8,000-20,000 25,000 
6. สับปะรด 3,400-3,500 20,000 25,000 
7. ข้ำว (นำปีนอกเขตชลประทำน) 400 3,500 6,000 

   ที่มา ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองตราด 
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ตารางแสดงสินค้าเกษตรที่ส าคัญของต าบลวังกระแจะ ปีการผลิต 2561 

ชนิดสินค้า 
พื้นที่
ปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ไร่) 

ผลผลิต
เฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ราคาที่
เกษตรกร
ขายได้ 

(บาท/กก.) 

มูลค่าผลผลิต
ตามราคา

เกษตรกรขายได้ 
(บาท) 

ทุเรียน 1,354 953 1,500 80-150 142,950,000 
มังคุด 1,375 1,298 600 50-120 38,940,000 
เงำะ 463 424 1,600  10-40 13,568,000 
ลองกอง 805 782 700  25-40 13,685,000 
ยำงพำรำ 12,568 11,293 250 18-25 50,818,500 
ปำล์มน้ ำมัน 734 677 2,650 1.5-2.9 2,691,075 
ข้ำว 66 66 400 15 396,000 
สับปะรดโรงงำน 1,246 1,238 3,000 0.5-7.8 4,456,800 
สับปะรดบริโภคสด 1,750 1,658 3,000  8-10 39,792,000 

รวม 20,361 18,389 - - 307,297,375 
      ที่มา ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองตราด 

 
6.2 การประมง 
 ต ำบลวังกระแจะ มีประชำชนใช้ที่ดินเพื่อท ำกำรประมงในพ้ืนที่จ ำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นสินค้ำด้ำนกำรประมงท่ี
ส ำคัญ คือ กำรเลี้ยงกุ้งขำว โดยมีกำรใช้ที่ดินเพ่ือกำรประมงแยกเป็นรำยหมู่บ้ำน ดังนี้ 

หมู่ที่ 
พื้นที่ใช้ท าประมง 

(ไร่) 
กุ้งขาว 
(กก.) 

หมู่ที่ 
พื้นที่ใช้ท าประมง 

(ไร่) 
กุ้งขาว 
(กก.) 

1 39 - 7 610 221,516 
2 40 14,000 8 26 26,700 
3 - - 9 - - 
4 - - 10 - - 
5 126 46,900 11 - - 
6 - - 12 - - 

รวม 12 หมู่บ้าน 841 309,116 
ที่มำ ส ำนักงำนประมงจังหวัดตรำด 

 
นอกจำกนั้นแล้ว พ้ืนที่ต ำบลวังกระแจะเป็นพ้ืนที่อยู่ใกล้ทะเล และมีแม่น้ ำตรำดซึ่งเป็นแม่น้ ำขนำดใหญ่

เป็นสำมำรถเดินเรือประมงและเป็นที่พักเรือประมงได้ และส่งผลให้มีธุรกิจสืบเนื่องจำกกำรประมง ได้แก่ โรงน้ ำแข็ง 
โรงงำนน้ ำปลำ อู่ต่อเรือ คำนเรือ และท่ำเทียบเรือ เป็นต้น ซึ่งมีจ ำนวนกำรประมงของประชำชน ดังนี้ 
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หมู่ที่ ครัวเรือนท าประมง (ครัวเรือน) เรือพาณิชย์ (ล า) เรือประมงพื้นบ้าน (ล า) 
1 2 48 3 
2 - 3 - 
3 - 1 2 
4 - - - 
5 - 3 - 
6 1 - - 
7 2 - - 
8 - 12 4 
9 - - - 
10 - - - 
11 - - - 
12 - 2 2 
รวม 5 69 11 

ที่มำ ส ำนักงำนประมงจังหวัดตรำด 
6.3 การปศุสัตว ์ 

ต ำบลวังกระแจะ เป็นพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรเป็นหลัก เกษตรกรทั่วไปประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร 
โดยเฉพำะปลูกยำงพำรำ ปลูกไม้ผล และพ้ืนที่ต ำบลวังกระแจะอยู่ใกล้ทะเลอ่ำวไทย ประชำชนบำงส่วนนิยม 
กินอำหำรทะเล ไม่นิยมกินเนื้อสัตว์ จึงส่งผลให้กำรเลี้ยงสัตว์มีน้อย แต่ก็ยังมีประชำชนบำงส่วนที่มีกำรเลี้ยงสัตว์  
อยู่บ้ำง ซึ่งกำรเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นกำรเลี้ยงเพ่ือบริโภคในครัวเรือนและจ ำหน่ำยสัตว์ใหญ่ สัตว์ที่เลี้ยง เช่น ไก่ เป็ด  
โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ สุกร เป็นต้น โดยแยกเป็นรำยหมู่บ้ำน ดังนี้ 

หมู่ที ่ จ านวน 
(ครัวเรือน) 

โคเน้ือ 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

สุกร 
(ตัว) 

เป็ด 
(ตัว) 

ไก่ 
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

แกะ 
(ตัว) 

1 16 - 2 - - 481 - - 
2 18 - 3 - - 377 - - 
3 16 17 - - - 399 - - 
4 51 - - - - 1,547 - - 
5 22 - 2 - - 328 - - 
6 23 - - - - 129 - - 
7 46 70 4 - - 809 - - 
8 49 112 31 - 200 683 60 8 
9 21 - - - 21 338 - - 

10 15 17 17 60 50 358 7 4 
11 6 - - - - 110 - - 
12 6 - - - - 95 - - 
รวม 287 216 59 60 271 5,654 67 12 

 

ที่มำ ส ำนักงำนปศุสตัว์อ ำเภอเมืองตรำด 
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6.4 การบริการ 
 ต ำบลวังกระแจะ มีพ้ืนที่บำงส่วนเป็นพ้ืนที่เมืองและที่เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจกิจของจังหวัดตรำด จึงส่งมีกำร
ลงทุนประกอบธุรกิจประเภทโรงแรมและสถำนท่ีพัก จ ำนวน 15 แห่ง ดังนี้ 

หมู่ที่  จ านวน (แห่ง) หมู่ที่  
จ านวน 
(แห่ง) 

1 1 7 -  

2 5 8 2 

3 3 9 -  

4  - 10 -  

5 3 11 -  

6 -  12 - 

รวม 15 
      

ที่มำ งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ กองคลัง อบต.วังกระแจะ 
 

จ ำนวนใบอนุญำตตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังกระแจะ  
เรื่อง กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ปี 2562 

หมู่ที่ จ ำนวน (รำย) หมู่ที่ จ ำนวน (รำย) 

1 63 7 3 

2 88 8 20 

3 27 9 10 

4 2 10 - 

5 26 11 1 

6 1 12 8 

รวม 249 
 

ที่มำ งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได ้กองคลัง อบต.วังกระแจะ 
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จ ำนวนใบอนุญำตตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังกระแจะ  
เรื่อง กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ประเภทกลุ่มบันเทิง ปี 2562 

หมู่ที่  จ ำนวน (รำย) หมู่ที่  จ ำนวน (รำย) 

1 2 7 - 

2 4 8 - 

3 1 9 2 

4 - 10 - 

5 1 11 - 

6 - 12 - 

 รวม 10 
 

ที่มำ งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได ้กองคลัง อบต.วังกระแจะ 
 

จ ำนวนใบอนุญำตตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังกระแจะ 
เรื่อง สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสะสมอำหำร ปี 2562 

หมู่ที่  จ ำนวน (รำย) หมู่ที่  จ ำนวน (รำย) 

1 45 7 - 

2 33 8 1 

3 10 9 3 

4 - 10 - 

5 5 11 - 

6 - 12 6 

รวม 103 
 

ที่มำ งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได ้กองคลัง อบต.วังกระแจะ 
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6.5 การท่องเที่ยว 
 ต ำบลวังกระแจะมีสถำนที่ท่องเที่ยวหลำยแห่งที่น่ำสนใจ ดังนี้ 
 1. วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้ำนปลำยคลอง ถนนพัฒนำกำรปลำยคลอง ต ำบล 
วังกระแจะ เป็นวัดเก่ำแก่ที่สุดในจังหวัดตรำด สร้ำงขึ้นสมัยอยุธยำ  โดย “หลวงเมือง” เป็นผู้สร้ำงขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
2195 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ำปรำสำททอง (พ.ศ. 2172 - 2199) และได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ  
เมื่อ พ.ศ. 2225 ในรัชสมัยของสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช (พ.ศ. 2199 - 2231) ท่ำนพระครูคุณสำรพิสุทธิ์ 
(หลวงพ่อโห) อดีตเจ้ำอำวำสในสมัยรัชกำลที่ 5 ได้บูรณะปฏิสังขรณ์เสนำสนะถำวรวัตถุในวัด จวบจนปัจจุบันท่ำน
พระครูสุวรรณสำรวิบูล พร้อมทั้งชำวบ้ำนได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และดูแลภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอำด
เรียบร้อย วัดนี้จึงเป็นศูนย์กลำงกำรปฏิบัติศำสนกิจ ภำยในวัดเป็นแหล่งรวบรวมโบรำณวัตถุอันทรงคุณค่ำไว้มำกมำย
โดยเฉพำะพระบรมสำรีริกธำตุ ซึ่งเป็นมงคลสูงสุดคู่บ้ำนเมือง มีพระพุทธรูปทองบุเงิน พระพุทธรูปปำงต่ำงๆ รวมทั้ง
เครื่องถ้วยจีน เครื่องถ้วยยุโรป กลองมโหระทึก แสดงให้เห็นถึงกำรเดินทำงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่ำงเมืองท่ำ
ชำยฝั่งตะวันออกกับเมืองท่ำโพ้นทะเลในแถบเอเชียอำคเนย์ข้ำมไปไกลถึงซีกโลกตะวันตก เป็นศูนย์กลำงของชุมชน
มำตั้งแต่อดีต ภูมิทัศน์ของวัดบุปผำรำม จัดแบ่งออกเป็น 3 เขต แต่ละเขตโดดเด่นไปด้วยเอกลักษณ์ของศำสนำ 
สถำนที่ส ำคัญ คือ 
 1) เขตพุทธำวำส เป็นที่ตั้งของโบรำณสถำนที่มีคุณค่ำ เช่น วิหำรฝำกระดำน (โบสถ์เก่ำ) วิหำร
พระพุทธไสยำสน์ มณฑปพระพุทธบำทสี่รอย มณฑปพระพุทธบำทมงคล 108 มณฑปพระพุทธรูปปำงบ ำเพ็ญ 
ทุกรกิริยำ เจดีย์ 28 องค ์เป็นต้น 
 2) เขตธรรมำวำส เป็นที่ตั้งของโบรำณสถำนที่สร้ำงขึ้น เพ่ือประโยชน์ในกำรบ ำเพ็ญกุศล 
ฟังธรรม เช่น หอสวดมนต์ ศำลำกำรเปรียญ และหอระฆังจัตุรมุข   
 3) เขตสังฆำวำส เป็นที่ตั้งของโบรำณสถำนที่เป็นที่อยู่ของพระภิกษุ สำมเณร ได้แก่ กุฏิรำย
หลังเดียวทรงไทย หอระฆัง เป็นต้น 
 การเดินทาง เริ่มต้นจำกตัวเมืองตรำด ไปตำมทำงหลวงหมำยเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ตรงข้ำม 
โรงพยำบำลตรำด เลี้ยวแยกซ้ำยเข้ำไปประมำณ 2 กิโลเมตร 
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 2. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 "เส้นทำงศึกษำธรรมชำติ บ้ำนด่ำนเก่ำ" 
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีจุดเด่น คือ เป็นเส้นทำงศึกษำธรรมชำติป่ำชำยเลนที่อยู่ใกล้ตัวเมือง
ที่สุด ระยะทำงจำกตัวเมืองตรำด ประมำณ 5 กิโลเมตร กำรเดินทำงสะดวก นอกจำกนั้นที่นี่ยังมีหิ่งห้อย ซึ่งเป็นสิ่ง
บ่งชี้ควำมอุดมสมบูรณ์และควำมสมดุลของธรรมชำติ ถือเป็นตัวชี้วัดคุณภำพน้ ำและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่ำงดี โดย
แบ่งเป็นสองเส้นทำง คือ เส้นทำงเดินศึกษำธรรมชำติป่ำชำยเลน ระยะทำง 860 เมตร ส่วนเส้นทำงหิ่งห้อย 
ระยะทำง 270 เมตร และเนื่องจำกทั้งสองฝั่งของศูนย์ฯ มีน้ ำ ขนำบทั้งสองฝั่ง คือ แม่น้ ำตรำด และคลองบำงพระ 
ทัศนียภำพ และบรรยำกำศมีควำมสวยงำม เหมำะแก่กำรพักผ่อน 
 การเดินทาง จำกศำลำกลำงจังหวัดตรำด อ ำเภอเมืองตรำด ไปบนถนนเนินตำแมว หมู่ 8 บ้ำนเนินตำ
แมว เป็นระยะทำงประมำณ 5 กิโลเมตร 
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3. อ่างเก็บน้ าเขาระก า เป็นแหล่งน้ ำที่เป็นเสมือนหัวใจของชำวตรำด เกิดจำกพ้ืนที่ธรรมชำติที่เป็นหุบ
เขำ ประกอบด้วย เขำระก ำ เขำไม้ซี้ และเขำมะปริง ตั้งอยู่ในเขตอ ำเภอ 3 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมืองตรำด อ ำเภอเขำ
สมิง และอ ำเภอแหลมงอบ เป็นแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ เก็บกักน้ ำไว้เพ่ือกำรเกษตร ลดปัญหำน้ ำท่วม เป็นแหล่งน้ ำผลิต
น้ ำประปำในตัวจังหวัดและอ ำเภอแหลมงอบ เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ปลำ และแพร่พันธุ์ปลำให้เติบโตตำมแหล่งน้ ำ
ธรรมชำติ บริกำรน้ ำให้แก่กองทุนสวนยำงจ ำนวน 350 ไร่ และท ำหน้ำที่ส่งน้ ำมำยังอ่ำงเก็บน้ ำเขำระก ำ ขยำย
ครอบคลุมพ้ืนที่เกษตร 17,500 ไร่ อ่ำงเก็บน้ ำเขำระก ำเป็นอ่ำงเก็บน้ ำกว้ำงใหญ่ที่อยู่ใกล้ตัวเมืองตรำด โดยรับน้ ำที่
ระบำยผ่ำนลงมำตำมคลองไม้ซี้สู่คลองบำงพระ จำกนั้นก็จะกักเก็บแล้วปล่อยไปยังคลองส่งน้ ำชลประทำน 
ครอบคลุมพ้ืนที่เกษตรกรรมประมำณ 17,500 ไร่ ส่วนหนึ่งก็น ำไปผลิตเป็นน้ ำประปำ หล่อเลี้ยงผู้คนในตัวจังหวัด
ตรำด ถนนรอบอ่ำงเก็บน้ ำเขำระก ำส่วนขยำย เหมำะส ำหรับกำรวิ่งออกก ำลังกำยและปั่นจักรยำนเสือภูเขำ อีกทั้งยังมี
ทัศนียภำพที่สวยงำมเหมำะต่อกำรพักผ่อน โดยเฉพำะในช่วงฤดูหนำวจะมีนกน้ ำอพยพมำอำศัยอยู่จ ำนวนมำก 
รวมทั้งยังมีนกประจ ำถิ่นอีกหลำยชนิด รอบอ่ำงเก็บน้ ำยังเป็นที่ตั้งของร้ำนอำหำรที่มีชื่อเสียงหลำยร้ำน ยำมเย็นของ
ทุกวันจึงมักเป็นศูนย์รวมของผู้คนที่นิยมทำนอำหำรนอกบ้ำน ตลอดจนนักท่องเที่ยวจ ำนวนหนึ่งที่มีโอกำสผ่ำนทำง
ไปถึง อ่ำงเก็บน้ ำแห่งนี้ยังเป็นสถำนที่ซ่ึงชำวเมืองตรำดนิยมใช้ลอยกระทงจนถึงปัจจุบัน 
 การเดินทาง อ่ำงเกือบน้ ำเขำระก ำอยู่ห่ำงจำกวัดโยธำนิมิต 10 กิโลเมตร 
 

 

 

 

 

 

 

 4. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจ าชั่วคราวเขาระก า จังหวัดตราด เป็นแลนด์มำร์คใหม่ของเมือง
ตรำด ที่สร้ำงขึ้นเพ่ือให้ผู้ต้องขังชั้นดี ได้เข้ำมำเรียนรู้ถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ดินเล็กๆ แปลง
เดียว ท ำจริง - ไม่จน จำกจุดเริ่มต้นที่กรมรำชทัณฑ์เข้ำมำพลิกฟ้ืนเขำระก ำจำกภูเขำหัวโล้นมำเป็นแปลงเกษตรและ
บ้ำนดินเป็นต้นแบบให้แก่เรือนจ ำทั่วประเทศ และสร้ำงอำชีพและรำยได้ให้กับผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ เรือนจ ำชั่วครำว
เขำระก ำกลำยเป็นจุดท่องเที่ยวส ำคัญของจังหวัดตรำด เนื้อที่กว่ำ 1,000 ไร่ เปิดให้เยี่ยมชมแปลงเกษตรสำธิต 
ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ก่อสร้ำงบ้ำนดิน จัดสวนหย่อมจำกปูนปั้น ซึ่งเรือนจ ำไม่ได้เก็บหลักสูตรไว้เพ่ือฝึกสอนนักโทษ
เท่ำนั้น แต่เปิดเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ให้ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำศึกษำดูงำนได้ เพียงแวะเข้ำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เท่ำนั้น ที่นี่มีวิทยำกรผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกฝนและท ำจริง นับ 100 คน พร้อมบรรยำยทุกหลักสูตร 
 การเดินทาง จำกทำงหลวงหมำยเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ออกนอกเมืองไปประมำณ 8 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ำยเข้ำ
ถนนทำงไปวัดสวนใน ตรงไปประมำณ 2 กิโลเมตร ศูนย์กำรเรียนรู้ฯ ตั้งอยู่ทำงซ้ำยมือ 
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6.6 อุตสาหกรรม 
 ในปัจจุบันมีโรงงำนอุตสำหกรรม ประเภทต่ำงๆ ในต ำบลวังกระแจะ ดังนี้ 

ประเภท 
สถาน

ประกอบการ  
(แห่ง) 

เงินลงทุน  
(บาท) 

มี
คนงาน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

อุตสำหกรรมขนส่ง 23 246,404,000  238 30.96 
อุตสำหกรรมอำหำร 12 447,960,000  218 56.28 
อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 12   19,810,600  33 2.49 
อุตสำหกรรมเครื่องจักรกล 6     3,038,000  17 0.38 
อุตสำหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ 5     7,787,829  57 0.98 
อุตสำหกรรมอ่ืนๆ 5   19,050,000  19 2.39 
อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 3        930,000  60 0.12 
อุตสำหกรรมยำง 2   11,800,000  7 1.48 
อุตสำหกรรมอโลหะ 2   28,200,000  19 3.54 
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ 1   11,000,000  4 1.38 
รวม 71 795,980,429  672 100.00 

ที่มำ ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวดัตรำด 
 
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 ต ำบลวังกระแจะ มีสังคมลักษณะที่เป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีพ้ืนที่บำงส่วนเป็นเมืองและย่ำนเศรษฐกิจของ
จังหวัดตรำด จึงท ำให้มีผู้กำรประกอบธุรกิจในพ้ืนที่ของต ำบลวังกระแจะที่เป็นคนในพ้ืนที่และคนนอกพ้ืนที่ โดยมีดังนี้ 
 ตำรำงแสดงจ ำนวนข้อมูลผู้จดทะเบียนประกอบธุรกิจกำรค้ำที่ยังด ำเนินกำรอยู่ในต ำบลวังกระแจะ 
 

ประเภท จ านวน (ราย) 
บริษัทจ ำกัด 117 
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล 1 
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 124 

รวม 242 
ที่มำ ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดตรำด 

 
ตำรำงแสดงจ ำนวนข้อมูลผู้จดทะเบียนประกอบธุรกิจกำรค้ำประเภทบุคคลธรรมดำในต ำบลวังกระแจะ 

 

ประเภท จ านวน (ราย) 
บุคคลธรรมดำ 75 

รวม 75 
ที่มำ กองคลัง อบต.วังกระแจะ 



28 
 

  

จ ำนวนใบอนุญำตตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังกระแจะ  
เรื่อง กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ปี 2562 

หมู่ที่ จ ำนวน (รำย) หมู่ที่ จ ำนวน (รำย) 

1 63 7 3 

2 88 8 20 

3 27 9 10 

4 2 10 - 

5 26 11 1 

6 1 12 8 

รวม 249 
ที่มำ งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได ้กองคลัง อบต.วังกระแจะ 

 
จ ำนวนใบอนุญำตตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังกระแจะ  
เรื่อง กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ประเภทกลุ่มบันเทิง ปี 2562 

หมู่ที่  จ ำนวน (รำย) หมู่ที่  จ ำนวน (รำย) 

1 2 7 - 

2 4 8 - 

3 1 9 2 

4 - 10 - 

5 1 11 - 

6 - 12 - 

 รวม 10 
ที่มำ งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได ้กองคลัง อบต.วังกระแจะ 
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จ ำนวนใบอนุญำตตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังกระแจะ 
เรื่อง สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสะสมอำหำร ปี 2562 

หมู่ที่  จ ำนวน (รำย) หมู่ที่  จ ำนวน (รำย) 

1 45 7 - 

2 33 8 1 

3 10 9 3 

4 - 10 - 

5 5 11 - 

6 - 12 6 

รวม 103 
ที่มำ งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได ้กองคลัง อบต.วังกระแจะ 

 
 ในพ้ืนที่ต ำบลวังกระแจะ ประชำชนมีกำรวมกลุ่มอำชีพต่ำงๆ ที่หลำกหลำย เพ่ือเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อมูลต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีกลุ่มต่ำงๆ ในต ำบลวังกระแจะ ดังนี้ 
 - เครือข่ำยกองทุนชุมชนต ำบลวังกระแจะ   จ ำนวน 1 กองทุน 
 - กลุ่มสัจจะออมทรัพย์     จ ำนวน 9 กลุ่ม 
 - กลุ่มเกษตรกรใช้สำรอินทรีย์    จ ำนวน 12 กลุ่ม 
 - กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร     จ ำนวน 10 กลุ่ม 
 - กลุ่มวิสำหกิจชุมชน     จ ำนวน 4 กลุ่ม 
 - กลุ่มผู้ใช้น้ ำ      จ ำนวน 4 กลุ่ม 

- กลุ่มเกษตรกรท ำสวน     จ ำนวน 1 กลุ่ม 
 - กลุ่มปรับปรุงคุณภำพยำงพำรำ    จ ำนวน 2 กลุ่ม 
 - กลุ่มปรับปรุงคุณภำพมังคุด    จ ำนวน 1 กลุ่ม 
 - กลุ่มปรับปรุงคุณภำพทุเรียน    จ ำนวน 1 กลุ่ม 
 - กลุ่มผู้ปลูกลองกอง     จ ำนวน 1 กลุ่ม 
 - กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด     จ ำนวน 1 กลุ่ม 
 - กลุ่มปลูกผักอินทรีย์     จ ำนวน 1 กลุ่ม 
 - กลุ่มปรับปรุงคุณภำพดิน    จ ำนวน 1 กลุ่ม 
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6.8 แรงงาน  
ตำรำงจ ำนวนประชำกร จ ำแนกตำมช่วงอำยุ ปี 2562 ที่พักอำศัยอยู่ในครัวเรือนในวันส ำรวจ  

ข้อมูลควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน ระดับต ำบลวังกระแจะ ปี 2562 

 
 

ตำรำงจ ำนวนประชำกร จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ปี 2562 ข้อมูลควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน ระดับต ำบลวังกระแจะ 
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ตำรำงจ ำนวนประชำกร จ ำแนกตำมประเภทอำชีพ ปี 2562 ข้อมูลควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน ระดับต ำบลวังกระแจะ 

 
 

ตำรำงรำยงำนรำยได้เฉลี่ยครัวเรือน ข้อมูลควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน ระดับต ำบลวังกระแจะ ปี 2562 
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ตำรำงรำยงำนรำยจ่ำยเฉลี่ยครัวเรือน ข้อมูลควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน ระดับต ำบลวังกระแจะ ปี 2562 

 
ที่มำ ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเมืองตรำด 

 
7. ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา  

ประชำชนต ำบลวังกระแจะมีวิถีชีวิตที่ เรียบง่ำย มีหลำยเชื้อชำติ หลำยศำสนำอำศัยอยู่ร่วมกัน  
มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมบำงอย่ำงแตกต่ำงกัน แต่สำมำรถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีควำมขัดแย้งใดๆ  
และถ้อยทีถ้อยอำศัยซึ่งกันและกันท ำให้เกิดกำรผสมผสำนทำงวัฒนธรรมและควำมเป็นอยู่ที่ผสมกลมกลืนเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน โดยประชำชนในต ำบลวังกระแจะมีผู้นับถือศำสนำต่ำงๆ ดังนี้ 

ศำสนำพุทธ ประชำชนในพ้ืนที่ต ำบลวังกระแจะส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ โดยคิดเป็นประมำณร้อยละ 
91 และมีวัด(มหำนิกำย) จ ำนวน 7 แห่ง วัด(ธรรมยุติกนิกำย) จ ำนวน 2 แห่ง และที่พักสงฆ์ จ ำนวน 1 แห่ง 

ศำสนำอิสลำม ต ำบลวังกระแจะมีประชำชนนับศำสนำอิสลำม และส่วนใหญ่อำศัยอยู่หมู่ 3 หมู่ 8 และหมู่
อ่ืนๆ บำงส่วน โดยคิดเป็นประมำณร้อยละ 8 และมีมัสยิด จ ำนวน 3 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 3 และหมู่ 8 

ศำสนำคริสต์ ต ำบลวังกระแจะมีประชำชนนับศำสนำคริสต์อยู่กระจำยในพ้ืนที่ โดยคิดเป็นประมำณร้อยละ 
1 และมีคริสตจักรตรำด จ ำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในหมู่ 2 
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7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 1. ประเพณีวันสงกรานต์ ณ วัดบุปผำรำม โดยประชำชนชำวต ำบลวังกระแจะและใกล้เคียงจ ำนวนมำก
เดินทำงมำท ำบุญตักบำตรเนื่องในวันสงกรำนต์เป็นประจ ำทุกปี เพ่ือเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ของ
ไทย นอกเหนือจำกำรท ำบุญตักบำตรแล้ว ยังจัดท ำบุญก่อกองทรำย สรงน้ ำพระ และท ำบุญตำมวันเกิดด้วย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังกระแจะ เล็งเห็นว่ำเป็นประเพณีท่ีมีคุณค่ำต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และศำสนำ 
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 2. มหกรรมอาหารพื้นบ้าน ณ มัสยิดเรำฎอตุ้ลญีนำน หมู่ 3 บ้ำนป่ำหมำก ต ำบลวังกระแจะ อ ำเภอเมือง
ตรำด จังหวัดตรำด โดยในงำนจะมีกำรจัดแสดงและจ ำหน่ำยอำหำรอิสลำมมำกมำย ที่อร่อย สด สะอำด และถูก
หลักอนำมัย อีกทั้งยังมีกำรแสดงควำมสำมำรถของเยำวชนในโรงเรียนเรำฎอตุ้ลญีนำน และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เรำฎอตุ้ลญีนำน ที่มีกำรทดสอบควำมรู้ทำงด้ำนศำสนำ กำรเต้นประกอบเพลงต่ำงๆ กำรแสดงลิเกฮูลู และละคร
สะท้อนสังคม โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษำยนของทุกปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1. สบู่ น้ ามันตะไคร้ และสเปรย์ตะไคร้หอม ติดต่อได้ที่ คุณภำณุวิทย์ วรฉัตร ที่อยู่ 1006/3 หมู่ 1 บ้ำน
เกำะตะเคียน ต ำบลวังกระแจะ อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด โทร. 08-1945-7942 
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 2. ทุเรียนกวนแม่สมศรี ติดต่อได้ที่ คุณธนิยำ พ่ึงพิบูลย์ ที่อยู่ 121 หมู่ 2 บ้ำนหนองบัว ต ำบลวังกระแจะ 
อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด โทร. 08-7541-4251 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

7.4 ภาษาถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

ภำษำถิ่นเป็นมรดกทำงวัฒนธรรมที่ส ำคัญอีกอย่ำงหนึ่ง และมีเอกลักษณ์ควำมเป็นตัวตนของแต่ละพ้ืนที่ 
ที่สะท้อนออกมำผ่ำนรูปแบบต่ำงๆ โดยที่ภำษำถิ่นของภำคตะวันออกนั้นอำจมีส ำเนียงคล้ำยๆ กัน และมีค ำว่ำ “ฮิ” 
จนมักน ำไปพูดเป็นภำษำแสลงว่ำ “ระยองฮิสั้น จันท์ฮิใหญ่ ตรำดฮิยำว” (บำงครั้งก็ว่ำ ตรำดไม่มีฮิ) ซึ่งต ำบล 
วังกระแจะ ก็มีภำษำถิ่นที่ใช้พูดกันอย่ำงแพร่หลำยในปัจจุบัน เรียกว่ำ ภำษำตรำด ซึ่งค ำส่วนใหญ่ที่ใช้จะเป็น
ภำษำกลำง แต่ก็มีค ำเฉพำะถิ่นอยู่ไม่น้อย ส ำหรับภำษำตรำดนี้ก็มีส ำเนียงพูดที่แตกต่ำงกันไปตำมลักษณะหมู่บ้ำน 
เป็นควำมแตกต่ำงในเรื่องของเสียงวรรณยุกต์ ถ้ำคนในพ้ืนที่หำกได้ยินส ำเนียงกำรพูดจะสำมำรถบอกได้ว่ำมำจำก
หมู่บ้ำนใดหรือเป็นคนที่อำศัยอยู่บริเวณใด และมีตัวอย่ำงค ำภำษำตรำด ดังนี้ 

เซ่ด หมำยถึง หมด เช่น กินกันซะเซ่ดเลย, ไปกันเซ่ด  
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แอบ หมำยถึง ใกล้ เช่น บ้ำนก็อยู่แอบๆ วัดแหละ 

บำน หมำยถึง มำก เยอะแยะ เช่น มีมังคุดบำนเลยที่บ้ำน 

ผ้ำผวย หมำยถึง ผ้ำห่ม 

น้ ำขี้ซ ำ หมำยถึง น้ ำเสียที่ขังอยู่ในพื้นท่ีหรือร่องน้ ำ 
 

เพลงพื้นบ้ำน  
พ้ืนที่ต ำบลวังกระแจะ มีเพลงพ้ืนบ้ำนที่ร้องเล่นกันมำแต่สมัยโบรำณ เช่น เพลงเกี่ยวข้ำว เพลงหงฟำง 

เพลงอีแซว เพลงฉ่อย ร ำวงย้อนยุค ร ำสวด เป็นต้น มีประชำชนส่วนหนึ่งในพ้ืนที่ที่ได้ประกอบอำชีพท ำนำ และมี
กำร "ลงแขกเกี่ยวข้ำว" และนิสัยรื่นเริงชอบควำมสนุกสนำน เมื่อออกแรงท ำนำเกี่ยวข้ำว ก็จะหำอะไรที่สนุกเล่น  
แก้เหนื่อย ท ำให้เกิดควำมคึกคัก ในระหว่ำงท ำงำนร่วมกัน ท ำให้เกิดเพลงพ้ืนบ้ำนขึ้นมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น เพลง
เกี่ยวข้ำว เพลงสงฟำง ตั้งแต่สมัยปู่ย่ำตำทวดสืบต่อกันมำ กำรเล่นเพลงพ้ืนบ้ำนนั้น ไม่ได้เล่นแค่คนสองคน แต่เล่น
กันเป็นหมู่คณะ คนไหนเก่งก็เป็นพ่อเพลง แม่เพลง เก่งน้อยหน่อยว่ำเองไม่ได้ ก็เป็นลูกคู่คอยกระทุ้ง บำงคนก็คอย
เคำะจังหวะ ตีเกรำะ เคำะไม้ ตำมสนุกพวกท่ีร้องเล่นไม่ได้ ก็นั่งฟังหรือกระโดดโลดเต้นไปตำมจังหวะ ซึ่งในปัจจุบัน
ในพ้ืนที่ต ำบลวังกระแจะไม่ได้ประกอบอำชีพท ำนำแล้ว จึงได้ปรับเปลี่ยนมำเป็นกำรแสดงเพ่ืออนุรักษ์ โดยแสดงใน
งำนส ำคัญต่ำงๆ  

เพลงอีแซว เป็นอีกเพลงหนึ่งที่มีควำมเป็นมำที่ยำวนำน โดยในช่วงแรกๆ นั้นมีลักษณะเป็นเพลงปฏิพำกย์ 
(เพลงโต้ตอบ) ที่หนุ่มสำวใช้ร้องยั่วเย้ำ เกี้ยวพำรำสีกันอย่ำงง่ำยๆ สั้นๆ กระทั่งเมื่อ 60-70 ปีที่ผ่ำนมำจึงได้พัฒนำ
เป็นเพลงปฏิพำกย์ยำวคือมีเนื้อเพลงที่ใช้ร้องในแต่ละครั้งยำวมำกขึ้น พร้อมกับมีกำรดัดแปลงท ำนองและลักษณะ
กำรร้องรับของลูกคู่ นอกจำกนั้นยังได้มีกำรพัฒนำเสื้อผ้ำของผู้แสดง โดยจะนุ่งโจงกระเบนทั้งฝ่ำยชำยและหญิง 
ส่วนเสื้อนั้นฝ่ำยหญิงจะใส่เสื้อแขนสั้นคอกลมหรือ คอเหลี่ยมกว้ำง ฝ่ำยชำยมักจะใส่เสื้อแขนสั้นคอกลม สร้ำงสรรค์
ควำมสะดุดตำด้วยสี ที่ฉูดฉำดเพ่ือดึงดูดใจผู้ชม ด้วยควำมนิยมในเพลงอีแซวท ำให้สำมำรถแสดงได้เกือบทุกสถำนที่
และทุกโอกำสเพียงแต่ จะไม่มีกำรแสดงในงำนแต่งงำน ในปัจจุบันในพ้ืนที่ต ำบลวังกระแจะยังมีบุคคลหรือผู้สูงอำยุ
ยังสำมำรถร้องเพลงอีแซวได้ 

เพลงฉ่อย เป็นเพลงพ้ืนเมืองที่มีกำรแสดงท่ำทำง และกำรร้องคล้ำยกับล ำตัด โดยมีผู้แสดงประกอบด้วย 
ฝ่ำยชำยและฝ่ำยหญิง ฝ่ำยละประมำณสองถึงสำมคน ในขณะที่พ่อเพลงแม่เพลงร้องโต้ตอบกันผู้เล่นคนอ่ืนๆ จะท ำ
หน้ำที่เป็นลูกคู่ เนื้อหำที่ร้องส่วนใหญ่มีทั้งเรื่อง ทำงโลก ทำงธรรม ชิงชู้ และมักจะมีถ้อยค ำ ที่มีควำมหมำยสองแง่
สองง่ำม กำรแสดงเพลงฉ่อยจะไม่มีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ แต่จะใช้กำรตบมือเป็นจั งหวะแทน และสิ่งที่เป็น
เอกลักษณ์ของเพลงฉ่อยคือ ลูกคู่จะร้องรับด้วยค ำว่ำ “เอ่ ชำ เอ้ชำ ชำ ชำชำชำ หน่อยแม่”  ส่วนกลอนที่ร้องมักลง
ท้ำยด้วยสระเดียวกัน ซึ่งนิยมสระไอ เพรำะหำค ำง่ำยที่สุด  สระอ่ืนที่นิยม เช่น สระอำ สระอี โอกำสเล่นจะนิยมเล่น 
หรือ ร้องทั่วไปไม่จ ำกัดเทศกำล ซ่ึงคุณค่ำคือมีกำรสอดแทรกวิถีชีวิตชำวบ้ำน นับแต่ควำมเชื่อเรื่องประเพณี ค่ำนิยม 
และภำษำถิ่น มีอยู่เป็นอย่ำงมำกในเพลงพ้ืนเมือง ในปัจจุบันในพ้ืนที่ต ำบลวังกระแจะยังมีบุคคลหรือผู้สูงอำยุยัง
สำมำรถร้องเพลงฉ่อยได ้
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ร ำวงย้อนยุค เป็นกำรแสดงที่มีวิวัฒนำกำรมำจำก ร ำโทน เป็นกำรร ำและร้องของชำวบ้ำน ซึ่งจะมีผู้ร ำทั้ง
ชำย และหญิง ร ำกันเป็นคู่ ๆ รอบ ครกต ำข้ำวที่วำงคว่ ำไว้ หรือไม่ก็ร ำกันเป็นวงกลมโดยมีโทนเป็นเครื่องดนตรี
ประกอบจังหวะ ลักษณะกำรร ำ และร้องเป็นไปตำมควำมถนัด ไม่มีแบบแผนก ำหนดไว้ คงเป็นกำรร ำ และร้องง่ำยๆ
มุ่งเน้นที่ควำมสนุกสนำนรื่นเริงเป็นส ำคัญ ต่อมำได้มีกำรปรับปรุงกำรเล่นร ำโทนให้เป็นระเบียบทั้งเพลงร้องลีลำท่ำ
ร ำ และกำรแต่งกำย จึงท ำให้กำรเล่นร ำโทนเป็นที่น่ำนิยมมำกยิ่งขึ้น และได้ปรับปรุงร ำโทนเสียใหม่ให้เป็นร ำวงย้อน
ยุคมำตรฐำน มีกำรแต่งเนื้อร้อง ท ำนองเพลงและน ำท่ำร ำจำกแม่บทมำก ำหนดเป็นท่ำร ำเฉพำะแต่ละเพลงอย่ำงเป็น
แบบแผน เช่น จังหวะร ำวง ลุมบ้ำ ตลุง อ๊อฟบิด แทงโก้ โกลละช่ำ ม้ำย่อง คองก้ำ ทวิส บีกิน สำมช่ำ โซน ฯลฯ โดย
ได้น ำมำใช้ละเล่นสืบมำจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันในพ้ืนที่ต ำบลวังกระแจะยังมีให้ได้สัมผัสในโอกำสงำนส ำคัญ เช่น 
งำนประจ ำปีของวัดหนองบัว งำนสงกรำนต์วัดบุปผำรำม เป็นต้น 

 ร ำสวด เป็นกำรละเล่นพ้ืนบ้ำนอย่ำงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกำรสวดหน้ำศพของคนในภำคตะวันออกของ
ประเทศไทยและในพื้นที่ของงต ำบลวังกระแจะ สมัยก่อนชำวบ้ำนนิยมตั้งศพบ ำเพ็ญกุศลกันหลำยวัน หลังจำกกำร
สวดพระอภิธรรมจบแล้ว พระจะสวดบทพระมำลัยต่อ เสมือนกำรอยู่เป็นเพ่ือนศพ ซึ่งคนก็นิยมฟังกันมำก เนื่องจำก
ท่วงท ำนอง ลีลำ และจังหวะของกำรสวดจะเป็นแบบละคร ที่มุ่งสื่ออำรมณ์แก่ผู้ฟังด้วยลีลำน้ ำเสียงที่ฟังสนุก แต่มี
เนื้อหำเน้นกำรสอนเรื่องบำปบุญคุณโทษ ครั้นต่อมำได้มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรสวดพระมำลัยจำกพระมำเป็นฆรำวำส
เป็นผู้สวดแทน และเรียกว่ำ "สวดคฤหัสถ์" ซึ่งบำงแห่งก็มีกำรปรับใหม่และเรียกว่ำ "กำรเล่นร ำสวด" แทน ถือเป็น
กำรละเล่นพ้ืนบ้ำนที่ใช้เล่นในงำนศพหลังจำกพระสวดอภิธรรม เพ่ือจะอยู่เป็นเพ่ือนเจ้ำภำพให้คลำยควำมโศกเศร้ำ 
วิธีกำรแสดงร ำสวดแต่ละคณะจะมีผู้แสดงประมำณ 4-6 คน โดยมีรำยละเอียดปลีกย่อยต่ำงกันบ้ำง แต่โดยหลักๆ 
แล้วจะประกอบด้วย กำรแต่งกำยและเครื่องดนตรี ส่วนใหญ่นักแสดงฝ่ำยชำยจะเน้นกำรใส่สีด ำ-ขำวเป็นหลัก ส่วน
นักแสดงหญิงจะเน้นสีด ำทั้งเสื้อและผ้ำนุ่ง จะไม่ใส่กำงเกง มีผ้ำคล้องคอ (สีอะไรก็ได้) เครื่องดนตรีจะประกอบด้วย
กรับ ฉิ่ง และตะโพน ส ำหรับเนื้อเรื่องที่ใช้ในกำรร ำสวด มักจะมำจำกวรรณคดีเป็นส่วนใหญ่ เช่น เรื่องพระอภัยมณี 
ขุนช้ำงขุนแผน ไกรทอง สังข์ทอง ฯลฯ โดยปกติแล้วโอกำสในกำรแสดงร ำสวด จะเล่นในงำนศพ ซึ่งเป็นคืนสุดท้ำย
ของงำน หรืองำนบรรจุอัฐิ งำนท ำบุญวันตำย และเวลำฝึกหัดเล่นร ำสวด มักไม่ให้ฝึกที่บ้ำน แต่จะไปหำที่ฝึกกัน
เฉพำะ เช่น วัด หรือศำลเจ้ำ เป็นต้น ปัจจุบันในพ้ืนที่ต ำบลวังกระแจะยังมีกำรว่ำจ้ำงคณะร ำสวดจำกนอกพ้ืนที่ เช่น 
อ ำเภอเขำสมิง อ ำเภอแหลมงอบ เป็นต้น เพ่ือมำเล่นร ำสวดในงำนศพ 
 
7.5 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 1. สวนสละสมโภชน์ เป็นสวนสละที่มีกำรดูแล กำรจัดกำรสวนอย่ำงดี คัดสรรคุณภำพตั้งแต่กระบวนกำร
คัดเมล็ดพันธุ์ในกำรปลูก หรือแม้กระทั่งคัดเกสรดอกไม้เพ่ือใช้ในกำรผสมให้ติดลูก ท ำให้เป็นสละที่มีรสชำติดี สวน
สมโภชน์เป็นสวนสละคุณภำพ ที่เปิดขำยสละพันธ์สุมำลี ให้นักท่องเที่ยวสำมำรถเดินเข้ำไปเลือกซื้อกันได้ถึงหน้ำ
สวน นอกจำกนี้ยังมีสละแปรรูปอย่ำง สละลอยแก้ว ซึ่งมีรสชำติหวำนชื่นใจ ไว้ให้ทำนและซื้อเป็นของฝำกกลับบ้ำน
อีกด้วย สวนสละสมโภชน ตั้งอยู่บ้ำนท้ำยวัง ต ำบลวังกระแจะ อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เปิดให้บริกำรทุกวัน 
8.00 - 17.00 น. โดยไม่เสียค่ำเข้ำชม รำยละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08-1438 -2015 
 การเดินทาง ใช้ถนนสุขุมวิทมุ่งหน้ำสู่จังหวัดตรำด สวนสละสมโภชน์ตั้งอยู่บ้ำนท้ำยวัง ก่อนถึงอ ำเภอเมือง
ตรำดประมำณ 7 กิโลเมตร ปำกทำงเข้ำเป็นวัดวังกระแจะ ให้เลี้ยวเข้ำไปประมำณ 2 กิโลเมตร ก็จะเจอสวนสละ
สมโภชน์ 
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 2. น้ าปลาตรา “สามกระต่าย” ของดีเมืองตรำด น้ ำปลำไทยขวัญใจเพ่ือนบ้ำน ส่งขำยกัมพูชำเดือนละ
แสนขวด   
 ที่ตั้ง: บริษัท เทพพรชัย อุตสำหกรรม จ ำกัด เป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำปลำ ตรำ “สำมกระต่ำย” OTOP 5 
ดำว เมืองตรำด ตั้งอยู่เลขที่ 134 ถนนโภคไพร ต ำบลวังกระแจะ อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัด โทร. 0-3951-1326 
และ 08-3007-0836 
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 3. กลุ่มสัมมาชีพ: ผลิตภัณฑ์ถักมือจากเชือกร่ม น้ าพริกแกง และสับปะรดกวน หมู่ 6 บ้ำนท้ำยวัง 
ต ำบลวังกระแจะ อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เบอร์โทรศัพท์. 08-3016-3954, 08-6153-8904 และ 
09-0664-5944  
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 4. น้ ามันเหลืองพฤกษาเวช ติดต่อได้ที่ คุณปุณณภำ เปรมปรี ที่อยู่ 359/1 หมู่ 2 บ้ำนหนองบัว ต ำบล 
วังกระแจะ อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด โทร. 08-9098-4145 
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 5. อาหารแปรรูป ประกอบด้วย ตะลิงปลิงแช่อ่ิม น้ ำตะลิงปลิง แยมตะลิงปลิง และกล้วยตำก ติดต่อที่ 
คุณพเยำว์ เหลืองศรีอ ำพร ที่อยู่ 268 หมู่ 3 บ้ำนป่ำหมำก ต ำบลวังกระแจะ อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด โทร. 
08-1451-1586 
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 6. สละลอยแก้ว สละกวน และแยมสละ เจ๊กุหลาบ ติดต่อได้ที่ คุณกุหลำบ สังข์ทอง ที่อยู่ 954/20  
หมู่ 1 บ้ำนเกำะตะเคียน ต ำบลวังกระแจะ อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด โทร. 08-1295-3342 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7. ไวน์เกาะช้าง หจก.วำนิชบริวเวอรี่ ตรำด ที่อยู่ 18 หมู่ 6 บ้ำนท้ำยวัง ต ำบลวังกระแจะ อ ำเภอเมือง
ตรำด จังหวัดตรำด โทร. 08-1630-1179 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ า 
 1) แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
 ต ำบลวังกระแจะ ตั้งอยู่ในอ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด ซึ่งเป็นพ้ืนที่มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี และเป็น
พ้ืนที่ที่มีปริมำณฝนตกรวมตลอดปีอยู่ระหว่ำงช่วง 3,000 – 4,000 มิลลิเมตร และมีแม่น้ ำสำยส ำคัญของจังหวัด
ตรำดไหลผ่ำน 1 สำย คือ แม่น้ ำตรำด ซึ่งมีต้นก ำเนิดจำกเทือกเข้ำบรรทัดไหลผ่ำนหลำยท้องที่ และไหลผ่ำนหมู่ 1 
หมู่ 7 และหมู่ 8 ของต ำบลวังกระแจะ แล้วไหลออกสู่ทะเล นอกจำกนี้ในพ้ืนที่ยังมีคลองหลำยสำยกระจำยอยู่ทั่ว
พ้ืนที่ของต ำบล ซึ่งเป็นแหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรเกษตรของประชำชนในพื้นท่ี  
 

แผนที่คลองในเขตต ำบลวังกระแจะ 

 
 

 2) แหล่งน้ ำชลประทำน 
 แหล่งน้ ำชลประทำนในต ำบลวังกระแจะ ประกอบ โครงกำรชลประทำนขนำดกลำง 2 แห่ง คือ อ่ำงเก็บน้ ำ
เขำระก ำ มีควำมจุ 47.69 ล้ำนลูกบำศก์เมตร มีพ้ืนที่ชลประทำน 7,849 ไร่ และคันกั้นน้ ำเค็มวังกระแจะ มีพื้นที่
ชลประทำน 2,418 ไร่ 
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ตำรำงข้อมูลแหล่งน้ ำในพ้ืนที่ต ำบลวังกระแจะ ปี 2562 
ประเภท จ านวน 

อ่ำงเก็บน้ ำ (แห่ง) 2 
ฝำย (แห่ง) 11 
ประตูระบำยน้ ำ (แห่ง) 10 
สระเก็บน้ ำ (แห่ง) 15 
บ่อบำดำล (บ่อ) 40 
บ่อน้ ำตื้น (บ่อ) 25 
ประปำ (โครงกำร) 1 
หอถังประปำ (ลูก) 20 
ถังเก็บน้ ำ (ถัง) 8 
ห้วย (แห่ง) 22 
หนอง (แห่ง) 16 
คลอง (แห่ง) 14 

ที่มำ กองช่ำง อบต.วังกระแจะ 
 
8.2 ป่าไม้ 
 ต ำบลวังกระแจะ มีพ้ืนที่ป่ำไม้ โดยสภำพป่ำไม้เป็นป่ำเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้ส ำคัญ ได้แก่ ยำง ชุมแพรก 
กระบำก ฯลฯ และป่ำชำยเลน มีพันธุ์ไม้ที่ส ำคัญ ได้แก่ โกงกำง แสม ประสัก ล ำแพน ล ำพู ฯลฯ โดยมีป่ำไม้ ดังนี้ 
 1) ป่ำชุมแสง เนื้อท่ี 778 ไร่ 
 2) ป่ำปำกคลองบำงพระ ป่ำเกำะเจ้ำ และเกำะลอย เนื้อท่ี 7,500 ไร่ 
 
8.3 ภูเขา  

เนื่องจำกต ำบลวังกระแจะมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นแบบลูกคลื่นลอนลำดเล็กน้อย  
พ้ืนที่รำบ และลูกคลื่นลอดลำดตำมล ำดับควำมสูงตั้งแต่ 0 – 200 เมตรเหนือระดับน้ ำทะเล จึงไม่มีเทือกเขำ ภูเขำ
ที่มีระดับควำมสูงมำกอยู่ในพื้นท่ี 
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8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ้ืนที่สำธำรณะที่มีอยู่ในต ำบลวังกระแจะ ซึ่งเป็นฐำนทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญที่ท ำให้เกิดควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ และพ้ืนที่สำธำรณะบำงส่วนไปน ำไปใช้เป็นสถำนที่รำชกำร ศำลำหมู่บ้ำน และสถำนที่ก ำจัด
ขยะ ซึ่งมีพ้ืนที่สำธำรณะ ดังนี้ 

ที ่ ชื่อพืน้ที ่ ทีต่ั้งหมู่ที ่
จ านวนพืน้ที ่

ลักษณะพืน้ที ่
ไร่ งาน ตรว. 

1 ท่ีสำธำรณะร่องน้ ำใส 2 4 2 56 ร่องน้ ำสำธำรณะ 
2 หนองบัวสำธำรณะ 2 1 1 6 ร่องน้ ำสำธำรณะ 

3 ทุ่งพงตำแรม 2 79 - 40 
ก่อสร้ำงส ำนักงำนศำลจังหวัดและ
ส ำนักงำนอัยกำรจังหวัด 

4 หนองต้นไทร 3 2 - 82 หนองน้ ำ 
5 โนนโพธ์ิ 3 - 1 53 พื้นท่ีว่ำงเปล่ำ 
6 ตรอกสมอ 3 3 3 98 พื้นท่ีว่ำงเปล่ำ 
7 ทุ่งตรอกสมอ 3 10 1 35 สระน้ ำ 
8 ศำลำอเนกประสงค์ 4 - 1 24 ก่อสร้ำงศำลำหมู่บ้ำน 
9 ท่ีป่ำช้ำ 4 - - 18 พื้นท่ีว่ำงเปล่ำ 

10 ทุ่งสำธำรณะ 4 5 2 92 พื้นท่ีว่ำงเปล่ำ 
11 ทุ่งมำบน้อย 4 10 3 66 สระน้ ำ 
12 ห้วงควำยแขวน 4 18 2 35 หนองน้ ำ 
13 ทุ่งสำมง่ำม 4 16 - 78 สระน้ ำ 
14 หนองยำยหลำย 5 3 2 56 หนองน้ ำ 
15 หนองยำยหลำย แปลง 2 5 1 3 - หนองน้ ำ 
16 หนองสำหร่ำย 6 6 2 38 หนองน้ ำ 
17 หนองกอโสม 6 2 1 85 หนองน้ ำ 
18 หัววังกระรอก 6 8 3 47 หนองน้ ำ 
19 หนองพรุ 7 79 - 40 สระน้ ำ 
20 หนองตำกก 7 19 2 26 หนองน้ ำ 
21 หนองน้ ำขำว 7 13 - 84 หนองน้ ำ 

22 ทุ่งท่ำสูง 7 138 3 64 
ก่อสร้ำงโครงกำรก ำจัดขยะ 
ของเทศบำลเมืองตรำด 

23 ศำลำอเนกประสงค์ หมู่ 7 7 2 1 7 ก่อสร้ำงศำลำหมู่บ้ำน 
24 ศำลปู่คัง 7 4 - 64 ท่ีตั้งศำลเจ้ำ 
25 หนองไก่เถื่อน 7 4 2 40 หนองน้ ำ 
26 หนองช้ำงลง 7 23 - 72 หนองน้ ำ 
27 หนองตำหล่ม 7 1 3 99 หนองน้ ำ 
28 หนองล ำภู 7 5 3 6 หนองน้ ำ 
29 หนองยำว 7 4 1 69 หนองน้ ำ 
30 หนองรังนก 7 6 3 87 สระน้ ำ 

31 
ส ำนักงำนท่ีดินจังหวัดและ
บ้ำนพักข้ำรำชกำร 

8 5 - 42 ก่อสร้ำงส ำนักงำนท่ีดินจังหวัด 

32 ใช้ในกรมรำชทัณฑ์ 10 2,995 3 93 ก่อสร้ำงเรือนจ ำชั่วครำวเขำระก ำ 
       ที่มำ กองช่ำง อบต.วังกระแจะ 
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9. อ่ืน ๆ  
9.1 จ านวนผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบ ารุงท้องท่ี  
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังกระแจะ มีอ ำนำจได้กำรจัดเก็บภำษีโรงเรือนและที่ดิน ภำษีป้ำย และภำษี
บ ำรุงท้องที่ซึ่งเป็นรำยได้ประเภทหนึ่งที่ได้มำเพ่ือน ำไปพัฒนำท้องถิ่น และมีจ ำนวนผู้ช ำระภำษีประเภทต่ำงๆ ปี 
2561 ดังนี้ 
 

หมู่ที่ 
ผู้เสียภาษีโรงเรือน 
และที่ดิน (ราย) 

ผู้เสียภาษีป้าย  
(ราย) 

ผู้เสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
(ราย) 

1 205 107 96 

2 184 140 189 

3 95 30 164 

4 5 1 303 

5 39 28 139 

6 10 1 143 

7 8 - 102 

8 41 4 83 

9 22 11 93 

10 3 - 92 

11 - - 24 

12 70 9 50 

รวม 682 331 1,478 
งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ กองคลัง อบต.วังกระแจะ 
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9.2 ปริมาณขยะมูลฝอย 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังกระแจะ ได้ประกำศข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังกระแจะ เรื่อง กำร
ก ำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และสิ่งเปรอะเปื้อน เพ่ือให้กำรบริกำรในพ้ืนที่ และมีผู้รับบริกำรก ำจัดขยะมูลฝอยแยกเป็นรำย
หมู่บ้ำน ณ เดือนเมษำยน 2562 ดังนี้ 

หมู่ที่  จ ำนวน (รำย) หมู่ที่  จ ำนวน (รำย) 

1 865 7 51 

2 676 8 97 

3 337 9 117 

4 96 10 51 

5 120 11 35 

6 93 12 537 

รวม 3,075 
ที่มำ งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได ้กองคลัง อบต.วังกระแจะ 

  
จำกข้อมูลข้ำงต้นที่มีผู้รับบริกำรก ำจัดขยะมูลฝอยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังกระแจะ  จ ำนวน 12 

หมู่บ้ำน จ ำนวน 3,075 รำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังกระแจะมีผู้ปฏิบัติงำนด้ำนจัดเก็บขยะ จ ำนวน 25 คน 
รถเก็บขยะมูลฝอย จ ำนวน 5 คัน แบ่งเส้นทำงเก็บขยะมูลฝอย จ ำนวน 5 เส้นทำง และได้ขนส่งไปก ำจัดที่ โครงกำร
ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองตรำด โดยใช้วิธีกำรฝังกลบ ซึ่งมีปริมำณขยะมูลฝอยปี 2561 ดังนี้ 

 

พื้นที่ 
ปริมาณขยะ

เฉลี่ย  
(ตัน/วัน) 

ปริมาณขยะ
เฉลี่ย 

(ตัน/เดือน) 

ปริมาณขยะ
เฉลี่ย 

(ตัน/ปี) 

วิธีการก าจัด
ขยะ 

รวม 12 หมู่บ้าน 17.35 520.49 6,245.822 โดยการฝังกลบ 
ที่มำ กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดลอ้ม อบต.วังกระแจะ 
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9.3 สถิติการเกิดสาธารณภยัในพื้นที่ต าบลวังกระแจะ ในปี 2561 

ประเภท
ภัยพิบัติ 

ช่วง
ระยะเวลา 

ระยะ 
เวลา 

จ านวน
ครั้งที่
เกิด 

ผลกระทบ (ความเสียหาย) งบประมาณที่
ให้การ

ช่วยเหลือ 
(บาท) 

ประชาชน 
(คน) 

บ้านเรือน 
(ครัวเรือน) 

พื้นที่
เกษตร 
(ไร่) 

ปศุ
สัตว์ 
(ไร่) 

วาตภัย 
ต.ค. 60 –  
ก.ย. 61 

1 ปี 15 109 37 12 - 88,309.24 

ภัยแล้ง - - - - - - - - 

อุทกภัย 
ก.ค. 61 – 
ก.ย. 61 

3 
เดือน 

5 - 133 - - 165,110.50 

อัคคีภัย 
ม.ค. 61 –  
ก.พ. 61 

2 
เดือน 

2 - 2 - - - 

ป้องกัน
ยับยั้ง 

ส.ค. 61 – 
ก.ย. 61 

2 
เดือน 

1 - - - - 61,500 

ที่มำ งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ส ำนักปลัด อบต.วังกระแจะ 
 
9.4 ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) 
 ข้อมูลพ้ืนฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.2ค) เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนเศรษฐกิจและสังคมในระดับหมู่บ้ำน เป็นข้อมูลที่
แสดงให้เห็นสภำพทั่วไปและปัญหำของหมู่บ้ำนด้ำนต่ำงๆ เช่น โครงสร้ำงพ้ืนฐำน สภำพทำงเศรษฐกิจ สุขภำพและ
อนำมัย ควำมรู้และกำรศึกษำ กำรมีส่วนร่วมและควำมเข้มแข็งของชุมชน สภำพแรงงำน ยำเสพติด 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และควำมเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ ผลกำรจัดเก็บข้อมูลสรุปได้ ดังนี้ 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการ
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  ในการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง ก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนดาเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

 
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ชาติ ประกอบด้วย ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนา
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้ ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ๔) ความเท่าเทียมและความ
เสมอภาคของสังคม ๕ ) ความหลากหลายทางชีวภาพ  คุณภาพสิ่ งแวดล้อม  และความยั่ งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐการพัฒนา
ประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี

ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน  และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่
รัฐรวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  
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ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ (๓) ความ
พร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคม
ระหว่างประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็นยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 

1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม 
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบันหลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ 
(๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงท่ีส าคัญ 

1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้
ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (๑) การแก้ไขปัญหาความม่ันคงในปัจจุบัน (๒) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบกและ
ทางทะเล 

1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงชาติ เพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรอง
แห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ  กองทัพและ
หน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และ
เผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการ
บริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 

1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่
มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ 
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (๒) 
การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกส าคัญต่าง ๆ ท่ างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (๑) การพัฒนา
กลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่าง
เป็นรูปธรรม (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ และ (๓) การ
พัฒนากลไกและองคก์รขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ

ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมอง
กลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจอัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน  ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” 
เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและ
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ขนส่งโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอนาคต  และ (๓ ) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดผสมผสาน
กับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและ
การลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและ
ลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และ
การกระจายรายได้ (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (๓) การลงทุนเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนา และ (๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 

2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และ
ความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย (๓) เกษตร
ชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูป และ (๕) เกษตรอัจฉริยะ 

2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (๑) อุตสาหกรรม
ชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และ (๕) อุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ 

2.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญของ
การท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ ยวที่มีคุณภาพสูง 
ประกอบด้วย (๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงามและแพทย์แผนไทย (๔) ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า และ (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

2.4 โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในด้าน
โครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  โดย (๑) 
เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
(๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มี
ทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย 
(๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (๔) 
สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ

เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
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ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
(๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และ (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ประกอบด้วย ๗ ประเด็น 
ได้แก่ 

3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย (๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูรณา
การเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสร้างความ
เข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (๕) การสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  (๖) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย 
(๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (๒) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ (๓) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับ
ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต(๕) การสร้าง
ความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (๖) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (๗) 
การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา
ผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ 
(๓) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 

3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม โดย 
(๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะที่ดี และ (๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  โดย (๑) 
การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝังและพัฒนา
ทักษะนอกห้องเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

3.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย (๑) การ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (๔) การ
พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
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4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญที่ให้

ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดย
การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม  การกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพเศรษฐกิจสังคม และสภาพแวดล้อม
ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด 
โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
(๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (๓) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่ 

4.1 การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  โดย (๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
(๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (๔) เพ่ิม
ผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยใน
การท างาน (๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุก
กลุ่ม (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (๗) สร้างความ
เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะส่าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
และ (๘) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 

4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญ สังคมและเทคโนโลยี โดย (๑) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดใน
มิติต่าง ๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย  ให้สามารถตอบสนอง
ต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (๕) สนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที ่

4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 
โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง  ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน  ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) 
ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม  (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐาน
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับ
สังคมยุคดิจิทัล 

4.4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต  สุขภาพ 
ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพ่ึงพากันเอง (๓) สร้าง
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับ
ชุมชน 
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5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร  ต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ

พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้
พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบ
ทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

ตัวชี้ วัด  ประกอบด้วย  (๑ ) พ้ืนที่สี เขียวที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม  (๒ ) สภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่ 

5.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด(๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ  (๔) 
รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (๓) ฟ้ืนฟูชายหาด
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบ
บูรณาการอย่างเป็นองค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติ
ซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

5.4 พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง โดย (๑) จัดท่าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ  (๒) พัฒนาพ้ืนที่เมือง 
ชนบทเกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน (๓) 
จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
และค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (๕) พัฒนา
เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถในการป้องกัน
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 

5.5 พัฒนาความมั่นน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (๑) พัฒนาการจัดการน้ า
เชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ (๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่าง
ประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงาน
ของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลด
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ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๕) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน 
ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 

5.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และ
ระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ และ (๔) พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์   
เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม  
และธรรมาภิบาล 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมายการพัฒนาที่

ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดย
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือ
ในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มี
ความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก  รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาค
ส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่
ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มี
ความทันสมัยมีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดย
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรม 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  
(๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใสการทุจริต ประพฤติมิชอบและ (๔) ความเสมอ
ภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ 

6.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค และ 
(๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

6.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน  
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  โดย (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  และ (๓) ระบบติดตาม
ประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ  
(๓) ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 

6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา
ประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
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6.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น 
และเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนท่ีมีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (๒) บุคลากร
ภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ใน
สังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต(๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด 
เป็นธรรมและตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ
แบบบูรณาการ 

6.7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น โดย (๑) ภาครัฐจัดให้มี
กฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น และ (๓) การ
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียมมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 

6.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย (๑) 
บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันใน
ทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมี
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564) 
 หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อน 
การเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม  

ส าหรับการก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนด
ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆ ของแผนพัฒนาฯ ได้ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทยปี ๒๕80 ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะ
บรรลุใน ๕ ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศก าหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals 
: SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติก าหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทางการพัฒนา ได้บูรณาการนโยบายหรือ
ประเด็นพัฒนาที่ส าคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ ๓๗ วาระ และ ไทยแลนด์ ๔.๐ 

 
ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1. การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือยกระดับศักยภาพของ

ประเทศ 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3. การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย 
4. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 
5. การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า 
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6. การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้าน  การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนที ่

7. การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ต่อยอดไปสู่ฐานการผลิต
และบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการวางรากฐานเพ่ือสร้างและพัฒนาภาค
การผลิตและบริการส าหรับอนาคต 

8. การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ 
9. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เติบโต

และสนับสนุนภาคการผลิต 
10. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต 
11. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
12. การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
13. การฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ 
14. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 
15. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือขยาย ขีดความสามารถและ

พัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม 

16. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
17. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนา อย่างเต็มที ่
18. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
19. การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถแข่งขันได 
20. การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ 
 
วัตถุประสงค์การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิต

สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได ้ 

3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น  สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  

4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา  
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6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ  ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค ภูมิภาค  
และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและสร้างสรรค์ในด้าน
การค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก  

 
เป้าหมายรวม 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 

๑๒ ประกอบด้วย  
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี 

ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย  

2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ 
เป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕  

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ  มีระบบการผลิตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ  ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน 
อาท ิระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ  

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ 
ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน  

5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย  ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง  ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความ
พร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่า การลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมี
ส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้
ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบัน การจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่าย
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ในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้าง
ขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุค
ดิจิทัลเพิ่มข้ึน  

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้าน

คุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะ
ของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคต ิและพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึง
ต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบันทาง
สังคมมีความเขม้แข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น  

แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มี
วินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (๒) พัฒนาศักยภาพคนให้มี
ทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะ
ทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  (๓) 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้มี
การจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์และมีชีวิต (๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ 
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีใน
การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ (๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและ
ปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาล
ทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ (๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ 
ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ (๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ
อย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่ง
บริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา
ท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยมี
ความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการ
ภาครัฐ รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่มคน
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทาง
สังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง
และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น  
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แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ 
ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุม
ตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง (๒) การ
กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อ
ผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ (๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน อาทิ สนับสนุน
การให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ทา
หน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ทาหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและการออม และจัดตั้งโครงข่าย
การเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ างยั่งยืน เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจากัด
ภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตัวช้า การพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมี
เสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจาก
ความร่วมมือกันมากขึ้น  ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น  และประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่าง
เข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
นิเวศ การท่องเที่ยวสามารถทารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง 
อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบ
กระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งใน
ตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  และ (๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า
ระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  วางอนาคตรากฐานการ
พัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
และกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอานวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน 

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ปัจจุบันสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้ง
การด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิม
สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป
จึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ า และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้
เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน (๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ (๗) การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 
(๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และยั่งยืน 
กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน  มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและ
เสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัยคุกคาม
ภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป  
จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ  สังคมมีความ
สมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ  
ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและ
ภัยคุกคามอ่ืนๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบใน
สังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  (๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่ง
อ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิด
ความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ  
การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถ
อ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย การพัฒนา
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ระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง  โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลด
สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ  รวมทั้ง
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลดจานวนการดาเนินคดีกับผู้
มิได้กระท าความผิด 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และ
คุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า (๒) ปรับปรุง
กระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและ
การใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอานวยความสะดวก ตรงตามความ
ต้องการ (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพ่ือให้
สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการดาเนินการ  และปัญหาเชิง
ปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  ทาให้มีข้อจ ากัดในการ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของ
การใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า เพ่ิมปริมาณการ
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่า
อากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์
และการอานวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อ
ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
และการพฒันาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง อาท ิพัฒนาระบบ
รถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทาง
อากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง (๓) พัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้
มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้า (๔) พัฒนาด้านพลังงาน 
อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การ
ผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และ (๖) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง และการบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้านแรงงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพ่ือ
พัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับประเทศผู้
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เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคม
นวัตกรรมได้ การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และ
การเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
พัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (๒) พัฒนาผู้ประกอบการ
ให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและ
ร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการ
ธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย  และ (๓) พัฒนาสภาวะ
แวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการผลิต
บุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM 
และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศ
ไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่  และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริม
จุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ
ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว
ของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของ
ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมี
การกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุก
กลุ่มในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการ
เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจาย
ตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้
หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า พัฒนาภาคใต้เป็น
ฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้
เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วน
ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และ (๓) การพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่
บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็น
รูปธรรม 

10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  การพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
และขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการขับเคลื่อน
ต่อเนื่องจากการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยก าหนดเป็นแนวทางการดาเนินนโยบายการค้า
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และการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค
และภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ  การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค 
อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาค
อาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญท้ังในทุกระดับ 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตร
ประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สาหรับสินค้าและบริการของไทย (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคม
ขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, 
BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ (๓) พัฒนาและ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค (๔) ส่งเสริมการ
ลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือน
บ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน (๖) สร้างความ
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (๗) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ (๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้าง
ความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (๙) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ (๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
 
1.3 แผนพัฒนาภาคตะวันออก 

แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
ภาคตะวันออกมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมหลัก (Industrial Heartland) และเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ าลึกและท่าอากาศยานนานาชาติ  
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ยังเป็นพ้ืนที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง 
(Southern Economic Corridor และ Southern Coastal Economic Corridor ) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-
กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Land bridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและ
โลกตะวันออก นอกจากนี้ ภาคตะวันออกยังเป็นแหล่งผลิตอาหารส าคัญของประเทศ ได้แก่ สุกร กุ้ง ไก่ ข้าว 
และผลไม ้รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ดังนั้น การ
พัฒนาภาคตะวันออกระยะต่อไป จะต้องพัฒนาต่อยอดฐานเศรษฐกิจที่มีอยู่ของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์และการค้าบริการ ควบคู่ไปกับการใช้
ศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้าและความพร้อมของสถาบันการศึกษาวิจัย ยกระดับสินค้าการเกษตร
และบริการให้มีมูลค่าสูง เพ่ือให้ภาคตะวันออกเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้หลุด
พ้นกับดัก “ประเทศรายได้ปานกลาง” 

 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
เป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกจะมุ่งพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนาของอาเซียน  โดยรักษา

ฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้นการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ พ้ืนที่
ฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค และพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน  
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วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
๒. เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาใน

พ้ืนที่อย่างยั่งยืน  
3. เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมีความ

ปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะมีคุณภาพ และมีระบบขนส่งสาธารณะใน
เขตเมืองอย่างทั่วถึง  

4. เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ  
 
เป้าหมาย  
1. อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคตะวันออกลดลง  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความ

ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน  
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง และต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐานทุกระบบให้เชื่อมโยงเข้า

สู่พ้ืนที่เศรษฐกิจ เพ่ือให้เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเมืองในอนาคต ได้แก่ สนามบินอู่ตะเภา 
รถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน ท่าเรือแหลมฉบังระยะ ๓ ท่าเรือมาบตาพุตระยะ ๓ ท่าเรือสัตหีบ รถไฟ
ทางคู่ เชื่อม ๓ ท่าเรือ และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  ช่วงพัทยา-มาบตาพุด รวมทั้ง พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ภายในพื้นที่ และพ้ืนที่โดยรอบ เพ่ือรองรับความต้องการลงทุน 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้อย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

2) ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ เพ่ือให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก เช่น จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ประชาสัมพันธ์ และชักจูงนักลงทุนที่มีศักยภาพและเหมาะสม 
เป็นต้น  

3) พัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี เพ่ือผลิตก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และก่อให้เกิดการวิจัย สร้างนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีในการต่อยอดและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน อาท ิEEC of Digital Park (EECd) และ EEC of Innovation (EECi)  

4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี-ระยอง ให้เป็นฐานการกระจายรายได้
และการสร้างงานให้แก่ชุมชน  

5) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองส าคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ เอ้ือต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล  

ฉะเชิงเทรา : พัฒนาเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีที่ทันสมัย รองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ และ
การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
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พัทยา : พัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพ และนันทนาการ ศูนย์ประชุมและศูนย์
แสดงสินค้านานาชาติชั้นน าของอาเซียน และศูนย์การให้บริการด้านการแพทย์ระดับนานาชาติ (Medical 
Tourism)  

อู่ตะเภา : พัฒนาเป็นศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซียน  
ระยอง : พัฒนาเป็นเมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติที่มีธุรกิจทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชียโดยปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป 
และการจัดจ าหน่าย  

2) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่ และโค ในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว ให้
ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ที่
เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ  
 

3) พัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนต่อไป โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม  ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าเพ่ีอเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบ้าน รวมทั้งการ
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชียโดยปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป 
และการจัดจ าหน่าย  

2) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่ และโค ในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว ให้
ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ที่
เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ  

3) พัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนต่อไป โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม  ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าเพ่ีอเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบ้าน รวมทั้งการ
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรับปรุงมาตรฐานสินคา้และธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว  
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลในจังหวัดจันทบุรี และตราด โดยค านึงถึงความยั่งยืนของ

แหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ
สิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และชุมชนในพ้ืนที่  

2) ฟ้ืนฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก  ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี 
ระยองและตราด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม เชิงนิเวศและอนุรักษ์ เชิง
เกษตร เชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือนันทนาการ และท่องเที่ยวเมืองเก่า โดยฟ้ืนฟู
แหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเส้นทาง สิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล  

3) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรม
ขอม โดยฟ้ืนฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งปรับปรุงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
บ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นประตูและศูนย์กลาง

ทางการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม โดยจัดระเบียบการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม พัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ  
และอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน  

2) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ให้เป็นศูนย์กลาง
ธุรกิจการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ รวมถึงยกระดับมาตรฐานการให้บริการและอ านวย
ความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน  

3) พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนบ้านแหลมและบ้านผักกาด อ าเภอโปงน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ให้
เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและไพลินของกัมพูชา  โดยปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบริการพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการลงทุน ตลอดจนพัฒนาจุดตรวจชายแดนเพ่ือให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

แนวทางการพัฒนา  
1) บริหารจัดการน้ าเพ่ือบรรเทาภาวะภัยแล้งและน้าท่วมจันทบุรี ตราด และสระแก้ว โดยปรับปรุง

และบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเดิม จัดสรรน้ า และพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ิมเติม รองรับความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้นจาก
การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ  รวมทั้งส่งเสริมการทา
แหล่งเก็บกักน้ าขนาดเล็กกระจายในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

2) ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยปลูกป่าเพ่ิมเติม และเพ่ิมมาตรการเฝ้าระวัง
ติดตามการบุกรุกป่า โดยสนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ป่า
ของชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรม  
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3) คุ้มครองและฟ้ืนฟูป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยเฉพาะ
จังหวัดที่มีพ้ืนที่กัดเซาะรุนแรง ได้แก่ จันทบุรีและฉะเชิงเทรา โดยการก าหนดพ้ืนที่ และหลักเกณฑ์การใช้
ประโยชน์ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น หรือข้อตกลงร่วมกันของภาคีพัฒนา ในการจัดการ
ฟ้ืนฟูป่าชายเลน การเฝ้าระวังการลักลอบจับสัตว์น้า การคุ้มครองปะการัง หญ้าทะเล พ้ืนที่จับสัตว์น้ า พ้ืนที่
เพาะเลี้ยง และการท าประมงชายฝั่ง เพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่ให้ทรัพยากรชายฝั่งเสื่อมโทรมลงไปอีก  

4) ด าเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ ได้แก่ สารอินทรีย์ระเหยง่าย และฝุ่นละออง
ขนาดเล็กในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยก าหนดมาตรการควบคุม และมาตรการจูงใจในการ
ป้องกัน และควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศในเขตชุมชน และเขตอุตสาหกรรมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
เพ่ือให้ชุมชน และอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลกันและสันติสุข  

5) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบาบัดน้ าเสียชุมชน ในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการค้า  
การท่องเที่ยว และพ้ืนที่อุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการน้ าทิ้งจากครัวเรือนและโรงงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน เพ่ือควบคุมและบรรเทาปัญหาน้ าเสีย โดยเฉพาะ ในบริเวณแม่น้ าสายหลักที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ แม่น้ าระยองตอนบน ตอนล่าง และแม่น้ าพังราดตอนบน  

6) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนย้าย และการก าจัดขยะจังหวัดชลบุรีระยอง และ
ฉะเชิงเทรา ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยใช้มาตรการคัดแยกขยะและบริหารการจัดเก็บตามประเภทการคัด
แยกขยะให้เป็นระบบ ส่วนของเสียอันตรายที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ บริเวณพ้ืนที่อุตสาหกรรมจังหวัด
ชลบุรี และระยอง สนับสนุนให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการลงทุนก าจัดให้
เป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 
1.4 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) 

วิสัยทัศน์ (Vision) คือ “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ
นิเวศ แหล่งผลไม้และครัวสุขภาพไทย” 

 
พันธกิจ (Mission) 
1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมและบริการทางการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายมีมาตรฐานสู่

สากล 
2) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ

การค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
3) พัฒนาและส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตร และสมุนไพรปลอดภัยอย่างครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมที่เหมาะสม 
4) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 
5) พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต 
6) พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goals) 
1) เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุล 
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ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 
• เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
• แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและนิเวศ 
• แหล่งผลิตผลไม้ สินค้าเกษตรปลอดภัย 
• เมืองสมุนไพรแห่งเอเชีย 
• ประตูการค้าชายแดนเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน 
• แหล่งอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ก าหนดประเด็นการพัฒนาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 

จ านวน 6 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน 
2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว  (เส้นทาง/ป้ายแนะน า/

สาธารณูปโภค ฯลฯ) 
3) สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
4) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน 
5) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
6) จัดท าฐานข้อมูลและเส้นทางการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
7) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถด้านการค้า และการค้าชายแดน เชื่อมโยง EEC 

และประเทศเพื่อนบ้าน 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาด่านชายแดนและระบบโครงสร้างบริการพ้ืนฐานให้สามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

และมีมาตรฐานสากล 
2) พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ

เชื่อมโยงกันภายในกลุ่มจังหวัด 
3) ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน และเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจการค้าชายแดนกับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร 

(ผลไม)้ ปศุสัตว์และประมง สมุนไพรไทย) คุณภาพปลอดภัยอย่างครบวงจร 
แนวทางการพัฒนา 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผลไม้ และสินค้าเกษตรปลอดภัย และการน านวัตกรรมมาใช้ในการผลิต  

การแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค้า 
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนสวนผลไม้ และการเกษตรอย่างครบถ้วน 
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3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ ์และพัฒนาเครือข่ายภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง 
4) เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ทันสมัย  และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเป้าหมายทั้ง ใน

ประเทศและต่างประเทศ 
5) ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพรอย่างมีคุณภาพ 
6) ส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพร และการวิจัยสารสกัด/สาระส าคัญ เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการ

ผลิตและการต่อยอดผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม 
7) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่หลากหลายจากพืชและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1) ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าให้สมบูรณ์เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ 
2) ปกป้อง อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งทะเล 
3) ป้องกันการพังทลายของดินและตลิ่งริมแม่น้ าและคลองสาขา 
4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5) พัฒนา ส่งเสริม และสร้างเครือข่ายพลเมืองในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิต

ให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
แนวทางการพัฒนา 
1) เพ่ิมศักยภาพด้านการศึกษาและเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ  

และคุณธรรม 
2) พัฒนาทักษะทางสังคม การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันให้แก่เด็กปฐมวัย 
3) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนของเมืองด้วยการพัฒนาสุขภาวะ และสาธารณสุขพ้ืนฐาน 
4) เตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนเพื่อรองรับความต้องการแรงงานในอนาคต 
5) พัฒนาฐานข้อมูล Big Data ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
6) พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมผู้สูงอายุ 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : เพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมและการลงทุน 
แนวทางการพัฒนา 
1) เสริมสร้างองค์ความรู้ นวตักรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2) พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 
3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ 
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1.5 แผนพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตราด 
จังหวัดก าหนดเป้าหมายการพัฒนาพ้ืนที่ภายในปี พ.ศ. 2565 เพ่ือไปให้ถึงสภาพที่ว่า “ตราดเมือง 

ม่ังคั่ง ชุมชนมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” โดยนิยามเป้าหมายดังกล่าว ดังนี้ 
ตราดเมืองม่ังคั่ง หมายถึง การเติบโตทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาเมืองตราดให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจ

การค้าชายแดน การท่องเที่ยวใหม่ และการเกษตรที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยด้านการท่องเที่ยวเน้นการยกระดับจังหวัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวพรีเมี่ยมระดับ
มาตรฐานโลก โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศ และนานาชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 7 Green 
Tourism ที่รู้จักทั้งระดับประเทศและระดับโลก 

- Green Heart : หัวใจสีเขียว ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีทัศนคติความรู้สึก 
นึกคิด การรับรู้และตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อการท่องเที่ยว  
พร้อมมีการปฏิบัติเพ่ือป้องกันรักษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ด้วย
ความรู้ความเข้าใจ และวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม 

- Green Logistic : รูปแบบการเดินทางสีเขียว วิธีการเดินทางและรูปแบบการให้บริการในระบบการ
คมนาคมหรือการขนส่งทางการท่องเที่ยวจากแหล่งพ านัก/อาศัยไปยังแหล่ง ท่องเที่ยว ที่เน้นการประหยัด
พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 

- Green Attraction : แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว แหล่งท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการตามกรอบนโยบาย
และการด าเนินงานในทิศทางของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความระมัดระวังหรือมีปณิธาน 
(Commitment) อย่างชัดเจนในการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างถูกวิธี 

- Green Activity : กิจกรรมสีเขียว กิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับคุณค่าขอ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมที่ให้ความเพลิดเพลิน หรือสนุกสนาน ให้โอกาสใน
การเรียนรู้และเพ่ิมพูนประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยว โดยส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

- Green Community : ชุมชนสีเขียว แหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั้งในเมืองและชนบท ที่มีการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวในทิศทางที่ยั่งยืน พร้อมมีการด าเนินงานที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 

- Green Service : การบริการสีเขียว รูปแบบการให้บริการของธุรกิจท่องเที่ยวแขนงต่างๆ ที่สร้าง
ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานคุณภาพที่ดีควบคู่ไปกับการมีปณิธานและการด าเนินการรักษา
สิ่งแวดล้อม พร้อมช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการให้บริการต่างๆ 

- Green Plus : ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การแสดงออกของบุคคล กลุ่มบุคคลและ
องค์กรในการสนับสนุนแรงกาย หรือสติปัญญาหรือบริจาคทุนทรัพย์ เพ่ือร่วมมือด าเนินการในการปกป้องรักษา
และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว หรือกิจกรรมที่ช่วยลดภัยคุกคามอันเกิดจากภาวะโลกร้อน 

พร้อมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุการสร้างสรรค์บริการทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูงเพ่ือการท่องเที่ยวทั้งการตรวจสุขภาพ  การบริการ
การแพทย์แผนไทยและสปา การพัฒนาการแพทย์อาเซียน และระหว่างประเทศ และการสร้างกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์ ผลิตภัณฑ์จาก
ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเชิงพ้ืนที่จากทุกภาคส่วน  เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่
เข้มแข็งการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับกีฬาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอาเซียนและที่ส าคัญยังเน้น
การเสริมสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ชายแดนและพ้ืนที่ท่องเที่ยวนานาชาติ  และพ้ืนที่
เสี่ยง ให้มีระบบการเฝ้าระวังได้ตลอด 24 ชั่วโมงหนุนเสริมความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและนักลงทุน 
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ด้านการค้าชายแดน มุ่งส่งเสริมการพัฒนาการค้า และการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เติบโต
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมบรรยากาศการลงทุน การพัฒนาบริการรัฐที่สะดวก ทันสมัยการพัฒนา
ด่านการค้าชายแดนที่มีมาตรฐานสากลและนอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้ างพ้ืนฐาน การคมนาคม
ขนส่ง และโลจิสติกส์ทั้งทางน้ า ทางบก ทางอากาศและราง เพ่ือเป็นประตูการค้าบริการการท่องเที่ยวและการ
ลงทุน เชื่อมโยง AEC EEC SEC และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือกระจายความเจริญและสร้างโอกาสแก่
ชุมชน เชื่อมโยงระหว่างชุมชนและเส้นทางหลักการสร้างระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน รองรับ
การขยายตัวของเมืองเศรษฐกิจพิเศษและการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ  (Smart city) รองรับการเป็นประตู
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวอาเซียน SEC และพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนให้เติบโตเป็นเมืองระดับมาตรฐาน 
มีจุดผ่านแดนแบบครบวงจร (One Stop Service) บูรณาการระหว่างประเทศและให้ความส าคัญกับการเตรียม
ความพร้อมแรงงานคุณภาพรองรับเมืองเศรษฐกิจพิเศษและการบริการที่มีมูลค่าสูง  แรงงานมีทักษะสูง เช่น 
ทักษะด้านภาษา และเทคโนโลยี 

ด้านเศรษฐกิจฐานการเกษตร เน้นการพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตร ผลไม้เมืองร้อน (มังคุดอินทรีย์,
ทุเรียนเกรดพรีเมี่ยม) ที่มีคุณภาพระดับเอเซีย มุ่งเน้นการสร้างระบบการผลิตแบบครบวงจรนวัตกรรม
การเกษตรที่แข่งขันได้ ควบคุมคุณภาพในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ และมีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพ่ือการ
ส่งออกการสร้างโอกาสทางการเกษตรเพ่ือการส่งออก เน้นการพัฒนาสินค้าประมง (กุ้งขาว โดยระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน GAP เพ่ือการส่งออกและสร้างโอกาสทางการตลาดแก่
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีแหล่งรวบรวมผลผลิตกลางในระดับชุมชน ที่เชื่อมโยงกับแหล่งรวมรวมผลผลิต
กลางกับจังหวัดที่พัฒนาเป็นคลังรวบรวมผลไม้ สินค้าประมงท่ีมีมาตรฐาน เน้นการจัดการระดับสากลผ่านระบบ
สหกรณ์ และเครือข่ายประชารัฐพร้อมทั้งการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองอาหารที่มีคุณภาพ  ปลอดภัย ( 
FoodInnopolis ) สร้างสรรค์เทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าให้สินค้า
เกษตรและการบริหารจัดการการเกษตรของจังหวัด พร้อมทั้งการสร้างความมั่นคงทางอาหารการผลิตข้าว และ
พืชผักคุณภาพเพ่ือการบริโภคในจังหวัด 

ชุมชนม่ันคง หมายถึง จังหวัดตราดมุ่งเน้นการพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณค่าของชีวิตที่สันติสุข ให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความมั่นคงทางสังคมอย่างทั่วถึงมีดัชนีความสุขไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ในทุก
หมู่บ้านเน้นการระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนพัฒนาสู่ต้นแบบเมืองสุขภาวะ  เพ่ือประชาชนพ่ึงพาตนเองทาง
สุขภาพได้โดยพัฒนาระบบทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และเป็นเลิศ พัฒนานวัตกรรมระบบการสาธารณสุขใน
พ้ืนทีพิ่เศษ การสาธารณสุขชายแดน การสาธารณสุขทางทะเลเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า 

การเตรียมพร้อมประชาชน สังคมตราด รับการเปลี่ยนแปลง ระดมพลังภาคีจากทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาการศึกษาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้โดยเตรียมประชาชน  เยาวชนให้มีทักษะสากลยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการเตรียมเยาวชนให้มีทักษะการคิด มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีจิตส านึกวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ด้วยด้วยมิติทางวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา และยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนคุณธรรม พลัง “บวร” บูรณาการ 
“บ้าน วัด โรงเรียน” เพ่ือรวมพลังสร้างสรรค์สังคมตราดให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืนและการสร้างชุมชน
เข้มแข็งโดยการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นการเสริมความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็งคนตราดไม่ทอดทิ้งกัน (ภาคีร่วมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็ง คนตราดไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง) 

การพัฒนาการจัดการความม่ันคงในพ้ืนที่ด่านชายแดน พัฒนาขีดความสามารถของการบริหารจัดการ
พัฒนาบุคลากร พัฒนาประชาชน พร้อมพัฒนาการจัดระบบการตรวจบุคคล และยานพาหนะ โดยให้มีรูปแบบ
ที่เป็นสากล (บุคคลและยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องผ่านการตรวจสอบเอกสารการ
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เดินทางของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง จากนั้นเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจ
สิ่งของและยานพาหนะในอ านาจของศุลกากรที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 2 กรณ ีจะมีการพัฒนาน าเอาเครื่องมือเทคโนโลยี
มาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่  เช่น เครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ เครื่องตรวจจับอาวุธ  ยาเสพติด 
เครื่องเอกซเรย์ในการคัดกรองบุคคลและยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อป้องกันการเข้ามาก่อ
เหตุร้ายหรือกระท าผิดในราชอาณาจักร เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้า
มาลงทุนในราชอาณาจักร) และสร้างสรรค์ระบบการบริหารจัดการภัย และความเสี่ยงทางความมั่นคงทุก
ประเภท ที่เกิดจากการเจริญเติบโตของเมืองในการเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ  และการเปิด AEC พร้อมการ
เตรียมความพร้อม ความมั่นคงเน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ชุด Body suit (ชุดเก็บกู้ระเบิด) 
และระบบเชื่อมโยงกล้อง CCTV ทั้งจังหวัด และพัฒนากิจกรรมระหว่างประเทศเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างประเทศ ความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน (AEC) 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน หมายถึง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดม
สมบูรณ์ใช้อย่างสมดุล มุ่งสร้างให้มีพ้ืนที่ต้นแบบนิเวศน์ที่ยั่งยืน จังหวัดตราดเน้นการพัฒนา ผ่านการบูรณาการ
ความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศน์ทาง
ทะเล นิเวศป่าเขา นิเวศชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่ธรรมชาติของจังหวัด โดยเฉพาะป่าชายเลน เน้น
การอนุรักษ์เชิงป้องกัน และการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่า หนุนเสริมการพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยวการ
จัดการขยะ น้ าเสียในชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยว และในชุมชน โดยการให้ความส าคัญกับการจัดการที่เข้าถึง 
และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมการจัดการระบบนิเวศธรรมชาติในชุมชน เพ่ือเป็นหลักประกันที่
ยั่งยืนของการพัฒนาทั้งความมั่นคงทางอาหาร  และการรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตเมืองตราด  จังหวัดตราดให้
ความส าคัญกับการมีแหล่งพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก เพ่ือการพ่ึงตนเอง 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
1. เศรษฐกิจของจังหวัดตราดเติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความสุข มีความม่ันคงทางสังคมอย่างทั่วถึง 
3. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน 
 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
จังหวัดตราดก าหนดประเด็นการพัฒนาพื้นที่รวม 3 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การเกษตรครบ

วงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ที่เติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เศรษฐกิจของจังหวัดตราดเติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมาย 
1. จังหวัดตราดมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้มแข็งมี

คุณภาพ ประชาชนมีงานอาชีพ เศรษฐกิจฐานการท่องเที่ยว และการบริการมั่นคง 
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยจากภาคการเกษตรเติบโตอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม เกษตรกร สถาบันเกษตรกรเข้มแข็ง ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่า มีคุณภาพสูงในระดับ
ส่งออก 

3. ปริมาณการค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการค้าของจังหวัดเข้มแข็ง ระบบการบริหาร
จัดการพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนมีมาตรฐานสากล 



78 
 

4. การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ มีความปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับการเติบโตของ
เมืองเศรษฐกิจพิเศษและการเชื่อมโยงนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้รวมจากการท่องเที่ยวของจังหวัด (9%) 
2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน (7%) 
3. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการจ้างงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (10%) 
4. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร (5%) 
5. จ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (50 แห่ง) 
6. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของปริมาณผลผลิตการเกษตร (2%) 
7. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้า OTOP (5%) 
8. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน (10%) 
9. จ านวน SMEs ที่ได้รับการต่อยอดจากฐานเกษตรกรรม (5 แห่ง) 
10. ร้อยละของจ านวนสหกรณ์ท่ีได้รับการแนะน าส่งเสริมและพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (3%) 
11. จ านวนเส้นทางที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือความปลอดภัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และ

รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ิมข้ึน (2 เส้นทาง) 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
2. ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงเกษตร และการท่องเที่ยวชุมชน  

ใหเ้ข้มแข็งมีมาตรฐานและเอกลักษณ์จังหวัด 
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่

นานาชาติ 
4. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนให้ประชาชนมีงานอาชีพ และกระจาย

รายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน 
5. เสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพ่ือรักษาตลาดการท่องเที่ยวเดิมและสร้าง

ตลาดการท่องเที่ยวใหม่ 
6. สร้างคุณค่า มูลค่าเพ่ิมจากฐานการเกษตรก้าวหน้าแบบครบวงจรในปศุสัตว์  สัตว์น้ า ผลผลิตไม้ผล

และพืชเศรษฐกิจ พัฒนาผลผลิตเกษตรคุณภาพสู่อุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7. เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพ  ทั้งฐานบริการเดิม

และฐานบริการใหม ่เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง 
8. พัฒนาทีมผู้ประกอบการค้า นักธุรกิจหน้าใหม่ของจังหวัดให้เข้มแข็งแข่งขันได้ 
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้มีมาตรฐานสากล 
10. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ ให้มีความปลอดภัย รองรับการท่องเที่ยว

และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการเติบโตของพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความสุข มีความม่ันคงทางสังคมอย่างทั่วถึง 
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เป้าหมาย 
1. ชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็ง.มีขีดความสามารถในการพ่ึงตนเอง เศรษฐกิจชุมชนเติบโตจากภูมิปัญญา

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ประชาชนมีศักยภาพทางความรู้ มีคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น วัฒนธรรมเข้มแข็ง มีสุขภาพดี อยู่

อาศัยในพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. จังหวัดมีความปลอดภัย ความมั่นคงภายในเข้มแข็ง มีความสงบเรียบร้อยตลอดแนวชายแดนและ

ชายฝั่งทะเล และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติ 
4. ระบบการบริหาร ระบบบริการของรัฐ มีคุณภาพ ทันสมัย มีธรรมาภิบาล รองรับการพัฒนาจังหวัด

และการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2 แห่ง) 
2. จ านวนปีที่ได้รับการศึกษาต่อในระบบโรงเรียนหรือเทียบเท่าของประชากรกลุ่มอายุ  15-59 ปี  

(9 ป)ี 
3. จ านวนของ อปท.ที่มีการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ า.และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  

(42 แห่ง) 
4. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการสอบ ONET มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

(3%) 
5. ร้อยละท่ีลดลงของการเจ็บป่วยในโรคส าคัญ 5 ล าดับแรกของจังหวัด (1%) 
6. อัตราการลดลงของปัญหาอาชญากรรมทุกประเภท (6%) 
7. จ านวนผู้ติดยาเสพติดต่อประชากร ไม่เกิน 3 คนต่อประชากร 1,000 คน 
8. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนงานด้านความมั่นคง (5) 
9. จ านวนการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับนานาชาติ อย่างน้อย 5 ครั้ง/ปี 
10. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (100%) 
11. ร้อยละของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการของรัฐ (80%) 
แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการจัดการ

ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาแบบครบวงจร 
2. เสริมสร้างวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่นบนฐานคุณธรรม วัฒนธรรม และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาคนคุณภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถประชาชนตลอดช่วงวัยด้วยความรู้และการ

พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. สร้างเมืองสุขภาพเข้มแข็งเป็นชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืนด้วยระบบนิเวศสุขภาพ -การพ่ึงตนเองทาง

สุขภาพ 
5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ า ด้วยคุณภาพการบริการภาครัฐและระบบสวัสดิการ

ชุมชนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
6. พัฒนาจังหวัดเป็นเมืองปลอดภัย สันติสุข สงบเรียบร้อย โดยการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการอย่าง

เข้มแข็ง 
7. เสริมสร้างความม่ันคงระหว่างประเทศตลอดแนวชายแดนและชายฝั่งทะเล ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม

และความทันสมัยของเทคโนโลยี 
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8. พัฒนาระบบการบริหาร ระบบบริการภาครัฐ ให้มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล รองรับการเติบโตของ
เมือง พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ และการท่องเที่ยวนานาชาติ 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน 
เป้าหมาย 
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่ป่า เพ่ิมมากขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง และประสบความส าเร็จสามารถบริหารจัดการเกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
2. จังหวัดมีความม่ันคงทางพลังงาน สามารถพ่ึงตนเองทางพลังงานได้มากข้ึน 
3. ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะ.น้ าเสีย ภัยธรรมชาติ การบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติลดลงทุกพ้ืนที่ 
ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนพื้นที่ป่าชายเลน (5%) 
2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ป่าไม้ (5%) 
3. จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล (5 แห่ง) 
4. จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของแหล่งการบริหารจัดการแหล่งน้ า (5 แห่ง) 
5. จ านวนแหล่งพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกของจังหวัด (5 แห่ง) 
6. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการจัดการอบรมชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาบุกรุกท าลายป่า (5%) 
7. ร้อยละการลดลงของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการถูกต้องตามหลักวิชาการ (25%) 
8. ร้อยละของจ านวนระบบก าจัดมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ (20%) 
9. ร้อยละของการน ามูลฝอยชุมชนไปใช้ประโยชน์มากขึ้น (5%) 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนานิเวศเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ิมความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทะเล นิเวศป่าบก

นิเวศป่าชายเลน 
3. พัฒนาการบริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
4. เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และส่งเสริมการผลิตอุตสาหกรรมสีเขียว 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการภัยทางธรรมชาติ ขยะ น้ าเสีย ภัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับภาวะโลก

ร้อนและการคุ้มครองประชาชน 
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1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตราด   
วิสัยทัศน์ 
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง การศึกษาได้มาตรฐาน เสริมสร้างภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า รักษาทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน โครงสร้าง
พ้ืนฐานพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน”   

 
พันธกิจ 

 1. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการที่ดีขององค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและให้ความส าคัญกับ
การจัดการความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น 
 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 3. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความรอบรู้ และมีความ
พอประมาณ 
 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับการ พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้  
ความสามารถ  และทักษะการประกอบอาชีพ ให้มีความม่ันคงในการด ารงชีวิต 
 5. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรม และส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 6. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเข้มแข็ง และมีศักยภาพ โดยยึดหลัก  
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาแบบองค์รวม 
 7. พัฒนาระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโครงข่าย การคมนาคม ให้มีมาตรฐาน
และท่ัวถึง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
 8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์  
ฟ้ืนฟู  และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
 9. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภายใต้หลักการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ไปสู่มาตรฐานใน
ระดับสากล  และสามารถเป็นประตูการท่องเที่ยวสู่ภูมิภาคอินโดจีน 
           
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตราด   
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ ๗ ด้าน ดังนี้ 
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 มุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตจังหวัดให้มีมาตรฐานและทั่วถึง เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์อ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการคมนาคมขนส่งสายหลักให้มีมาตรฐานการท่องเที่ยวและ
สาธารณูปโภคต่างๆ โดยมีกลยุทธ์ดังนี้ 
 1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางการคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง 

2) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าสาธารณะ เพ่ือใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตร 
3) พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ ให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชน 
4) พัฒนางานด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร  
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         2. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดตราด ให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความม่ันคงในการด ารงชีวิตส่งเสริมให้คน
ในสังคม/ชุมชนมีคุณธรรม มีเหตุมีผล มีความพอประมาณ และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้คนในสังคมมี
ความรอบรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  มุ่งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน  และมุ่งส่งเสริมการ
จัดบริการสังคมสงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ โดยมีกลยุทธ์ดังนี้ 
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้พิการ 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง และได้รับ
บริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
 3) ส่งเสริมด้านที่พักอาศัย ที่ดินท ากิน ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัย 
 4) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน ให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย ใช้จ่ายให้มีวินัย 
และสามารถด ารงชีพได้อย่างเหมาะสม 
 5) ส่งเสริมบ้าน - วัด - โรงเรียน และชุมชนให้เป็นต้นแบบและมีภูมิคุ้มกันทางสังคม 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข รวมทั้งมุ่งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการท างานร่วมกัน  
และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอบายมุข และการเสริมสร้างความสมานฉันท์  
ของชุมชนในท้องถิ่น โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง  การพัฒนาศักยภาพผู้น า
ชุมชน สนับสนุนการจัดท าระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ                    
 ๒) พัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยน าข้อมูลการเกิดสาธารณภัยใน
ท้องถิ่นมาวิเคราะห์หาแนวทางป้องกัน หรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึน  
 ๓) ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาหนี้นอกระบบและอบายมุข 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

มุ่งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดตราด โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและเกษตรกร 
ในจังหวัด ด ารงชีวิตตามแนวทางพระราชด าริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมพลัง
กันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันในการด าเนินการในด้านการผลิต และการตลาด เพ่ือสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ  
และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็
จัดหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ๆ ที่มีอยู่ให้มีศักยภาพและมีความหลากหลายภายใต้การมีส่วนร่วม 
และจิตส านึกของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีชุมชนในพ้ืนที่ โดยมีกลยุทธ์ดังนี้   
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การฝึกอาชีพ และสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกรและ
ประชาชน 
 2) ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์
ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



83 
 

 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดและการกระจายผลผลิตของเกษตรกร 
 4) พัฒนาและส่งเสริมการค้า การลงทุน การค้าตามแนวชายแดนและภูมิภาคอินโดจีน 
 ๕) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพและมีมาตรฐานและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ๆ 
 ๖) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตราด 
 ๗) ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว 
  8) ส่งเสริมความสัมพันธ์ และพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านและอินโด
จีนเพื่อรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 9) เสริมสร้างความรู้ทางด้านภาษา ของประเทศเพ่ือนบ้านในการรองรับกับประชาคมอาเซียน 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธ ารงรักษาไว้ซึ่ งความ

หลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่  ตลอดจนยกระดับคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ตามหลัก “ความสมดุล” ระหว่างผลได้ผลเสีย 
และค านึงถึงหลักความเป็นธรรม  ในการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ โดยการน าทรัพยากรมาใช้
ประโยชน์ภายใต้หลัก “ความพอเพียงและความเอ้ืออาทร” ของวิถีชีวิตท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์และมีการพ่ึงพิง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกันทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างหลักประกันว่าทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น จะยังคงอยู่และคงความอุดมสมบูรณ์ 
สามารถเป็นรากฐานในการด ารงชีวิตของคนในท้องถิ่นให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 

1)  ส่ ง เ สริ มและสนับสนุนการจั ดการและการสร้ า งองค์ คว ามรู้ ใ นการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2) ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตส านึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการควบคุม คุ้มครองและการบังคับใช้กฎหมายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4)  ส่งเสริมและฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้การ
ท่องเที่ยวเป็นแบบเชิงนิเวศน์ 

5)  จัดให้มีระบบการก าจัดขยะ ระบบบ าบัดน้ าเสีย และการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม    
๖)  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
๗)  ส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือลดภาวะโลกร้อน 
8)  พัฒนาระบบการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภัยพิบัติจาก

ทุกภาคส่วน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม เรียนรู้ภัยพิบัติอย่างทั่วถึง 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  
มุ่งพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนา

ด้านการกีฬาให้มีมาตรฐาน รักษาและธ ารงไว้ซึ่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมการ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิดแปลงเป็นจุดเด่นให้แก่
ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
                     1) ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ 
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  2) ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการให้มีมาตรฐานและทั่วถึง 
  3) สร้างจิตส านึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชนรัก  และหวงแหนประเพณีวัฒนธรรม และ              
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4) อนุรักษ์และส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ทรัพย์สินทางปัญญา  

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ 
 มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนากระบวนการบริหารและการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด  
โปร่งใส และเป็นธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นมากที่สุด ส่งเสริมให้
เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการท างานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดกระบวนการปรองดอง 
โดยมกีลยุทธ์ ดังนี้ 
 1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น 
 2) การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและชุมชน โดยการส่งเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรม  
จรรยาบรรณ สร้างจิตส านึกและเพ่ิมสมรรถนะให้แก่บุคลากรภาครัฐ ในการน านโยบายและกฎหมายไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3) เสริมสร้างความเข้มแข็งโดยกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตาม
ระบอบประชาธิปไตย ในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพประชาชน  
 4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการที่ดีแก่ประชาชน  
 5) จัดหา/ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ รวมตลอดถึงครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร และระบบสารสนเทศ 
 6) ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ) 
 2.1 วิสัยทัศน์ 
 “คุณภาพชีวิตดี ชุมชนสมานฉันท์ เศรษฐกิจพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ บริหารจัดการดี รักษ์ศาสนาวัฒนธรรม เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน” 
  
 2.2 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 2.3 เป้าประสงค์ 
 1) ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับบริการระบบสาธารณสุข การศึกษาที่ดีมีคุณภาพ และสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยผู้โอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2) ประชาชนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น เป็นชุมชนทีม่ีความเข้มแข็ง มีความสงบเรียบร้อย 
 3) ประชาชนประกอบอาชีพที่สุจริต มีการสร้างผลิตภัณฑ์หรือการแปรรูปสินค้าที่ได้มาตรฐาน  
เกิดอุตสาหกรรมในครัวเรือน การรวมกลุ่มเกษตรกรหรือกิจการสหกรณ์ และมีรายได้ที่เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิตและครอบครัวด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ได้รับการฟ้ืนฟู ดูแลรักษาให้อุดมสมบูรณ์ ปราศจาก
มลภาวะต่างๆ และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน เป็นชุมชนที่น่าอยู่ 
 5) สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่สมบูรณ์และมีมาตรฐานที่รองรับความเจริญเติบโตของชุมชนและ
การขนส่งสินค้าทางการเกษตรที่ครอบคลุมพ้ืนที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง 
 6) มีระบบบริหาร ระบบบริการแก่ประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รวดเร็ว 
สามารถตอบสนองความต้องได้ของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง 
 7) อนุรักษ์สืบสานศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
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 2.4 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 รวม 5 ป ี

1. จ านวนสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับ
การพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพ  

- - 200 
คน 

200 
คน 

200 
คน 

600 คน 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้เป็น
บุคคลที่สุขภาพร่างกายแข็งแรง  
มีอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
2. ให้การสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส 
 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การศึกษา การสาธารณสุข 
 
4. ส่งเสริมและเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมในชุมชน  
ให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ 
ครอบครัวอบอุ่น สังคมเข้มแข็ง 
 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ให้มี
พัฒนาการที่สมวัย และมีทักษะ
ทางสังคม 
 
6. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนการสอนของเด็กก่อนวัย
เรียนให้มีมาตรฐาน 
 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่น
กีฬา การออกก าลังกาย และ
นันทนาการ 

2. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของ
ครอบครัวเป็นครอบครัวที่
สมบูรณ์และอบอุ่น 

- - 1 1 1 3 

3. ร้อยละของประชาชน
เข้าถึงการบริการด้าน
สาธารณสุขต่อจ านวน
ประชากรในพ้ืนที่ 

- - 100 100 100 100 

4. ร้อยละของเด็กก่อนวัย
เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ด้านร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา 

- - 100 100 100 100 

5. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของ
ประชาชนที่ออกก าลังกาย
ต่อจ านวนประชากรใน
พ้ืนที่ 

- - 1 1 1 3 

 
 
 
 
 



87 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 รวม 5 ป ี

1. ร้อยละของประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขต่อจ านวน
ประชากรในพ้ืนที่ 

- - 80 85 90 90 1. ส่งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในท้องถิ่น  
 
2. ส่งเสริมและพัฒนาองค์
ความรู้ของประชาชนเรื่องการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน เป็นชุมชนที่
ปลอดภัยและน่าอยู่ 
 
4. พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
5. พัฒนาระบบการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้มี
มาตรฐาน 
 
6. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้แก่ประชาชน 

2. ร้อยละของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชนต่อจ านวนประชากร
ในพ้ืนที่ 

- - 60 65 70 70 

3. ร้อยละของประชาชนมี
ความพึงพอในการด้าน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

- - 70 75 80 80 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 รวม 5 ป ี

1. ร้อยละของประชาชนที่
ได้รับการฝึกอาชีพ และ
การส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชนต่อจ านวน
ประชากรในพ้ืนที่ 

- - 1 1 1 3 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ของประชาชนในท้องถิ่น  
 
2. ส่งเสริมและพัฒนาองค์
ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพ
ของประชาชน 
 
3. ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเกษตรกร เครือข่าย
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ให้มี
ความเข้มแข็ง 
 
4. ส่งเสริมเกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกร ผลิตสินค้า พัฒนา
สินค้าและแปรรูปสินค้าเพ่ือ
สร้างมูลค่าให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
 
5. ส่งเสริมและสนับสนุน
การตลาดและการกระจาย
สินค้าทางการเกษตร 

2. ร้อยละของประชาชนที่
มีงานท า 

- - 70 75 80 80 

3. จ านวนเพิ่มขึ้นของ
สินค้าหรือสินค้าแปรรูป 

- - 2 2 2 6 

4. จ านวนเพิ่มขึ้นของการ
เกิดอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน การรวมกลุ่ม
เกษตรกร และกิจการ
สหกรณ์ 

- - 1 2 3 6 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 รวม 5 ป ี

1. พื้นที่ป่าได้รับการ
คุ้มครอง ฟื้นฟู อนุรักษ์
และดูแลรักษาให้มีความ
อุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน 

- - 1 
แหล่ง 

1 
แหล่ง 

1 
แหล่ง 

3 แหล่ง 1. ฟื้นฟู คุ้มครอง ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก
ป่าและการใช้พลังงานทดแทน 
 
3. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ
ขยะในครัวเรือน ชุมชน สถาน
ประกอบการ 
 
4. เสริมสร้างองค์ความรู้การ
จัดการขยะในครัวเรือน ชุมชน 
สถานประกอบการ 
 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
รักษาความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
 
6. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการขยะให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนที่มีการจัดการ
ขยะต่อจ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนที่ 

- - 60 65 70 70 

3. ร้อยละที่ลดลงของ
จ านวนปริมาณขยะที่ 

- - 1 1 1 3 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 รวม 5 ป ี

1. จ านวนเส้นทางที่ได้รับ
การพัฒนาให้มีมาตรฐาน 

- - 30 30 30 90 1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้มีมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย และครอบคลุมทุกพ้ืนที่
เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 
  
2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ า
สาธารณะเพ่ือให้เพียงพอต่อการ
อุปโภคการบริโภคและใช้ใน
การเกษตร 
 
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย 
และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 
4. บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับผัง
เมืองและการควบคุมอาคาร  
 

2. จ านวนโครงการพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ที่ได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

- - 12 12 12 36 

3. จ านวนโครงการพัฒนา
ด้านแหล่งน้ า ที่ได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

- - 2 2 2 6 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 รวม 5 ป ี

1. ร้อยละของบุคคลากรที่
ได้รับพัฒนาศักยภาพ 
 

- - 60 65 70 70 1. พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพบริหารงาน  
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
  
2. ส่งเสริมและพัฒนา
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มี
ความรู้ความสามารถ มีความ
ช านาญในแต่ละด้าน และ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว 
 
3. ส่งเสริม สนับสนุน และ
เสริมสร้างการบริหารงาน  
การปฏิบัติงานด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย รวดเร็ว สามารถ
ตอบสนองความต้องได้ของ
ประชาชนในพื้นท่ีอย่างทั่วถึง  
 
4. ส่งเสริมและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีในการบริหารงาน 
และการปฏิบัติงาน 
 

2. ร้อยละของความพึงใจ
ของประชาชนที่รับบริการ
จากหน่วยงาน 

- - 70 75 80 80 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

61 62 63 64 65 รวม 5 ป ี  
1. จ านวนโครงการด้าน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ที่ได้รับการ
ฟ้ืนฟ ูอนุรักษ์ 

- - 2 2 2 6 1. บ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

 
 2.5 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 1) คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ด ี
 2) การศึกษาและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
 3) โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง และสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่เพียงพอ 
 4) แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ 
 
 2.6 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ เป็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดแนวทางใน
การพัฒนาพ้ืนที่ของตนเองอย่างอิสระ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
เป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะถึงจะมีความอิสระในการ
ด าเนินงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาก็ยังคงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับต่างๆ เพ่ือให้การ
พัฒนาท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาที่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่เช่นกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะมี 7 ยุทธศาสตร์
และแต่ละยุทธศาสตร์มีความเชื่อมโยงแผนระดับต่างๆ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตราด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์จังหวัดตราดที่ 2 
การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความสุข มีความมั่นคงทางสังคมอย่างทั่วถึง โดยเป้าหมาย
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ให้ชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็ง.มีขีดความสามารถในการพ่ึงตนเอง เศรษฐกิจชุมชนเติบโตจากภูมิปัญญาและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีศักยภาพทางความรู้ มีคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น วัฒนธรรมเข้มแข็ง มี
สุขภาพดี อยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาคือเสริมสร้างวิถีชีวิตชุมชน
เข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่นบนฐานคุณธรรม วัฒนธรรม และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคนคุณภาพ 
เสริมสร้างขีดความสามารถประชาชนตลอดช่วงวัยด้วยความรู้และการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ า ด้วยคุณภาพการบริการภาครัฐและระบบสวัสดิการชุมชนโดยไม่ทิ้ง
ใครไว้ข้างหลัง และสอดคล้องประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีแนวทางการพัฒนาคือเพ่ิม
ศักยภาพด้านการศึกษาและเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพและคุณธรรม 
พัฒนาทักษะทางสังคม การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันให้แก่เด็กปฐมวัย เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนของเมือง
ด้วยการพัฒนาสุขภาวะ และสาธารณสุขพ้ืนฐาน เตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนเพ่ือรองรับความต้องการ
แรงงานในอนาคต และพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมผู้สูงอายุ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยแนวทางการพัฒนา
ที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (๒) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า (๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาค
ส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ (๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบ
การเงินการคลังด้านสุขภาพ (๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย และ 
(๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเองมีตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย (๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตราด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย และยุทธศาสตร์จังหวัดตราดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และ
ชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มี
ความสุข มีความมั่นคงทางสังคมอย่างทั่วถึง โดยเป้าหมายให้ชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็ง.มีขีดความสามารถในการ
พ่ึงตนเอง เศรษฐกิจชุมชนเติบโตจากภูมิปัญญาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีศักยภาพทาง
ความรู้ มีคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น วัฒนธรรมเข้มแข็ง มีสุขภาพดี อยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาคือเสริมสร้างวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่นบนฐานคุณธรรม วัฒนธรรม 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคนคุณภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถประชาชนตลอดช่วงวัยด้วย
ความรู้และการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ า ด้วยคุณภาพการ
บริการภาครัฐและระบบสวัสดิการชุมชนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง  โดย
แนวทางการพัฒนาส าคัญ คือ (๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่ง
สถาบันหลักของชาติ (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐรวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
โดยมีตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (๓) ความ
พร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคม
ระหว่างประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดตราด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์จังหวัดตราดที่ 1 การพัฒนาความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจจากฐาน
การท่องเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ที่เติบโต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เศรษฐกิจของจังหวัดตราดเติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมาย คือ จังหวัดตราดมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเข้มแข็งมีคุณภาพ ประชาชนมีงานอาชีพ เศรษฐกิจฐานการท่องเที่ยว และการบริการมั่นคง มี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยจากภาคการเกษตรเติบโตอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เกษตรกร สถาบันเกษตรกรเข้มแข็ง ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่า มีคุณภาพสูงในระดับส่งออก ซึ่ง
มีแนวทางการพัฒนาคือยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงเกษตร และการท่องเที่ยว
ชุมชน ให้เข้มแข็งมีมาตรฐานและเอกลักษณ์จังหวัด เสริมสร้างศักยภาพชุมชน ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
ให้ประชาชนมีงานอาชีพ และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน สร้างคุณค่า มูลค่าเพ่ิมจากฐานการเกษตร
ก้าวหน้าแบบครบวงจรในปศุสัตว์ สัตว์น้ า ผลผลิตไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ พัฒนาผลผลิตเกษตรคุณภาพสู่
อุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิง
ธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพ ทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศ
เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง และมีความสอดคล้องแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร (ผลไม้) ปศุสัตว์และประมง สมุนไพรไทย) คุณภาพ
ปลอดภัยอย่างครบวงจร โดยมีแนวทางการพัฒนาคือ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผลไม้ และสินค้าเกษตร
ปลอดภัย และการน านวัตกรรมมาใช้ในการผลิต การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค้า 2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนสวนผลไม้ และการเกษตรอย่างครบถ้วน 3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ และพัฒนา
เครือข่ายภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง 4) เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ทันสมัย และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
สินค้าเป้าหมายทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ 5) ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพรอย่างมีคุณภาพ 6) 
ส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพร และการวิจัยสารสกัด/สาระส าคัญ เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตและการ
ต่อยอดผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม และ7) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่หลากหลายจากพืชและ
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ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพและความงาม และสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคตะวันออก ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยมีแนวทางการพัฒนาคือ 
พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชียโดยปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป และการจัด
จ าหน่าย และพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย  ได้แก่ ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนต่อไป โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม  ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) 
การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง และด้านการเงิน และ (๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า
ระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  ต่อยอดความเข้มแข็งของ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  วางอนาคตรากฐานการ
พัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
และกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอานวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนาที่
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอด
อดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจอัตลักษณ์วัฒนธรรม  ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน  ๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทาง
การค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้น
กลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  มีตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) รายได้
ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้ (๒) ผลิตภาพการผลิต
ของประเทศท้ังในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (๓) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา และ (๔) ความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตราด ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์จังหวัดตราดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติมี
ความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายคือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ความอุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่ป่า เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประสบความส าเร็จสามารถบริหาร
จัดการเกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดมีความมั่นคงทางพลังงาน สามารถพ่ึงตนเองทางพลังงาน
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ได้มากขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะ.น้ าเสีย ภัยธรรมชาติ การบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติลดลงทุกพ้ืนที่ มี
แนวทางการพัฒนาคือพัฒนานิเวศเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทะเล นิเวศป่าบกนิเวศป่าชายเลน พัฒนาการบริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และส่งเสริมการผลิตอุตสาหกรรมสีเขียว เพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการภัยทางธรรมชาติ ขยะ น้ าเสีย ภัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับภาวะโลกร้อนและการ
คุ้มครองประชาชน และมีความสอดคล้องแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา 
และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน มีแนวทางการพัฒนาคือ ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าให้สมบูรณ์เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ ปกป้อง 
อนุรักษ ์และฟ้ืนฟูป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งทะเลป้องกันการพังทลายของดินและตลิ่งริมแม่น้ าและคลอง
สาขา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและพัฒนา ส่งเสริม และสร้างเครือข่ายพลเมืองใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคตะวันออก ยุทธศาสตร์ที่  
แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  มีแนวทางการ
พัฒนาคือ บริหารจัดการน้ าเพ่ือบรรเทาภาวะภัยแล้งและน้าท่วมจันทบุรี ตราด และสระแก้ว โดยปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ าเดิม จัดสรรน้ า และพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ิมเติม รองรับความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้นจากการ
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ  รวมทั้งส่งเสริมการทาแหล่ง
เก็บกักน้ าขนาดเล็กกระจายในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มีแนวทาง
การพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง 
สมดุล และยั่งยืน (๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ (๗) การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และ (๘) การพัฒนา
ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ  ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการ
ก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่าง
แท้จริ ง มีตัวชี้ วัด  ประกอบด้วย  (๑ ) พ้ืนที่สี เขียวที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม  (๒ ) สภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตราด ยุทธศาสตร์ที่ 1 และยุทธศาสตร์จังหวัดตราดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนและ
นานาชาติ ที่เติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เศรษฐกิจของจังหวัดตราดเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายคือ การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ มีความปลอดภัย เชื่อมโยง
อย่างเป็นระบบ รองรับการเติบโตของเมืองเศรษฐกิจพิเศษและการเชื่อมโยงนานาชาติ มีแนวทางการพัฒนาคือ 
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พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ ให้มีความปลอดภัย รองรับการท่องเที่ยวและการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการเติบโตของพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ และมีความสอดคล้องแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร (ผลไม้) ปศุสัตว์และ
ประมง สมุนไพรไทย) คุณภาพปลอดภัยอย่างครบวงจร โดยมีแนวทางการพัฒนาคือ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือสนับสนุนสวนผลไม้ และการเกษตรอย่างครบถ้วน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคตะวันออก ยุทธศาสตร์
ที่ 1 พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาค
อาเซียน มีแนวทางการพัฒนาคือ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง และต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐานทุก
ระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่พ้ืนที่เศรษฐกิจ เพ่ือให้เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเมืองในอนาคต และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ มีแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง (๒) การ
สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ (๔) พัฒนาด้านพลังงาน (๕) พัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล และ (๖) พัฒนาระบบน้ าประปา และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย
มิต ิบนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจอัตลักษณ์
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับ
บริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  และ 
(๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ
รูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐาน
ของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถ
สร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับ
รายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราว
เดียวกัน มีตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
และการกระจายรายได้ (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (๓) การลงทุนเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนา และ (๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตราด ยุทธศาสตร์ที่  7 ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ และ
ยุทธศาสตร์จังหวัดตราดที่ 2 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชน
เข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความสุข 
มีความมั่นคงทางสังคมอย่างทั่วถึง มีเป้าหมายคือ ระบบการบริหาร ระบบบริการของรัฐ มีคุณภาพ ทันสมัย มี
ธรรมาภิบาล รองรับการพัฒนาจังหวัดและการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ มีแนวทางการพัฒนาคือพัฒนา
ระบบการบริหาร ระบบบริการภาครัฐ ให้มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล รองรับการเติบโตของเมือง พ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษ และการท่องเที่ยวนานาชาติ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย มีแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และ
คุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า (๒) ปรับปรุง
กระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและ
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การใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอานวยความสะดวก ตรงตามความ
ต้องการ (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้
สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดย
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือ
ในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  มี
ความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก  รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาค
ส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่
ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มี
ความทันสมัยมีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดย
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรม มีตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ
ภาครัฐ (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใสการทุจริต ประพฤติมิชอบและ (๔) 
ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตราด ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด
ตราดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความสุข มีความมั่นคงทางสังคมอย่างทั่วถึง มี
เป้าหมาย ชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็ง.มีขีดความสามารถในการพ่ึงตนเอง เศรษฐกิจชุมชนเติบโตจากภูมิปัญญาและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประชาชนมีศักยภาพทางความรู้ มีคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น วัฒนธรรม
เข้มแข็ง มีสุขภาพดี อยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแนวทางการพัฒนาคือ เสริมสร้างความ
ยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาแบบครบ
วงจร และเสริมสร้างวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่นบนฐานคุณธรรม วัฒนธรรม และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคตะวันออก ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและ
ธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว มีแนวทางการพัฒนาคือ ฟ้ืนฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด
นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี ระยองและตราด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา 
และวัฒนธรรม เชิงนิเวศและอนุรักษ์ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือ
นันทนาการ และท่องเที่ยวเมืองเก่า โดยฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเส้นทาง สิ่ง
อ านวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มี
เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทย
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มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
หลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง มี
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย (๒) ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะได้มีการวิเคราะห์สภาพการณ์ในปัจจุบันขององค์กรโดยการน า
เครื่องมือทางการบริหาร SWOT Analysis มาเป็นเครื่องมือในการศึกษาเพ่ือค้นหาศักยภาพในการบริหาร
จัดการการด าเนินงาน ด้วยการวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนา โดยจากการ
วิเคราะห์ตามเครื่องมือดังกล่าวแล้วได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 จุดแข็ง (Strength) 
 1. พ้ืนที่ของต าบลวังกระแจะตั้งครอบคลุมถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นถนนสายหลักของจังหวัดตราดที่จะใช้
เดินทางไปต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะสามแยกคลองใหญ่เป็นทางแยกที่ส าคัญที่สามารถ
เดินทางไปจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา โดยผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ต าบลหาดเล็ก อ าเภอคลอง
ใหญ่ จังหวัดตราด และสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญอ่ืนๆ ของอ าเภอเกาะกูดและอ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 
 2. มีลักษณะภูมิประเทศ สภาพอากาศ ที่เอ้ือต่อการท าเกษตรเป็นอย่างดี จนเกิดค ากล่าวที่ว่า  
“ฝนแปด แดดสี่” 
 3. มีวัดบุปผารามซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวที่
มนุษย์สร้างขึ้นที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยือน เช่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าชั่วคราวเขาระก า เป็นต้น 
  4. พ้ืนที่ติดแม่น้ าตราด ซึ่งเป็นแม่น้ าขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดตราดไหลผ่านและไหลออกสู่ ทะเล  
ท าให้มีความส าคัญด้านการประมงทะเล มีท่าเทียบเรือ อู่ต่อเรือ คานเรือ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล 
 5. มีอ่างเก็บน้ าเขาระก า ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง มีความจุ 47.69 ล้านลูกบาศก์เมตร
เป็นที่กักเก็บน้ าใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร  
 6. มีผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญมีคุณภาพ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ยางพารา และปาล์มน้ ามัน เป็นต้น 
 7. พ้ืนที่บางส่วนเป็นพื้นที่เมือง ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจการค้าส าคัญของจังหวัดตราด 
 8. มีลักษณะสังคมเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งในพ้ืนที่มีศาสนสถานและการนับถือศาสนา 3 ศาสนา 
คือ พุทธ อิสลาม และคริสต์ และสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี  เกิดความร่วมมือในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 9. ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ชุมชนมีความสงบ มีการรวมกลุ่มของประชาชนที่เข้มแข็ง 
 จุดอ่อน (Weaknesses) 
 1. มีพ้ืนที่รับผิดชอบมากถึง 85.97 ตารางกิโลเมตร ท าให้ในระยะสั้นการพัฒนายังไม่ทั่วถึง ต้องใช้
เวลาในการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. พ้ืนที่มีลักษณะกึ่งเมืองก่ึงชนบท ท าให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่น 
 3. ราคาผลผลิตสินค้าทางการเกษตรตกต่ า 
 4. ต าบลวังกระแจะ ตั้งอยู่ในจังหวัดตราดซึ่งเป็นเมืองชายแดน ส่งผลให้เกิดปัญหาแรงงานต่างด้าว 
และประชากรแฝงเข้ามาประกอบอาชีพ และอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นเส้นทางล าเลียงหรือพ้ืนที่พักยาเสพติด 
 5. คุณภาพเส้นทางในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาดยังเป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง 
 6. สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ยังไม่ทั่วถึง เป็นอุปสรรคในการด ารงชีพและการประกอบอาชีพ 
 7. ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเกิดจากประชาชนต้องการที่ดินท ากิน 
 8. มีระบบชลประทานและระบบบริหารจัดการน้ าแต่ยังไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตรและไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบล 
 9. เกษตรกรขาดองค์ความรู้เรื่องการเกษตรครบวงจร การเกษตร เพ่ือสุขภาพและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  
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 10. ประชาชนในพ้ืนที่ยังไม่มีการจัดการขยะจากต้นทาง ส่งผลให้ปริมาณขยะตกค้างสะสม และยัง
ขาดการแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นระบบ ครบวงจร ตามหลักวิชาการ 
 11. บุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
  โอกาส (Opportunities) 
 1. รัฐมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. จังหวัดมียุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายชัดเจนและให้ความส าคัญกับการพัฒนาจังหวัดตราด 
 3. ทิศทางการพัฒนาประเทศเน้นใช้นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้า จึงเป็นโอกาสที่ดีในการ
พัฒนาสินค้าด้านการเกษตร 
 4. การเป็นประชาคมอาเซียน จะท าให้มีตลาดสินค้าที่ใหญ่ขึ้นและมีก าลังซื้อมากขึ้น 
 5. กฎหมายก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจจนเกิดการ
พัฒนาที่ตรงความต้องการของประชาชน 
 6. แนวโน้มผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่มีกลุ่มคนรักสุขภาพมากขึ้น และกระแสการเข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุ  
ท าให้สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยมีคุณภาพเป็นที่ต้องการมากข้ึน 
 7. ระบบการสื่อสารข้อมูล ช่องทางการสื่อสารมีความรวดเร็วทันสมัยและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 8. รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาที่พ้ืนชายแดนที่เชื่อมประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ของประชาชน และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
 9. การเจริญเติบโตของตัวเมืองตราด ส่งผลให้พ้ืนที่เกิดการค้าการลงทุน และได้รับการพัฒนา 
ประชาชนมีอาชีพที่หลากหลายมีงานท าที่มั่นคง  
 อุปสรรค (Treats) 
 1. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรให้จากส่วนกลางไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องมีค่อนข้างมากท าให้การพัฒนาท้องถิ่นไม่มีความคล่องตัว เกิดความ 
ล้าช้าในการปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ่น 
 3. การเจริญเติบโตของชุมชนในพ้ืนที่เขตเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และเกิดปัญหาอื่นๆทางสังคม 
 4. ราคาสินค้าทางการเกษตรที่มีความผันผวนสูง  
 5. ภาวะเศรษฐกิจของโลกและไทยที่ชะลอตัว 
 6. สภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงและเกิดภัยทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน 
 7. มีความเสี่ยงเรื่องการเป็นเส้นทางล าเลียงหรือพักยาเสพติด แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ สินค้าผิด
กฎหมาย และอาชญากรรม 
 8. การเข้าถึงระบบการสื่อสารข้อมูล ช่องการการสื่อสารข้อมูลที่รวดเร็วเข้าถึงได้ง่าย ส่งผลให้เด็ก 
เยาวชนอาจมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Treats) 

1. รัฐมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น 
2. จังหวัดมียุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายชัดเจนและให้
ความส าคัญกับการพัฒนาจังหวัดตราด 
3. ทิศทางการพัฒนาประเทศเน้นใช้นวัตกรรมในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้า จึงเป็นโอกาสที่ดีในการ
พัฒนาสินค้าด้านการเกษตร 
4. การเป็นประชาคมอาเซียน จะท าให้มีตลาดสินค้า
ที่ใหญ่ข้ึนและมีก าลังซื้อมากข้ึน 
5. กฎหมายก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจจนเกิดการ
พัฒนาที่ตรงความต้องการของประชาชน 
6. แนวโน้มผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่มีกลุ่มคนรัก
สุขภาพมากขึ้น และกระแสการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ท าให้สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยมีคุณภาพ
เป็นที่ต้องการมากขึ้น 
7. ระบบการสื่อสารข้อมูล ช่องทางการสื่อสารมี
ความรวดเร็วทันสมัยและประชาชนสามารถเข้าถึงได้
ง่าย 
8. รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาที่พ้ืนชายแดนที่
เชื่อมประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
9. การเจริญเติบโตของตัวเมืองตราด ส่งผลให้พ้ืนที่
เ กิ ดกา รค้ ากา รล งทุ น  และ ได้ รั บกา ร พัฒนา 
ประชาชนมีอาชีพที่หลากหลายมีงานท าท่ีมั่นคง  
 

1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้จากส่วนกลางไม่
เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องมีค่อนข้างมากท าให้
การพัฒนาท้องถิ่นไม่มีความคล่องตัว เกิดความล้าช้า
ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การเจริญเติบโตของชุมชนในพื้นที่เขตเมืองเป็นไป
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และเกิดปัญหาอื่นๆทางสังคม 
4. ราคาสินค้าทางการเกษตรที่มีความผันผวนสูง  
5. ภาวะเศรษฐกิจของโลกและไทยที่ชะลอตัว 
6. สภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงและเกิดภัย
ทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน 
7. มีความเสี่ยงเรื่องการเป็นเส้นทางล าเลียงหรือพัก
ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ สินค้าผิด
กฎหมาย และอาชญากรรม 
8. การเข้าถึงระบบการสื่อสารข้อมูล ช่องการการ
สื่อสารข้อมูลที่รวดเร็วเข้าถึงได้ง่าย ส่งผลให้เด็ก 
เยาวชนอาจมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
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จุดแข็ง (Strength) อุปสรรค (Treats) 
1. พ้ืนที่ของต าบลวังกระแจะตั้งครอบคลุมถนน
สุขุมวิท ซึ่งเป็นถนนสายหลักของจังหวัดตราดที่จะใช้
เดินทางไปต่ า งจั งหวัดหรือกรุ ง เทพมหานคร 
โดยเฉพาะสามแยกคลองใหญ่เป็นทางแยกที่ส าคัญที่
สามารถเดินทางไปจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา 
โดยผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ต าบลหาด
เล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญอ่ืนๆ ของอ าเภอเกาะกูดและ
อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 
2. มีลักษณะภูมิประเทศ สภาพอากาศ ที่เอ้ือต่อการ
ท าเกษตรเป็นอย่างดี จนเกิดค ากล่าวที่ว่า “ฝนแปด 
แดดสี่” 
3. มีวัดบุปผารามซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่
ส าคัญทางประศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์
สร้างขึ้นที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยือน เช่น ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าชั่วคราวเขาระก า เป็นต้น 
4. พ้ืนที่ติดแม่น้ าตราด ซึ่งเป็นแม่น้ าขนาดใหญ่ที่สุด
ของจังหวัดตราดไหลผ่านและไหลออกสู่ทะเล ส่งผล
มีความส าคัญด้านการประมงทะเล มีท่าเทียบเรือ มีอู่
ต่อเรือ คานเรือ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ทะเล 
5. มีอ่างเก็บน้ าเขาระก า ซึ่งเป็นโครงการชลประทาน
ขนาดกลาง มีความจุ 47.69 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น
ที่กัก เก็บน้ า ใช้ ในการอุปโภคบริ โภคและใช้ ใน
การเกษตร  
6.มีผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญมีคุณภาพ เช่น 
ทุเรียน เงาะ มังคุด ยางพารา และปาล์มน้ ามัน เป็น
ต้น 
7. พ้ืนที่บางส่วนเป็นพ้ืนที่เมือง ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจ
การค้าส าคัญของจังหวัดตราด 
8. มีลักษณะสังคมเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งใน
พ้ืนที่มีศาสนสถานและการนับถือศาสนา 3 ศาสนา 
คือ พุทธ อิสลาม และคริสต์ และสามารถอยู่ร่วมกัน
ด้วยความรักความสามัคคี เกิดความร่วมมือในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
9. ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ชุมชนมีความสงบ 
มีการรวมกลุ่มของประชาชนที่เข้มแข็ง 

1. มีพ้ืนที่รับผิดชอบมากถึง 85.97 ตารางกิโลเมตร 
ท าให้ในระยะสั้นการพัฒนายังไม่ทั่วถึง ต้องใช้เวลา
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. พ้ืนที่มีลักษณะกึ่ งเมืองกึ่ งชนบท ท าให้ เป็น
อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. ราคาผลผลิตสินค้าทางการเกษตรตกต่ า 
4. ต าบลวังกระแจะ ตั้งอยู่ในจังหวัดตราดซึ่งเป็น
เมืองชายแดน ส่งผลให้เกิดปัญหาแรงงานต่างด้าว
และประชากรแฝงเข้ามาประกอบอาชีพ และอาจจะ
เสี่ยงต่อการเป็นเส้นทางล าเลียงหรือพ้ืนที่พักยาเสพ
ติด 
5. คุณภาพเส้นทางในการขนส่งสินค้าทางงการ
เกษตรออกสู่ตลาดยังเป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง 
6. สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ยังไม่ทั่วถึง เป็น
อุปสรรคในการด ารงชีพและการประกอบอาชีพ 
7. ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเกิดจากประชาชน
ต้องการที่ดินท ากิน 
8. มีระบบชลประทานและระบบบริหารจัดการน้ า
แต่ยั ง ไม่ เ พียงพอต่อการท าการเกษตรและไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบล 
9. เกษตรกรขาดองค์ความรู้เรื่องการเกษตรครบ
วงจร การเกษตรเ พ่ือสุขภาพและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  
10. ประชาชนในพื้นที่ยังไม่มีการจัดการขยะจากต้น
ทาง ส่งผลให้ปริมาณขยะตกค้างสะสม และยังขาด
การแก้ไขปัญหาขยะท่ีเป็นระบบ ครบวงจร ตามหลัก
วิชาการ 
11. บุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ไม่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิัติ 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
  

บริการชุมชนและ
สังคม 

1) การศึกษา 
2) การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
3) สังคมสงเคราะห์ 

1) กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
2) กองสวัสดิการสังคม
3) กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ทุกส่วนราชการ 

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 
 

ทุกส่วนราชการ 

การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง กองสวัสดิการสังคม ทุกส่วนราชการ 
2 ด้านเสริมสร้างความ

เข้มแข็งชุมชน 
บริหารทั่วไป 1) บริหารงาน

ทั่วไป 
2) การรักษาความ
สงบเรียบร้อย
ภายใน 
3) สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 
 

ทุกส่วนราชการ 

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง ทุกส่วนราชการ 

3 ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ การเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร ทุกส่วนราชการ 
บริการชุมชนและ
สังคม 

สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ทุกส่วนราชการ 

4 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  

เศรษฐกิจ การเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร ทุกส่วนราชการ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ ทุกส่วนราชการ 

5 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
  

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง ทุกส่วนราชการ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง ทุกส่วนราชการ 

6 ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 
  

ทุกด้าน ทุกแผนงาน ทุกส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

7 ด้านการศึกษา การ
กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

1) การศึกษาฯ 
2) การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

กองการศึกษาฯ 
 

ทุกส่วนราชการ 

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง ทุกส่วนราชการ 

 



แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
   1.1  แผนงำนกำรศึกษำ - - 49 3,450,600         97 20,891,200       91 20,571,200      86 14,781,200      323 59,694,200        
   1.2  แผนงำนสำธำรณสุข - - 10 3,500,000         17 5,890,000         17 5,890,000        17 5,890,000        61 21,170,000        
   1.3  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ - - 6 1,470,000         10 1,970,000         10 1,970,000        10 1,970,000        36 7,380,000          
   1.4  แผนงำนเคหะและชุมชน - - 4 1,260,000         6 2,090,000         6 2,090,000        6 2,090,000        22 7,530,000          
   1.5  แผนงำนกำรเกษตร - - - - 1 50,000              1 50,000             1 50,000             3 150,000            
   1.6  แผนงำนงบกลำง - - 4 31,897,800       4 31,897,800       4 31,897,800      4 31,897,800      16 127,591,200      

รวม 0 0 73 41,578,400 135 62,789,000 129 62,469,000 124 56,679,000 461 223,515,400
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเสริมสร้ำง
   ควำมเข้มแข็งชุมชน
   2.1  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน - - - - 17 1,538,500         10 1,263,800        13 1,394,700        40 4,197,000           
   2.2  แผนงำนสำธำรณสุข - - 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 4 80,000                
   2.3  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน - - 8 1,173,000         17 1,903,000         17 1,903,000        17 1,903,000        59 6,882,000           
   2.4  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ - - - - 41 10,000,000       22 4,900,000        5 1,000,000        68 15,900,000         

รวม 0 0 9 1,193,000 76 13,461,500 50 8,086,800 36 4,317,700 171 27,059,000
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
   3.1  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ - - 3 160,000           3 160,000            3 160,000           3 160,000           12 640,000              
   3.2  แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร - - - - 1 30,000              1 30,000             1 30,000             3 90,000                
   3.3  แผนงำนกำรเกษตร - - - - 9 230,000            11 330,000 - - 20 560,000              

รวม 0 0 3 160,000 13 420,000 15 520,000 4 190,000 35 1,290,000

รวม 5 ปีปี 2562 ปี 2564ปี 2561 ปี 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ

ปี 2563
ยุทธศาสตร์

106



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกร
   ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
   4.2  แผนงำนสำธำรณสุข - - 3 1,940,000         3 1,940,000         3 1,940,000        3 1,940,000        12 7,760,000           
   4.3  แผนงำนเคหะและชุมชน - - - - 1 30,000              1 30,000             1 30,000             3 90,000                
   4.5  แผนงำนกำรเกษตร - - - - 4 190,000            4 190,000           - - 8 380,000              

รวม 0 0 3 1,940,000 8 2,160,000 8 2,160,000 4 1,970,000 23 8,230,000
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
   5.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ - - 145 42,592,312       276 105,845,160     226 78,626,220      119 53,528,800      766 280,592,492       

รวม 0 0 145 42,592,312 276 105,845,160 226 78,626,220 119 53,528,800 766 280,592,492
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำร
   จัดกำรท่ีดี
   6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป - - 3 545,000 15 3,565,000 12 1,565,000 12 1,565,000 42 7,240,000
   6.6  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ - - - - 2 750,000            - - - - 2 750,000
   6.7  แผนงำนกำรเกษตร - - - - 7 570,000            7 570,000           2 400,000 16 1,540,000

รวม 0 0 3 545,000 24 4,885,000 19 2,135,000 14 1,965,000 60 9,530,000
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม
    จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถ่ิน
  7.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร - - 47 6,865,000 60 7,965,000 60 10,565,000 61 13,065,000 228 38,460,000
  7.1 แผนงำนกำรเกษตร - - - - 1 20,000 1 20,000 - - 2 40,000

รวม 0 0 47 6,865,000 61 7,985,000 61 10,585,000 61 13,065,000 230 38,500,000
รวมท้ังส้ิน 0 0 283 94,873,712 593 197,545,660 508 164,582,020 362 131,715,500 1,746 588,716,892

รวม 5 ปีปี 2565
ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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แบบผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

         แผนงาน 1.1 การศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ปรับปรุงศูนย์พัฒนา เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - 1,000,000 - - ศูนย์พัฒนาเด็ก เด็กเล็กมีสถานท่ี กอง

เด็กเล็กท่าประดู่ จัดการเรียนการ ได้รับการพัฒนา เล็กมีอาคารเรียน เรียนหนังสือท่ีมี การศึกษาฯ

สอนส าหรับเด็กเล็ก ปรับปรุง ท่ีเป็นมาตรฐาน มาตรฐาน

จ านวน 1 แห่ง

2 ก่อสร้างอาคารศูนย์ เพ่ือเป็นสถานท่ีให้ อปท.มีอาคารศพด.ท่ีได้ - - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 อปท.มีอาคารศพด. เด็กสามารถเข้า กอง

พัฒนาเด็กเล็กบ้าน การศึกษาและเล้ียง มาตรฐาน ท่ีได้มาตรฐาน รับการศึกษา การศึกษาฯ

ท่าประดู่ ดูเด็กปฐมวัย จ านวน 1 แห่ง จ านวน 1 แห่ง ระดับประฐมวัย

3 โครงการจัดซ้ือท่ีดิน เพ่ือเป็นสถานท่ีให้ จัดซ้ือท่ีดินเพ่ือเตรียม - - 3,000,000 3,000,000 มีท่ีดินส าหรับก่อ อปท.มีท่ีดิน กอง

เพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์ ก่อสร้างอาคารศพด. สถานท่ีส าหรับก่อสร้าง สร้างอาคารศพด. เหมาะท่ีจะก่อ การศึกษาฯ

พัฒนาเด็กเล็ก และใช้เป็นอาคาร อาคารศพด. ท่ีได้ จ านวน 1 แห่ง สร้างอาคารศพด.

ส าหรับอบรมดูแล มาตรฐาน ท่ีได้มาตรฐาน

เด็กปฐมวัย จ านวน 1 แห่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์  
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการจัดท าหนังสือ 1.เพ่ือเป็นส่ือในการพัฒนา นักเรียนระดับช้ันประถม - - 50,000 50,000 50,000 เด็ก เยาวชนท่ีเข้า เด็ก เยาวชน มีความ กอง

นิทานเล่มเล็กเก่ียวกับ จิตใจของเด็กและ ศึกษาและมัธยมศึกษา ร่วมกิจกรรมอย่าง รู้และเข้าใจในหลัก การศึกษาฯ

ฆราวาสธรรม 4 เยาวชนให้มีจิตใจท่ีดีงาม น้อยร้อยละ 70 มี ธรรมและน าไปปรับ

2.เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมี ความเข้าในหลัก ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ส่วนร่วมในการผลิตส่ือ ธรรมและน าไป

สร้างสรรค์และใช้เวลาว่าง ปรับใช้ในชีวิต

ให้เป็นประโยชน์ ประจ าวัน

3.เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนมีความเข้าใจ

และน าหลักธรรมไปปรับใช้

ในการด ารงชีวิต

5 โครงการประกวดเขียน 1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก นักเรียนระดับประถม - - 50,000 50,000 50,000 ส่ือหนังสือการ์ตูน เด็ก เยาวชนและ กอง

หนังสือการ์ตูนเก่ียวกับ เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด ศึกษา,มัธยมศึกษาตอน จ านวน 500 เล่ม ประชาชนได้ความรู้ การศึกษาฯ

ค่านิยมไทย 12 ประการ ประโยชน์ ต้น,ปลาย ใช้เวลาว่าง ได้รับการเผยแพร่ ปฏิบัติตามค่านิยม

2. เพ่ือเสริมสร้างค่านิยม ให้เกิดประโยชน์และมี ประชาสัมพันธ์ หลักของคนไทยและ

ท่ีดีงามให้แก่เด็ก เยาวชน ค่านิยมท่ีดี เป็นแบบอย่างท่ีดี

และประชาชนท่ัวไป ของสังคม

3. เพ่ือใช้ส่ือสร้างสรรค์ใน

การประชาสัมพันธ์ สร้าง

จิตส านึกให้เกิดข้ึนแก่

ประชาชนคนไทย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการประกวดภาพ 1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก นักเรียนระดับประถม - - 50,000 50,000 50,000 ภาพการ์ตูนอัต- เด็ก เยาวชน ได้รับ กอง

การ์ตูนแสดงถึงอัตลักษณ์ เยาวชนรู้จักถ่ินเกิดของตน ศึกษา,มัธยมศึกษาตอน ลักษณ์ร้อยละ 50 การปลูกฝังให้รักถ่ิน การศึกษาฯ

ท้องถ่ินของตนเอง 2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กใช้ ต้น,มัธยมศึกษาตอน ได้รับการเผยแพร่ เกิดและรู้จักอนุรักษ์

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลาย ใช้เวลาว่างให้เกิด และเฝ้าระวังทาง

3. เด็ก เยาวชน มีส่วนร่วม ประโยชน์และเกิดความ วัฒนธรรมท่ีดีงาม

ในการผลิตส่ือปลอดภัย สร้างสรรค์ ของท้องถ่ิน

และสร้างสรรค์
7 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริม - 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรมส่งเสริม นักเรียนมีสุขภาพท่ีดี กอง

นักเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐาน สุขภาพแก่นักเรียน สุขภาพแก่นักเรียน การศึกษาฯ

จ านวน 1 คร้ัง จ านวน 1 คร้ัง

8 ส่งเสริมการศึกษาและเรียน เพ่ือส่งเสริมการศึกษาและ นักเรียนในต าบล - - 50,000 50,000 50,000 นักเรียนสามารถน า นักเรียนมีทักษะและ กอง

รู้ตามแนวพระราชด าริ เพ่ิมประสบการณ์การ วังกระแจะ ไปใช้ในชีวิตประจ า องค์ความรู้ การศึกษาฯ

เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ วันได้ร้อยละ 70

9 ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าศูนย์ เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า - 10,000 10,000 10,000 10,000 ศพด.จ านวน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง

พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว มีไฟฟ้าใช้ได้อย่างมี จ านวน 1 แห่ง ได้รับการติดต้ังมิเตอร์ใช้ไฟฟ้าอย่างมี การศึกษาฯ

ประสิทธิภาพ ไฟฟ้า ประสิทธิภาพ

10 ติดต้ังมิเตอร์ประปา เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี ติดต้ังประปา - 10,000 10,000 10,000 10,000 ศพด.จ านวน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ประปาใช้ได้อย่างมี จ านวน 1 แห่ง ได้รับการติดต้ัง ใช้น้ าอย่างมี การศึกษาฯ

หนองบัว ประสิทธิภาพ มิเตอร์ประปา ประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมก่อ เพ่ือให้เด็กเล็กมีทางเดินท่ี ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อม - - - - 130,000 ทางเดินเท้าพร้อมใช้ ทางเดินเท้ามีสภาพ กอง

สร้างทางเดินเท้าหน้า สะดวก ปลอดภัยและมี ก่อสร้างทางเดินเท้า งานและมีภูมิทัศน์ท่ี พร้อมการใช้งานและ การศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม สวยงาม มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม

หนองบัว จ านวน 1 แห่ง 
12 โครงการพัฒนาครู เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็ก อบรมครูผู้ดูแลเด็กให้ได้ - - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ครูมี ครูผู้ดูแลเด็กได้รับ กอง

ผู้ดูแลเด็ก การพัฒนาความรู้และ รับการพัฒนาความรู้ ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาความรู้ การศึกษาฯ

ความสามารถในทักษะ จ านวน 1 คร้ัง ในวิชาชีพของตน ความสามารถใน

วิชาชีพ ทักษะวิชาชีพตน

13 โครงการศึกษาดูงาน เพ่ือให้บุคลากรของ คณะผู้บริหาร ครูและ - - 300,000 300,000 300,000 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนมี กอง

โรงเรียนมีโอกาสพัฒนา บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทาง วิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล การศึกษาฯ

ตนเองในการจัดการเรียน ทุกคนได้รับการฝึกอบรม การศึกษาผ่านเกณฑ์ และน าวิทยาการ

การสอนโดยการศึกษา และศึกษาดูงานตาม การฝึกอบรมและ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ

ดูงานนอกสถานท่ี เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 20 ศึกษาดูงานไม่น้อย มาปรับใช้

ช่ัวโมง/ปี กว่า 20 ช่ัวโมง/ปี

14 ส่งเสริมและพัฒนาการ เพ่ือให้ครูใช้การวิจัยในการ ครูศูนย์พัฒนาเด็กท างาน - - 20,000 20,000 20,000 ครูท างานวิจัยในช้ัน ครูใช้การวิจัยในการ กอง

ท างานวิจัยในช้ันเรียน แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของ วิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อย เรียนอย่างน้อยปีละ แก้ไขปัญหาการเรียน การศึกษาฯ

ของครู ผู้เรียนให้เกิดการพัฒนา 1 เร่ือง/ปีการศึกษา 1 เร่ือง รู้ของนักเรียน

อย่างเต็มศักยภาพ
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15 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน จัดแข่งขันวิชาการปีละ - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ครูและนักเรียนใน นักเรียนและบุคลากร กอง

ทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 1 คร้ัง ส่งครูและนักเรียน สังกัดองค์การบริหาร ทางการศึกษาได้รับ การศึกษาฯ

ได้พัฒนาศักยภาพของตน ในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนต าบลวังกระแจะ ความรู้เพ่ิมข้ึน

และร่วมแข่งขันทางวิชาการ ส่วนต าบลวังกระแจะ เข้าร่วมแข่งขัน

เข้าร่วมแข่งขันทาง วิชาการระดับภาค

วิชาการ และระดับประเทศ 

ปีละ 1 คร้ัง

16 โครงการกิจกรรมรักการ เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้ นักเรียนและประชาชน - - 160,000 160,000 160,000 นักเรียนและประ- นักเรียนมีนิสัยรักการ กอง

อ่าน นักเรียนและประชาชนรัก เข้าร่วมกิจกรรมรักการ ชาชนมีนิสัยรักการ อ่านและมีเจตคติท่ีดี การศึกษาฯ

การอ่านและสร้างเจตคติท่ี อ่านในสถานศึกษา อ่านเพ่ิมมากข้ึน ในการเรียนรู้และ

ดีในการเรียนรู้ ร้อยละ 80 การใช้ห้องสมุด

17 โครงการพัฒนาการเรียนสู่ เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ อบรมนักเรียนเพ่ือเตรียม - - 1,250,000 1,250,000 1,250,000 นักเรียนร้อยละ 80 นักเรียนมีความ กอง

ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน ความพร้อมสู่ประชาคม ได้รับความรู้ พร้อมสู่ประชาคม การศึกษาฯ

อาเซียน อาเซียนและทัน

ต่อโลก

18 โครงการหนูน้อยเก็บออม เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักคุณ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - 8,500 8,500 8,500 นักเรียนร้อยละ 80 นักเรียนเห็นความ กอง

ค่าของเงิน เห็นคุณค่าของ มีเจตคติท่ีดีในการเก็บ รู้จักการเก็บออม ส าคัญของการเก็บ การศึกษาฯ

การเก็บออมและเห็นความ ออมรู้จักประหยัด ออมและมีวินัยใน

ส าคัญของเศรษฐกิจ การใช้จ่าย รู้คุณค่า

พอเพียง ของเงิน
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19 โครงการส่งเสริมการใช้ เพ่ือเพ่ิมทักษะในการอ่าน นักเรียนสามารถอ่านและ - - 20,000 20,000 20,000 นักเรียนสามารถ นักเรียนมีความรู้ กอง

ภาษาไทย และเขียนภาษาไทยและให้ เขียนภาษาไทยได้ดี อ่านและเขียนได้ ความสามารถในการ การศึกษาฯ

นักเรียนมีประสบการณ์ใน ร้อยละ 80 อ่านและเขียนภาษา

การประกวดแข่งขัน ไทยมากข้ึน
20 โครงการมารยาทไทย เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ นักเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาล - - 10,000 10,000 10,000 นักเรียนมีมารยาทท่ี นักเรียนมีมารยาทท่ี กอง

ความเข้าใจและสามารถ ถึงช้ัน ป.6  เข้าร่วม ดีงาม ร้อยละ 80 งดงาม การศึกษาฯ

ปฏิบัติมารยาทไทยได้อย่าง ประกวดมารยาทไทย 

ถูกต้องและเหมาะสม

21 กิจกรรมแนะแนวและระบบ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาทุกด้าน ช่วยเหลือนักเรียนให้เป็น - - 5,000 5,000 5,000 นักเรียนมีพัฒนาการ นักเรียนมีพัฒนาการ กอง

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของนักเรียนให้เป็นไปด้วยดี ไปด้วยดีต้ังแต่ข้ันต้นของ เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ท่ีดีต้ังแต่ข้ันต้นของ การศึกษาฯ

ต้ังแต่ข้ันต้นของชีวิต ชีวิต ร้อยละ 80 ชีวิต

22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เพ่ือระดมความคิดเห็นและ คณะครูและบุคลากร - - 20,000 20,000 20,000 เพ่ือให้สถานศึกษา มีแผนพัฒนาการ กอง

การการจัดการแผน รวบรวมปัญหาและความ ทางการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็ก ศึกษาท่ีสอดคล้อง การศึกษาฯ

พัฒนาการศึกษา ต้องการในการจัดท าแผน เล็กมีแผนพัฒนาการ กับปัญหาและความ

พัฒนาสถานศึกษาให้เป็น ศึกษาแผนกลยุทธ์ท่ี ต้องการของ

ไปตามระเบียบและหนังสือ ถูกต้องร้อยละ 80 นักเรียนและชุมชน 

ส่ังการท่ีเก่ียวข้อง

23 โครงการหนูน้อยรักสะอาด เพ่ือส่งเสริมให้ครูสร้าง จัดบรรยากาศในช้ันเรียน - 50,000 50,000 50,000 50,000 อาคารและห้อง สถานศึกษามีแหล่ง กอง

บรรยากาศในช้ันเรียนให้มี อาคารเรียน ร้อยละ 80 เรียนมีความสะอาด เรียนรู้ท่ีอยู่รอบๆ การศึกษาฯ

ความน่าสนใจ มากข้ึนร้อยละ 80 ตัวผู้เรียน
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24 โครงการพัฒนาส่ือการเรียน เพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนการ จัดกิจกรรมพัฒนาส่ือการ - - 1,110,000 1,110,000 1,110,000 มีส่ือการเรียนการ โรงเรียนได้รับการยก กอง

การสอนโดยการมีส่วนร่วม สอนโดยการมีส่วนร่วมของ เรียนการสอนโดยการมี สอนท่ีเหมาะสม ระดับมาตรฐานและ การศึกษาฯ

ของครู ชุมชนและนักเรียน ครู ชุมชนและนักเรียน ส่วนร่วมของครู ชุมชน กับนักเรียน คุณภาพทางวิชาการ

และนักเรียน  ร้อยละ 80 ชุมชนและนักเรียน

25 โครงการหนูน้อยคนเก่ง เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี จัดให้นักเรียนของศูนย์ - 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนกล้าแสดง ผู้ปกครองมีความ กอง

โอกาสท่ีแสดงความ พัฒนาเด็กเล็กทุกคนได้มี ออกแสดงความ ภาคภูมิใจในความ การศึกษาฯ

สามารถและได้รับการ โอกาสแสดงความ สามารถบนเวทีปีละ สามารถและพัฒนา-

พัฒนาครบทุกด้าน สามารถบนเวทีปีละ 1 คร้ัง การของนักเรียน

1 คร้ัง

26 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้ จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมหลัก - 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียนรู้จักวิถีชีวิต นักเรียนสามารถน า กอง

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ จักกระบวนการด าเนินงาน ปรัชญาของเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ท่ีได้รับไปใช้ การศึกษาฯ

พอเพียง ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจ พอเพียงให้กับนักเรียน ร้อยละ 80 ในการด าเนินชีวิต

พอเพียง ประจ าวัน

27 โครงการประชุมผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้ปกครองและโรง จัดประชุมผู้ปกครอง - 5,000 5,000 5,000 5,000 เพ่ือสานสัมพันธ์ ผู้ปกครองและโรง กอง

เรียนมีความสัมพันธ์ท่ีดี ภาคเรียนละ 1 คร้ัง อันดีร้อยละ 80 เรียนมีความสัมพันธ์ การศึกษาฯ

ต่อกัน ท่ีดีมากข้ึน
28 ปรับปรุงศูนย์พัฒนา เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - - 1,000,000 - ศูนย์พัฒนาเด็ก เด็กเล็กมีสถานท่ี กอง

เด็กเล็กเราฎอตุ้ลญีนาน จัดการเรียนการ ได้รับการพัฒนา เล็กมีอาคารเรียน เรียนหนังสือท่ีมี การศึกษาฯ

สอนส าหรับเด็กเล็ก ปรับปรุง ท่ีเป็นมาตรฐาน มาตรฐาน

จ านวน 1 แห่ง
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29 โครงการเช่ือมต่ออินเตอร์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต - - 60,500 60,500 60,500 เพ่ือศึกษาหาความรู้ ผู้เรียนมีความกระตือ กอง

เน็ตความเร็วสูง กระตือรือร้นแสวงหา ความเร็วสูงโดยด าเนิน ร้อยละ 100 รือร้นแสวงหาความรู้ การศึกษาฯ

ความรู้และฝึกปฏิบัติเพ่ือ การ ดังน้ี และฝึกปฏิบัติเพ่ือให้

ให้เกิดความรู้ความคิดและ 1. ระบบ ADSL เกิดความรู้ความคิด

ทักษะด้านต่างๆตาม 2. ระบบ WIFI และทักษะด้านต่างๆ

ศักยภาพความถนัดและ

ความสนใจของผู้เรียนโดย

ใช้การสืบค้นจาก

อินเตอร์เน็ต
30 โครงการจัดท าระบบ เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและ ครูจัดท าระบบประกัน - 50,000 50,000 50,000 50,000 เพ่ือปฏิบัติงานและ ครู นักเรียนและผู้ท่ีมี กอง

ประกันคุณภาพ นักเรียนรวมถึงผู้ท่ีมีส่วน คุณภาพ ปีละ 1 คร้ัง พัฒนาคุณภาพ ส่วนเก่ียวข้องปฏิบัติ การศึกษาฯ

เก่ียวข้องตระหนักเห็น มาตรฐานสถาน งานและพัฒนา

ความส าคัญและปฏิบัติงาน ศึกษาให้เป็น คุณภาพตาม

ตามมาตรฐานท่ีสถาน ร้อยละ 80 มาตรฐานท่ีสถาน

ศึกษาก าหนด ศึกษาก าหนด

31 โครงการจัดท าแผนงบ เพ่ือให้สถานศึกษามีการ สถานศึกษามีระบบการ - 20,000 20,000 20,000 20,000 เพ่ือจัดท าด้านการ งานการเงินของโรง กอง

ประมาณประจ าปีในสถาน บริหารจัดการด้านการเงิน เงินและบัญชีท่ีชัดเจน เงินให้เป็นระบบ เรียนมีความถูกต้อง การศึกษาฯ

ศึกษา อย่างเป็นระบบมีความ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ระบบ ร้อยละ 80 ครบถ้วนโปร่งใส

โปร่งใสและสามารถตรวจ พร้อมกับการ

สอบได้ ตรวจสอบ
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32 โครงการประชุมคณะ เพ่ือส่งเสริมให้มีการร่วมมือ จัดประชุมคณะกรรมการ - 100,000 100,000 100,000 100,000 ส่งเสริมความสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง

กรรมการสถานศึกษา ระหว่างศูนย์กับคณะ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง อันดีระหว่างศพด.กับ ได้รับความร่วมมือ การศึกษาฯ

กรรมการ คณะกรรมการ จากคณะกรรมการ

ร้อยละ 80
33 โครงการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้ครู และบุคลากรได้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ - 100,000 100,000 100,000 100,000 พัฒนาหลักสูตรให้มี ครูและบุคลากรได้ กอง

สถานศึกษา รับความรู้ใหม่ๆ พร้อมยก เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร มาตรฐานและมี รับความรู้ใหม่ๆ การศึกษาฯ

ระดับมาตรฐานและ สถานศึกษาปีละ 1 คร้ัง คุณภาพ 

คุณภาพทางวิชาการ ร้อยละ 80

34 โครงการจัดท าศูนย์การ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ จัดท าศูนย์การเรียนรู้ - 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนได้รับพัฒนา ผู้เรียนได้รับประสบ กอง

เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ประสบการณ์และการ ปฐมวัยอย่างน้อย 1 แห่ง การครบท้ังด้านร่าง การณ์และการเรียนรู้ การศึกษาฯ

เรียนรู้ กาย อารมณ์ สังคม

และสติปัญญา

ร้อยละ 80

35 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ อบรมครูและนักเรียน - - 50,000 50,000 50,000 ครูและนักเรียนมี มีระบบข้อมูลสาร กอง

ทักษะทางด้าน และพัฒนาแหล่งข้อมูล จ านวน 50 คน ความรู้ทักษะด้าน สนเทศท่ีเป็นหมวด การศึกษาฯ

คอมพิว-เตอร์และ สืบค้นในการอ้างอิงและ คอมพิวเตอร์ หมู่

เทคโนโลยี สารสนเทศ ด าเนินงาน ร้อยละ 80
36 อุดหนุนโครงการอาหาร เพ่ือสนับสนุนให้เด็กทุกคน เด็กนักเรียนในโรงเรียน - - 480,000 480,000 480,000 เด็กนักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนได้รับ กอง

กลางวันโรงเรียนวัด ได้รับสารอาหารครบถ้วน วัดบุปผารามฯ อาหารกลางวัน สารอาหารครบถ้วน การศึกษา,

บุปผารามฯ ร้อยละ 100 รร.วัดบุป-
ผารามฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

37 โครงการกินอยู่อย่างไทย เพ่ือให้นักเรียนเกิดการ จัดกิจกรรมการกินอยู่ - 72,000 72,000 72,000 72,000 นักเรียนเห็นคุณค่า นักเรียนเห็นคุณค่า กอง

เรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติ อย่างไทยในท้องถ่ินให้ ของอาหารไทย ของอาหารไทยและ การศึกษาฯ

จริง นักเรียนอนุบาลได้เรียนรู้ ร้อยละ 80 มีทัศนคติท่ีดีต่อการ

จากประสบการณ์จริง กินอยู่อย่างไทย

38 โครงการธนาคารขยะ เพ่ือให้นักเรียนและเยาวชน ครู นักเรียนของโรงเรียน - 3,000 3,000 3,000 3,000 นักเรียนมีความรู้ใน ลดปริมาณการใช้ กอง

มีจิตส านึกในการคัดแยก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การคัดแยกขยะ ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาฯ

ขยะและเสริมความรู้ให้แก่ เข้าร่วมโครงการธนาคาร ร้อยละ 80 ได้อย่างมีประสิทธิ-

เยาวชนในเร่ืองการคัดแยก ขยะ ภาพสูงสุด

ขยะท่ีถูกต้อง

39 โครงการหนูน้อยฟันสวย เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการ นักเรียนช้ันอนุบาลรู้จัก - 3,000 3,000 3,000 3,000 นักเรียนมีสุขภาพ นักเรียนรู้จักการ กอง

ย้ิมสดใส แปรงฟันอย่างถูกวิธีและ การแปรงฟันอย่างถูกวิธี ฟันท่ีแข็งแรง แปรงฟันอย่างถูกวิธี การศึกษาฯ

รักษาฟันให้สะอาด และรับประทานอาหารท่ี ร้อยละ 80 และรักษาฟันให้

มีประโยชน์ สะอาดอยู่เสมอ

40 โครงการ อย.น้อย เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ จัดกิจกรรมให้ความรู้ - 3,000 3,000 3,000 3,000 นักเรียนมีความรู้ใน นักเรียนมีสุขภาพ กอง

เก่ียวกับการรับประทาน เก่ียวกับการรับประทาน การรับประทาน อนามัยท่ีดี การศึกษาฯ

อาหารท่ีมีคุณค่าและมี อาหารท่ีมีคุณค่า อาหารร้อยละ 80

สุขอนามัยท่ีดี
41 อุดหนุนโครงการอาหาร เพ่ือสนับสนุนให้เด็กทุกคน เด็กนักเรียนในโรงเรียน - - 520,000 520,000 520,000 เด็กนักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนได้รับ กอง

กลางวันโรงเรียนวัดวังฯ ได้รับสารอาหารครบถ้วน วัดวังฯ อาหารกลางวัน สารอาหารครบถ้วน การศึกษา,

ร้อยละ 100 รร.วัดวังฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

42 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพ่ือเป็นการลดขยะและ ครู บุคลากร นักเรียนและ - 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียนร้อยละ 80 ขยะและมลภาวะท่ี กอง

(Zero Waste School) มลภาวะท่ีไม่พึงประสงค์ ประชาชนในชุมชนเข้า เห็นคุณค่าของขยะ ไม่พึงประสงค์ลดลง การศึกษาฯ

และให้นักเรียนเห็นค่าของ ร่วมโครงการ จ านวน

ขยะ 1 คร้ัง

43 โครงการเย่ียมบ้านนักเรียน เพ่ือให้ครูและผู้ปกครองมี ครูประจ าช้ันออกเย่ียม - - 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 ครูและ ครูและผู้ปกครอง กอง

ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันท่ีจะ บ้านของนักเรียนเพ่ือพบ ผู้ปกครองมีความ ทราบความเคล่ือน การศึกษาฯ

ร่วมดูแลนักเรียนท้ังใน ปะพูดคุยเพ่ือหากลยุทธ์ สัมพันธ์อันดี ไหวของนักเรียน

โรงเรียนและท่ีบ้าน ในการส่งเสริมหรือปรับ

ปรุงการเรียนของ

นักเรียนให้ดีข้ึน

44 โครงการต่อเติมหลังคา เพ่ือป้องกันแดดและฝน ต่อเติมหลังคาศูนย์ - - 480,000 - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนได้ใช้พ้ืนท่ี กอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แก่นักเรียนและใช้พ้ืนท่ีให้ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ได้รับการปรับปรุง ให้เกิดประโยชน์ การศึกษาฯ

บ้านท่าประดู่ เกิดประโยชน์ ท่าประดู่จ านวน 1 แห่ง ร้อยละ 80

45 โครงการต่อเติมหลังคา เพ่ือป้องกันแดดและฝน ต่อเติมหลังคาศูนย์ - - 480,000 - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนได้ใช้พ้ืนท่ี กอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แก่นักเรียนและใช้พ้ืนท่ีให้ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ได้รับการปรับปรุง ให้เกิดประโยชน์ การศึกษาฯ

เราฎอตุ้ลญีนาน เกิดประโยชน์ เราฎอตุ้ลญีนาน ร้อยละ 80

จ านวน 1 แห่ง
46 อุดหนุนโครงการอาหาร เพ่ือสนับสนุนให้เด็กทุกคน เด็กนักเรียนในโรงเรียน - - 720,000 720,000 720,000 เด็กนักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนได้รับ กอง

กลางวันโรงเรียนวัด ได้รับสารอาหารครบถ้วน วัดหนองบัวฯ อาหารกลางวัน สารอาหารครบถ้วน การศึกษา,

หนองบัวฯ ร้อยละ 100 รร.วัด

หนองบัวฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

47 ปรับปรุงทาสีอาคาร เพ่ือพัฒนาให้ศูนย์พัฒนา ทาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - 480,000 480,000 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนและผู้ กอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กมีความสวยงาม ท้ังภายนอกและภายใน ได้รับการปรับปรุง ปกครองพอใจท่ี การศึกษาฯ

เราฎอตุ้ลญีนาน สะอาดและน่าอยู่ จ านวน 1 แห่ง ร้อยละ 80 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มีความความสะอาด

และน่าอยู่

48 ปรับปรุงทาสีอาคาร เพ่ือพัฒนาให้ศูนย์พัฒนา ทาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - 480,000 480,000 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนและผู้ กอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กมีความสวยงาม ท้ังภายนอกและภายใน ได้รับการปรับปรุง ปกครองพอใจท่ี การศึกษาฯ

บ้านท่าประดู่ สะอาดและน่าอยู่ จ านวน 1 แห่ง ร้อยละ 80 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มีความความสะอาด

และน่าอยู่

49 ปรับปรุงทาสีอาคาร เพ่ือพัฒนาให้ศูนย์พัฒนา ทาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - 480,000 480,000 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนและผู้ กอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กมีความสวยงาม ท้ังภายนอกและภายใน ได้รับการปรับปรุง ปกครองพอใจท่ี การศึกษาฯ

บ้านหนองบัว สะอาดและน่าอยู่ จ านวน 1 แห่ง ร้อยละ 80 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มีความความสะอาด

และน่าอยู่

50 ปรับปรุงทาสีอาคาร เพ่ือพัฒนาให้ศูนย์พัฒนา ทาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - 480,000 480,000 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนและผู้ กอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กมีความสวยงาม ท้ังภายนอกและภายใน ได้รับการปรับปรุง ปกครองพอใจท่ี การศึกษาฯ

บ้านท้ายวัง สะอาดและน่าอยู่ จ านวน 1 แห่ง ร้อยละ 80 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มีความความสะอาด

และน่าอยู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

51 โครงการสุขอนามัยในเด็ก เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้ทราบ ผู้ปกครองและเด็กปฐม - - 20,600 20,600 20,600 ผู้ปกครองและเด็ก เด็กปฐมวัยมีสุขภาพ กอง

ปฐมวัย ถึงความส าคัญของสุขภาพ วัยของศพด.ท้ัง 4 ศูนย์ ปฐมวัยของศพด. แข็งแรงและ การศึกษาฯ

และอนามัยของตน เข้ารับการอบรม เข้าร่วมโครงการ ปลอดภัยจากโรค

จ านวน 80 คน จ านวน 80 คน ต่างๆ

52 โครงการเข้าค่ายทักษะชีวิต เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้ นักเรียนช้ันประถมศึกษา - - 30,000 30,000 30,000 นักเรียนช้ันประถม นักเรียนได้รับ กอง

และจิตอาสา โรงเรียนบ้านสวนในได้ ปีท่ี 4-6 จ านวน 1 คร้ัง ศึกษาปีท่ี 4-6 เข้า ประสบการณ์ใหม่ การศึกษาฯ
ด าเนินการให้นักเรียนได้ ร่วมโครงการ และมีวิสัยทัศน์ท่ี ,รร.บ้าน

เห็นความส าคัญของ กว้างไกล สวนใน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

53 โครงการเข้าค่ายทักษะชีวิต เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้ นักเรียนช้ันประถมศึกษา - - 30,000 30,000 30,000 นักเรียนช้ันประถม นักเรียนได้รับ กอง

และจิตอาสา โรงเรียนวัดบุปผาราม ได้ ปีท่ี 4-6 จ านวน 1 คร้ัง ศึกษาปีท่ี 4-6 เข้า ประสบการณ์ใหม่ การศึกษาฯ
ด าเนินการให้นักเรียนได้ ร่วมโครงการ และมีวิสัยทัศน์ท่ี ,รร.วัด

เห็นความส าคัญของ กว้างไกล บุปผาราม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

54 โครงการพัฒนา เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้ นักเรียนได้รับการพัฒนา - - 24,000 24,000 24,000 นักเรียนเข้าร่วม นักเรียนได้ใช้ทักษะ กอง

ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา โรงเรียนวัดบุปผารามฯ ได้ ทักษะชีวิตตามหลัก โครงการ ชีวิตตามหลัก การศึกษาฯ
เศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการให้นร.ได้ใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจ ร้อยละ 80 ปรัชญาเศรษฐกิจ ,รร.วัด

ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา พอเพียง จ านวน 1 คร้ัง พอเพียง บุปผาราม

เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ท่ี โครงการ
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55 โครงการอยู่ค่ายอนุรักษ์ เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้ นักเรียนช้ันประถมศึกษา - 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนช้ันประถม นักเรียนมีจิตส านึก กอง

ทรัพยากรธรรมชาติและ โรงเรียนวัดบุปผารามฯ ได้ ปีท่ี 4-6 และช้ันมัธยม ศึกษาปีท่ี 4-6 และ ในการอนุรักษ์ การศึกษาฯ
ส่ิงแวดล้อมฯ ด าเนินการให้นร.ได้รับ ศึกษาปีท่ี 1-3 เข้าร่วม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ส่ิงแวดล้อม ,รร.วัด

ความรู้และร่วมกันอนุรักษ์ โครงการ จ านวน 1 คร้ัง 1-3 เข้าร่วม บุปผาราม

ทรัพยากรธรรมชาติและ โครงการ

ส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 80

56 โครงการสืบสานดนตรีไทย เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้ นักเรียนได้เรียนรู้และ - - 10,000 10,000 10,000 นักเรียนเข้าร่วม นักเรียนมีทักษะด้าน กอง

ห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนวัดบุปผารามฯ ได้ สืบสานด้านดนตรีไทย โครงการร้อยละ 80 ดนตรีและใช้เวลา การศึกษาฯ
ด าเนินการให้นร.ได้เรียนรู้ จ านวน 1 คร้ัง ว่างให้เกิดประโยชน์ ,รร.วัด

ด้านดนตรีไทย ห่างไกลจากยา บุปผาราม

เสพติด
57 โครงการเรียนรู้งานอาหาร เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้ นักเรียนเข้าร่วมโครงการ - 81,600 81,600 81,600 81,600 นักเรียนเข้าร่วม นักเรียนมีทัศนคติท่ี กอง

สู่อาชีพ โรงเรียนวัดบุปผารามฯ ได้ เพ่ือเรียนรู้เก่ียวกับ โครงการร้อยละ 80 ดีต่อการเรียนด้าน การศึกษาฯ
ด าเนินการให้นร.ได้เรียนรู้ อาหาร จ านวน 1 คร้ัง อาหารและสามารถ ,รร.วัด

เก่ียวกับอาหาร ต่อยอดไปสู่อาชีพใน บุปผาราม

อนาคตได้

58 โครงการค่ายศิลปะเพ่ือ เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้ นักเรียนได้ฝึกทักษะด้าน - 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ได้ฝึก นักเรียนใช้จิตนาการ กอง

พัฒนาชีวิต กับโรงเรียนวัดบุปผารามฯ ศิลปะ จ านวน 1 คร้ัง ทักษะด้านศิลปะ ในการสร้างสรรค์ผล การศึกษาฯ
เพ่ือจัดโครงการให้นร.ได้ งานด้านศิลปะ ,รร.วัด

เรียนรู้ด้านศิลปะ บุปผาราม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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59 โครงการเข้าค่ายเรียนรู้ เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้ นักเรียนเข้าค่ายเรียนรู้ - 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 นักเรียน นักเรียนมี กอง

เศรษฐกิจพอเพียง กับโรงเรียนวัดบุปผารามฯ จ านวน 1 คร้ัง เข้าใจและเรียนรู้ ประสบการณ์และ การศึกษาฯ
เพ่ือจัดโครงการให้นร.ได้ ชิวิตตามแนว ทักษะท่ีได้รับจาก ,รร.วัด

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้ บุปผาราม

60 โครงการเข้าค่ายภาษา เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้ นักเรียนเข้าค่ายเรียนรู้ - 21,000 21,000 21,000 21,000 ร้อยละ80 สามารถ นักเรียนสามารถใช้ กอง

อังกฤษและติวเข้มนักเรียน กับโรงเรียนวัดบุปผารามฯ จ านวน 1 คร้ัง ใช้ภาษาอังกฤษได้ ภาษาอังกฤษเพ่ือ การศึกษาฯ
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 เพ่ือจัดโครงการให้นร.ได้ ตามระดับช้ันของ การส่ือสารได้และ ,รร.วัด

เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ นักเรียน ส่ือสารได้ตาม บุปผาราม

ระดับช้ัน

61 โครงการเข้าค่ายทักษะชีวิต เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้ นักเรียนเข้าค่ายเรียนรู้ - - 30,000 30,000 30,000 นักเรียนช้ันประถม นักเรียนได้รับ กอง

และจิตอาสา โรงเรียนบ้านท่าประดู่ ได้ จ านวน 1 คร้ัง ศึกษาปีท่ี 4-6 เข้า ประสบการณ์ใหม่ การศึกษาฯ
ด าเนินการให้นักเรียนได้ ร่วมโครงการ และมีวิสัยทัศน์ ,รร.บ้าน

เห็นความส าคัญของ ร้อยละ 80 กว้างไกล ท่าประดู่

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

62 โครงการเรียนรู้ร่วมกันสาน เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้ นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี - 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนช้ันอนุบาล ผู้ปกครองและ กอง

สัมพันธ์ครอบครัว โรงเรียนบ้านท่าประดู่ได้ 1-2 เรียนรู้ถึงความ ปีท่ี 1-2 เข้าร่วม นักเรียนได้ร่วม การศึกษาฯ
ระดับอนุบาล ด าเนินการให้นักเรียนได้รับ สัมพันธ์ในระดับครอบ โครงการร้อยละ 80 กิจกรรมร่วมกัน ,รร.บ้าน

ประสบการณ์ตรง ครัว ท่าประดู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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63 โครงการเรียนรู้ร่วมกันสาน เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้ นักเรียนช้ันประถมศึกษา - 40,000 40,000 40,000 40,000 นักเรียนช้ันประถม ผู้ปกครองและนักเรียนได้กอง

สัมพันธ์ครอบครัว โรงเรียนบ้านท่าประดู่ได้ ปีท่ี 1-3 ศึกษาปีท่ี 1-3 ร่วมกิจกรรมร่วมกัน การศึกษาฯ
ระดับช้ัน ป.1-3 ด าเนินการให้นักเรียนได้รับ เข้าร่วมโครงการ ,รร.บ้าน

ประสบการณ์ตรงจากการ ร้อยละ 80 ท่าประดู่

พบเจอของจริง

64 โครงการอยู่ค่ายอนุรักษ์ เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้ นักเรียนช้ันประถมศึกษา - 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนช้ันประถม นักเรียนมีจิตส านึก กอง

ทรัพยากรธรรมชาติและ โรงเรียนบ้านท่าประดู่ได้ ปีท่ี 4-6 และช้ันมัธยม ศึกษาปีท่ี 4-6 และ ในการอนุรักษ์ การศึกษาฯ
ส่ิงแวดล้อม ด าเนินการให้นร.ได้รับ ศึกษาปีท่ี 1-3 เข้าร่วม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ส่ิงแวดล้อม ,รร.บ้าน

ความรู้และร่วมกันอนุรักษ์ ค่ายจ านวน 1 คร้ัง 1-3 เข้าร่วม ท่าประดู่

ทรัพยากรธรรมชาติและ โครงการ

ส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 80

65 โครงการเรียนสนุก เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้ นักเรียนช้ันประถมศึกษา - 100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียนช้ันประถม นักเรียนมีทัศนคติท่ี กอง

สุขกับค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัด ปีท่ี 1-6 เข้าร่วมโครง ศึกษาปีท่ี 1-6 ดีต่อวิชาภาษา การศึกษาฯ
หนองบัวฯได้ด าเนินการให้ การ จ านวน 1 คร้ัง เข้าร่วมโครงการ อังกฤษ ,รร.อนุบาล

นร.มีทัศนคติท่ีดีต่อการ ร้อยละ 80 ชุมชนวัด

เรียนวิชาภาษาอังกฤษ หนองบัวฯ

66 โครงการสอนเสริมพิเศษ เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้ นักเรียนช้ันประถมศึกษา - 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 เข้าร่วม นักเรียนมีทักษะใน กอง

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ กับโรงเรียนวัดวังฯ เพ่ือจัด ปีท่ี 1 และช้ันมัธยม กิจกรรมและมี การส่ือสารภาษา การศึกษาฯ
ส่ือสาร โครงการให้นร.ได้ศึกษา ศึกษาปีท่ี 3 ได้ศึกษา พัฒนาการด้านการ อังกฤษและสามารถ ,รร.วัดวังฯ

เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ส่ือสารภาษาอังกฤษ น าไปใช้ในชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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67 โครงการอยู่ค่ายอนุรักษ์ เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้ นักเรียนช้ันประถมศึกษา - - 50,000 50,000 50,000 นักเรียนช้ันประถม นักเรียนมีจิตส านึก กอง

ทรัพยากรธรรมชาติและ โรงเรียนวัดวังฯ ได้ด าเนิน  ปีท่ี 4-6 และช้ันมัธยม ศึกษาปีท่ี 4-6 และ ในการอนุรักษ์ การศึกษาฯ
ส่ิงแวดล้อมฯ การให้นักเรียนได้รับความรู้ ศึกษาปีท่ี 1-3 เข้าร่วม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ส่ิงแวดล้อม ,รร.วัดวังฯ

และร่วมกันอนุรักษ์ ค่าย จ านวน 1 คร้ัง 1-3 เข้าร่วม

ทรัพยากรธรรมชาติและ โครงการ

ส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 80

68 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้ นักเรียนได้รับประสบ- - 23,000 23,000 23,000 23,000 ร้อยละ 80 ได้เรียนรู้ นักเรียนได้ความรู้ กอง

ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน กับโรงเรียนวัดวังฯ เพ่ือจัด การณ์จากการเรียนรู้จาก จากวิทยากรด้าน และมีทักษะท่ีได้รับ การศึกษาฯ
จังหวัดตราด โครงการให้นร.ได้ศึกษา ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน จากแหล่งเรียนรู้และ ,รร.วัดวังฯ

ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านจังหวัด ภูมิปัญญาท้องถ่ืน

ตราด

69 โครงการค่ายดาราศาสตร์ เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้ นักเรียนช้ันประถมศึกษา - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 นักเรีย นักเรียนได้ฝึกทักษะ กอง

กับโรงเรียนวัดวังฯ เพ่ือจัด ปีท่ี 4-6 และช้ันมัธยม เข้าร่วมและมีความ กระบวนการทาง การศึกษาฯ
โครงการให้นร.ได้ศึกษา ศึกษาปีท่ี 1-3 เข้าร่วม เข้าใจด้าน ด้านดาราศาสตร์ ,รร.วัดวังฯ

และเข้าค่ายดาราศาสตร์ ค่ายจ านวน 1 คร้ัง ดาราศาสตร์

70 โครงการส่งเสริมทักษะ เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้ นักเรียนเข้าร่วมโครงการ - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 นักเรีย นักเรียนได้ฝึกทักษะ กอง

พ้ืนฐานด้านงานอาชีพ กับโรงเรียนวัดวังฯ เพ่ือจัด เรียนรู้ด้านงานอาชีพ เข้าร่วมและมีความ กระบวนการทางด้าน การศึกษาฯ
โครงการให้นร.ได้ศึกษา เข้าใจด้านงานอาชีพ งานอาชีพ ,รร.วัดวังฯ

เรียนรู้ด้านงานอาชีพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

124



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

71 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้ นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 นักเรีย นักเรียนได้ฝึกทักษะ กอง

ด้านดนตรี กับโรงเรียนวัดวังฯ เพ่ือจัด วัฒนธรรมด้านดนตรี เข้าร่วมและมีความ กระบวนการทาง การศึกษาฯ
โครงการให้นร.ได้ศึกษา เข้าใจด้านดนตรี ด้านดนตรี ,รร.วัดวังฯ

เรียนรู้ด้านดนตรี

72 โครงการธนาคารความดี เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมี นักเรียนอนุบาล ถึง ป.6 - 1,000 1,000 1,000 1,000 นักเรียนมีความซ่ือ นักเรียนมีพฤติกรรม กอง

พฤติกรรม ความซ่ือสัตย์ สัตย์ สุจริต ความมี ท่ีดีมีความซ่ือสัตย์ การศึกษาฯ
สุจริต ความมีน้ าใจรู้จักการ น้ าใจรู้จักการและ สุจริตมีน้ าใจและ

เสียสละต่อผู้อ่ืน การเสียสละต่อผู้อ่ืน เสียสละต่อผู้อ่ืน

73 โครงการ Big Cleaning เพ่ือท าความสะอาด ท าความสะอาดโรงเรียน - 1,000 1,000 1,000 1,000 โรงเรียนและศูนย์ อาคารเรียนและ กอง

โรงเรียนให้น่าอยู่เอ้ือต่อ จ านวน 1 คร้ัง พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ บริเวณโรงเรียน การศึกษาฯ
การเรียนรู้ ร้อยละ 80 สะอาดน่าอยู่

74 โครงการเด็กยุคใหม่หัวใจ เพ่ือให้นักเรียนมีความ จัดกิจกรรมส่งเสริมความ - 1,000 1,000 1,000 1,000 นักเรียนมีความ นักเรียนมีความ กอง

สีขาว ซ่ือสัตย์สุจริต ซ่ือสัตย์ ซ่ือสัตย์สุจริต ซ่ือสัตย์สุจริต การศึกษาฯ
ร้อยละ 80

75 โครงการวันแห่งความส าเร็จ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความภาค จัดกิจกรรมวันแห่งความ - 1,000 1,000 1,000 1,000 เพ่ือให้นักเรียนมีจุด นักเรียนเกิดความ กอง

ภูมิใจในตนเองและสถาบัน ส าเร็จให้นักเรียน มุ่งหมายในการท างานภาคภูมิใจในตนเอง การศึกษาฯ
การศึกษาและยกย่องเชิดชู จ านวน 1 คร้ัง ให้ประสบความ และสถาบันการศึก

เกียรตินักเรียนท่ีส าเร็จการ ส าเร็จและได้เกิด ษาได้รับการยกย่อง

ศึกษา ความภาคภูมิใจใน เชิดชูเกียรติท่ีส าเร็จ

ตนเองร้อยละ 80 การศึกษา
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76 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือใช้ในการป้องกันพาหะ ติดต้ังมุ้งลวดศูนย์พัฒนา - 50,000 50,000 50,000 50,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กนักเรียนและครู กอง

บ้านหนองบัว น าโรค เด็กเล็กบ้านหนองบัว สามารถป้องกันโรค ปลอดจากโรคท่ีเกิด การศึกษาฯ
ได้ร้อยละ 80 จากพาหะน าโรค

77 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือใช้ในการป้องกันพาหะ ติดต้ังมุ้งลวดศูนย์พัฒนา - 50,000 50,000 50,000 50,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กนักเรียนและครู กอง

บ้านท้ายวัง น าโรค เด็กเล็กบ้านท้ายวัง มีมาตรฐานในการ ปลอดจากโรคท่ีเกิด การศึกษาฯ
ป้องกันโรค จากพาหะน าโรค

ร้อยละ 80
78 โครงการทัศนศึกษา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กในศูนย์พัฒนา เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก กอง

พัฒนาการของเด็กในศพด. ได้เรียนรู้ส่ิงต่างๆจาก เด็กเล็กได้เข้าร่วม เล็กมีพัฒนาการท่ี การศึกษาฯ
การทัศนศึกษา การร้อยละ 80 ดีข้ึน

79 โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือ เพ่ือจัดให้มีหรือส่งเสริม เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก - 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กในศูนย์พัฒนา เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก กอง

การเรียนรู้ในชุมชน การจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ เล็กได้เรียนรู้ส่ิงต่างๆใน เด็กได้เข้าร่วมการ เล็กมีพัฒนาการท่ี การศึกษาฯ
ชุมชนในพ้ืนท่ีต าบล ชุมชน เรียนรู้ในชุมชน ดีข้ึน

วังกระแจะ ร้อยละ 80
80 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ เด็กและเยาวชนมี - - 30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชนเข้า เด็กและเยาวชนได้ กอง

ของเด็กและเยาวชน เยาวชนมีพัฒนาการท่ี พัฒนาการท่ีเหมาะสม ร่วมกิจกรรม พัฒนาการด้านต่างๆ การศึกษาฯ
สมวัย ตามวัย ร้อยละ 80 อย่างรอบด้าน

81 อุดหนุนโครงการอาหาร เพ่ือสนับสนุนให้เด็กทุกคน เด็กนักเรียนในโรงเรียน - - 520,000 520,000 520,000 เด็กนักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนได้รับ กอง

กลางวันโรงเรียนบ้าน ได้รับสารอาหารครบถ้วน บ้านท่าประดู่ อาหารกลางวัน สารอาหารครบถ้วน การศึกษา,

ท่าประดู่ ร้อยละ 100 รร.บ้าน

ท่าประดู่
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82 ท าป้ายช่ือศูนย์พัฒนา เพ่ือให้มีป้ายคงทนถาวร มีป้ายช่ือท่ีคงทนถาวร - 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนพึงพอใจ มีป้ายช่ือศูนย์พัฒนา กอง

เด็กเล็กเราฎอตุ้ลญีนาน จ านวน 1 แห่ง ต่อการจัดท าป้าย เด็กเล็กท่ีคงทนถาวร การศึกษาฯ
แบบถาวร ร้อยละ 80

83 ท าป้ายช่ือศูนย์พัฒนา เพ่ือให้มีป้ายคงทนถาวร มีป้ายช่ือท่ีคงทนถาวร - 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนพึงพอใจ มีป้ายช่ือศูนย์พัฒนา กอง

เด็กเล็กบ้านหนองบัว จ านวน 1 แห่ง ต่อการจัดท าป้าย เด็กเล็กท่ีคงทนถาวร การศึกษาฯ
แบบถาวร ร้อยละ 80

84 ท าป้ายช่ือศูนย์พัฒนา เพ่ือให้มีป้ายคงทนถาวร มีป้ายช่ือท่ีคงทนถาวร - 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนพึงพอใจ มีป้ายช่ือศูนย์พัฒนา กอง

เด็กเล็กบ้านท่าประดู่ จ านวน 1 แห่ง ต่อการจัดท าป้าย เด็กเล็กท่ีคงทนถาวร การศึกษาฯ
แบบถาวร ร้อยละ 80

85 ท าป้ายช่ือศูนย์พัฒนา เพ่ือให้มีป้ายคงทนถาวร มีป้ายช่ือท่ีคงทนถาวร - 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนพึงพอใจ มีป้ายช่ือศูนย์พัฒนา กอง

เด็กเล็กบ้านท้ายวัง จ านวน 1 แห่ง ต่อการจัดท าป้าย เด็กเล็กท่ีคงทนถาวร การศึกษาฯ
แบบถาวร ร้อยละ 80

86 โครงการจัดซ้ือส่ือการสอน เพ่ือให้มีการศึกษาหาความ นักเรียนได้ใช้ส่ือการ - 70,000 70,000 70,000 70,000 นักเรียนใช้ส่ือการ นักเรียนได้รับและ กอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รู้ท่ีหลากหลาย เรียนการสอนทุกคน เรียนการสอน ใช้ส่ือการเรียนการ การศึกษาฯ

และอุปกรณ์สนับสนุน ส าหรับการศึกษา สอนท่ีทันสมัย

ร้อยละ 80
87 อุดหนุนโครงการอาหาร เพ่ือสนับสนุนให้เด็กทุกคน เด็กนักเรียนในโรงเรียน - - 240,000 240,000 240,000 เด็กนักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนได้รับ กอง

กลางวันโรงเรียนบ้าน ได้รับสารอาหารครบถ้วน บ้านสวนใน อาหารกลางวัน สารอาหารครบถ้วน การศึกษา,

สวนใน ร้อยละ 100 รร.บ้าน

สวนใน
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88 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็กมี เด็กเล็กได้รับการเตรียม - 900,000 900,000 900,000 900,000 เด็กเล็กได้รับการจัด เด็กเล็กมีพัฒนาการ กอง

การบริหารสถานศึกษา ความพร้อมในการเรียนรู้ ความพร้อมในด้านการ การและเตรียม ท่ีสมวัยและมีความ การศึกษาฯ
เหมาะสมตามวัย จัดการศึกษาส าหรับศูนย์ ความพร้อมทุกคน พร้อมในการ

พัฒนาเด็กเล็กค่าหนังสือ ร้อยละ 80 พัฒนาการด้านต่างๆ

เรียน อุปกรณ์การเรียน 

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

และค่าอาหารกลางวัน
89 โครงการสนับสนุนอาหาร

 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กทุกคนมี เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก 190,000 190,000 190,000 190,000 เด็กนักเรียนได้รับ
 เด็กได้รับอาหาร
 กอง

เสริม (นม) ร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ เล็ก จ านวน 4 แห่ง
 อาหาร
เสริม (นม) เสริม (นม) และมี การศึกษาฯ
และได้รับสารอาหารครบ ร้อยละ 100 ร่างกายสมบูรณ์

ทุกหมู่ แข็งแรง
90 โครงการสนับสนุนอาหาร

 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กทุกคนมี เด็กในโรงเรียนในเขต 840,000 840,000 840,000 840,000 เด็กนักเรียนได้รับ
 เด็กได้รับอาหาร
 กอง

เสริม (นม) ร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ พ้ืนท่ีวังกระแจะ อาหาร
เสริม (นม) เสริม (นม) และมี การศึกษาฯ
และได้รับสารอาหารครบ ร้อยละ 100 ร่างกายสมบูรณ์

ทุกหมู่ แข็งแรง

91 โครงการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน - 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ80 นักเรียนได้รับการ กอง

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ศึกษาและการจัดกิจกรรม ช้ันอนุบาล 1 ถึงประถม นักเรียนได้รับการ ศึกษาและการจัด การศึกษาฯ

การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ ศึกษาปีท่ี 6 ศึกษาท่ีมีคุณภาพ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

มาตรฐานการศึกษาข้ัน ตามมาตรฐานการ มีประสิทธิภาพ

พ้ืนฐาน ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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92 โครงการอบรมคุณธรรม เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จัดอบรมคุณธรรม - 100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียนมีคุณธรรม นักเรียนมีค่านิยมท่ีดี กอง

จริยธรรมนักเรียน จริยธรรมแก่นักเรียน จริยธรรมให้กับนักเรียน จริยธรรม เป็นผู้มีคุณธรรม การศึกษาฯ

 จ านวน 100 คน ร้อยละ 80 จริยธรรมในการ

ด ารงชีวิต

93 โครงการติดต้ังกล้อง เพ่ือติดต้ังกล้องโทรทัศน์ ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจร - - 50,000 - - ติดต้ังกล้องโทรทัศน์ นักเรียนเกิดความ กอง

โทรทัศน์วงจรปิดศูนย์ วงจรปิดภายในศพด.บ้าน ปิดภายในศพด.บ้าน วงจรปิดภายใน ปลอดภัย การศึกษาฯ

พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว หนองบัวเพ่ือเป็นการรักษา หนองบัว ศพด.บ้านหนองบัว 

ความปลอดภัยเบ้ืองต้น จ านวน 1 ชุด

94 โครงการติดต้ังกล้อง เพ่ือติดต้ังกล้องโทรทัศน์ ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจร - - 50,000 - - ติดต้ังกล้องโทรทัศน์ นักเรียนเกิดความ กอง

โทรทัศน์วงจรปิดศูนย์ วงจรปิดภายใน ศพด.บ้าน ปิดภายในศพด.บ้าน วงจรปิดภายใน ปลอดภัย การศึกษาฯ

พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัง ท้ายวังเพ่ือเป็นการรักษา ท้ายวัง ศพด.บ้านท้ายวัง

ความปลอดภัยเบ้ืองต้น จ านวน 1 ชุด

95 โครงการป้องกันเด็กจมน้ า เพ่ือสอนให้เด็กในศพด. เด็กนักเรียนในศพด. - - 30,000 30,000 30,000 เด็กนักเรียนในศพด. เด็กในศพด.รู้จัก กอง

ในเด็กปฐมวัย รู้จักแหล่งน้ าท่ีมีความเส่ียง จ านวน 4 แห่งเข้าร่วม เข้าร่วมโครงการ แหล่งน้ าท่ีมีความ การศึกษาฯ

อันตราย โดยยึดหลัก"อย่า โครงการ ร้อยละ 80 เส่ียง พร้อมท้ัง

ใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม" สามารถป้องกันตัว

เองจากอันตราย

96 โครงการต่อเติมประตูร้ัว เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองป้องกัน ศพด.บ้านหนองบัวมี - - 30,000 - - ศพด.มีประตูร้ัวท่ีได้ เด็กในศพด.มีความ กอง

ศพด.บ้านหนองบัว อันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ประตูร้ัวท่ีได้มาตรฐาน มาตรฐาน จ านวน ปลอดภัยมากข้ึน การศึกษาฯ

กับเด็กนักเรียนได้ 1 แห่ง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

97 โครงการต่อเติมประตูร้ัว เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองป้องกัน ศพด.บ้านท้ายวังมี - - 30,000 - - ศพด.มีประตูร้ัวท่ีได้ เด็กในศพด.มีความ กอง

ศพด.บ้านท้ายวัง อันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ประตูร้ัวท่ีได้มาตรฐาน มาตรฐาน จ านวน ปลอดภัยมากข้ึน การศึกษาฯ

กับเด็กนักเรียนได้ 1 แห่ง

98 โครงการก่อสร้างสนามเด็ก เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้ ศพด.มีสนามเด็กเล่น - - 200,000 - - ศพด.มีสนามเด็ก เด็กในศพด.มี กอง

เล่นสร้างปัญญา กับเด็กได้มีพัฒนาการท่ี สร้างปัญญา เล่นสร้างปัญญา พัฒนาการครบท้ัง การศึกษาฯ

สมวัยครบท้ัง 4 ด้าน จ านวน 1 แห่ง 4 ด้าน
99 โครงการส่งเสริมและสนับ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการรับรู้ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์และ - - 72,000 72,000 72,000 12 หมู่บ้านมีหนัง ประชาชนในหมู่บ้าน กอง

สนุนท่ีอ่านหนังสือประจ า ข่าวสารของประชาชนใน วารสารให้หมู่บ้าน สือพิมพ์และ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร การศึกษาฯ

หมู่บ้าน หมู่บ้าน จ านวน 12 หมู่บ้าน วารสารอ่าน เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 80
100 ปรับปรุงศูนย์พัฒนา เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - - - 1,000,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก เด็กเล็กมีสถานท่ี กอง

เด็กเล็กบ้านท้ายวัง จัดการเรียนการ ได้รับการพัฒนา เล็กมีอาคารเรียน เรียนหนังสือท่ีมี การศึกษาฯ

สอนส าหรับเด็กเล็ก ปรับปรุง ท่ีเป็นมาตรฐาน มาตรฐาน

จ านวน 1 แห่ง

101 ปรับปรุงศูนย์พัฒนา เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - - 1,000,000 - ศูนย์พัฒนาเด็ก เด็กเล็กมีสถานท่ี กอง

เด็กเล็กบ้านหนองบัว จัดการเรียนการ ได้รับการพัฒนา เล็กมีอาคารเรียน เรียนหนังสือท่ีมี การศึกษาฯ

สอนส าหรับเด็กเล็ก ปรับปรุง ท่ีเป็นมาตรฐาน มาตรฐาน

จ านวน 1 แห่ง

รวม 0 3,450,600 20,891,200 20,571,200 14,781,200  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

         แผนงาน 1.2 สาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือจัดการประชุมสัมมนา ประชาชนและผู้สูงอายุ 1,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนและผู้สูง กอง

และส่งเสริมสุขภาพ เพ่ิมความรู้แก่ประชาชน ในต าบลวังกระแจะ จ านวน 500 คน อายุมีประสิทธิภาพ สาธารณสุข

ประชาชนและผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ จ านวน 500 คน ได้รับความรู้ มากข้ึน
2 โครงการสาธารณสุขชุมชน เพ่ือสนับสนุนการดูแล ให้บริการรักษาสุขภาพ - - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในหมู่บ้าน ประชาชนได้รับ กอง

(จัดให้บริการสาธารณสุข รักษาสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน เบ้ืองต้นแก่ประชาชนใน ได้รับบริการรักษา บริการอย่างท่ัวถึง สาธารณสุข
เคล่ือนท่ี) ของประชาชน หมู่บ้าน 300 คน สุขภาพ 300 คน

3 โครงการบ้านน่าอยู่  จัดประกวด ฝึกอบรมและ ต าบลวังกระแจะมีความ - - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี บ้านเมืองสะอาด กอง
หน้าบ้านน่ามอง ประชาสัมพันธ์โครงการ สะอาดท าให้ประชาชน ต าบลวังกระแจะมี ประชาชนมีสุขภาพ สาธารณสุข

บ้านน่าอยู่ หน้าบ้าน ในพ้ืนท่ีสุขภาพกายและ ความพึงพอใจ กายและจิตดี

น่ามอง จิตท่ีดี ร้อยะล 80

4 สนับสนุนกิจกรรมการออก เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี จัดกิจกรรมออกก าลังกาย  - - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนในต าบล กอง
ก าลังกายในระดับหมู่บ้าน สุขภาพแข็งแรง ในเขตพ้ืนท่ีต าบล 12 หมู่บ้าน ได้เข้า วังกระแจะมีสุขภาพ สาธารณสุข
และระดับต าบล วังกระแจะ ร่วมกิจกรรม แข็งแรง

5 โครงการตรวจเย่ียมบ้าน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพผู้สูง ตรวจเย่ียมบ้านและตรวจ - - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในต าบล ผู้สูงอายุและผู้พิการ กอง
ผู้สูงอายุและผู้พิการ อายุและผู้พิการ สุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ วังกระแจะ 12 หมู่ มีสุขภาพกายและ สาธารณสุข

และผู้พิการ ได้รับการตรวจเย่ียม จิตท่ีดี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี จัดกิจกรรมมหกรรม - - 200,000 200,000 200,000 จัดกิจกรรม 1  คร้ัง ประชาชนมีการ กอง

การบริโภคอาหารอย่างถูก อาหารปลอดภัยรสชาติ ณ มัสยิด หมู่ท่ี 3 บริโภคอาหารท่ี สาธารณสุข
หลักอนามัย อร่อย บ้านป่าหมาก สะอาดถูกหลัก

อนามัย

7 ตรวจคัดกรองโรค เพ่ือคัดกรองการเกิดโรค ตรวจคัดกรองโรคแก่ - - 760,000 760,000 760,000 ประชาชนในต าบล ประชาชนได้รับการ กอง
ต่างๆ ประชาชนในต าบล วังกระแจะ จ านวน ตรวจคัดกรองโรค สาธารณสุข

วังกระแจะ จ านวน 1,200 คน ทุกปี

1,200  คน

8 โครงการป้องกันแก้ไข เพ่ือแก้ไขปัญหาการแพร่ รณรงค์และป้องกันการ - - 300,000 300,000 300,000 12 หมู่บ้านในต าบล ลดการแพร่ระบาด กอง
ปัญหาโรคติดต่อ ระบาดของโรคติดต่อ  แพร่ระบาดของโรค วังกระแจะ ของโรคติดต่อ สาธารณสุข

ติดต่อในต าบล

9 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์เล้ียงได้รับการฉีด - 150,000 150,000 150,000 150,000 12 หมู่บ้านใน สัตว์เล้ียงได้รับภูมิคุ้ม กอง
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข และให้สุนัขและแมวมีความ วัคซีนป้องกันโรคพิษ ต าบลวังกระแจะ กันโรคพิษสุนัขบ้า สาธารณสุข
บ้าตามพระราชปณิธาน ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าและประชาชนใน และภายในเขตอบต.

ศ.ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ สุนัขบ้า อบต. วังกระแจะมีความ ไม่มีโรคพิษสุนัขบ้า

กรมพระศรีสวางควัฒน ปลอดภัย

วรขัตติยราชนารี

10 โครงการรณรงค์ต้านภัยไข้ เพ่ือป้องกันและรณรงค์ รณรงค์และป้องกันการ - 100,000 100,000 100,000 100,000 12 หมู่บ้านใน ลดการแพร่ระบาด กอง
เลือดออก โรคไข้เลือดออก แพร่ระบาดของโรคไข้ ต าบลวังกระแจะ ของโรคไข้เลือดออก สาธารณสุข

เลือดออก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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11 โครงการป้องกันโรคเอดส์ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ประชาสัมพันธ์และอบรม - 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในต าบล ปลอดภัยจากความ กอง

และตระหนักในการป้องกัน ให้ความรู้เพ่ือป้องกัน วังกระแจะท้ัง เส่ียงในการเจ็บป่วย สาธารณสุข
การติดเช้ือไวรัสเอชไอวี โรคเอดส์ 12 หมู่ และเสียชีวิตจากการ

ติดเช้ือ

12 โครงการส่งเสริมการใช้ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ ประชาชนในต าบล - 500,000 300,000 300,000 300,000 ปรชาชนมีการใช้ ประชาชนมีสุขภาพ กอง

จักรยานในชีวิตประจ าวัน ประชาชนใน ต.วังกระแจะ วังกระแจะ จักรยานในชีวิต ร่างกายแข็งแรง สาธารณสุข

(เมืองป่ันได้ เมืองป่ันดี) มีความต้องการและหันมา ประจ าวันมากข้ึน

ใช้จักรยานในชีวิตประจ า

วันมากข้ึน
13 โครงการท าหมันให้สุนัข เพ่ือแก้ไขปัญหาการเกิด สุนัขและแมวในต าบล - 300,000 300,000 300,000 300,000 สุนัขและแมวใน ควบคุมการเกิดของ กอง

และแมว ประชากรสุนัขและแมว วังกระแจะท้ัง 12 หมู่ ต าบลวังกระแจะ สุนัขและแมว สาธารณสุข
ท้ัง 12 หมู่ได้รับ

การท าหมัน

14 โครงการอาสาสมัคร จัดปฐมนิเทศ ฝึกอบรมหรือ ประชาชนในต าบล - 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครัวเรือนไม่ ประชาชนเข้าใจ กอง
ท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) ประชุมสัมมนา อถล. เพ่ือ วังกระแจะท้ัง 12 หมู่ น้อยกว่าร้อยละ 20 บทบาทหน้าท่ีของ สาธารณสุข

ให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของ มีความรู้เก่ียวกับ อถล. และสามารถ

ตนเอง และสามารถปฏิบัติ บทบาทหน้าท่ีของ ปฏิบัติงานได้อย่างมี

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อถล. ประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการหน่วยทันตกรรม เพ่ืออุดหนุนและด าเนินการ มีการจัดกิจกกรรมให้กับ - 240,000 240,000 240,000 240,000 มีการจัดกิจกรรม- ประชาชนมีสุขภาพ กอง

เคล่ือนท่ีพระราชทาน ให้ประชาชนในต าบล ประชาชนต าบล การตรวจรักษาและ ช่องปากท่ีดี สาธารณสุข

วังกระแจะได้รับการตรวจ วังกระแจะ หมู่ 1-12 คัดกรองโรคทาง

รักษาและคัดกรองโรคทาง จ านวน 2 คร้ัง โดยสนับ ทันตกรรม 

ทันตกรรม สนุนให้หมู่บ้าน แห่งละ 1-2 คร้ังและ

20,000 บาท ประชาชนมีสุข-

ภาพช่องปากท่ีดี

16 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน เพ่ืออุดหนุนและด าเนินการ มีการจัดกิจกกรรมให้กับ - 240,000 240,000 240,000 240,000 มีการจัดกิจกรรม แกนน าสุขภาพต าบล กอง

ในพระราชประสงค์ ให้แกนน าด้านสุขภาพ ประชาชนต าบลวัง อบรมแกนน าสุข- วังกระแจะมีความรู้ สาธารณสุข

ต าบลวังกระแจะมีความรู้ กระแจะหมู่ 1-12 ภาพ 1-2 คร้ังและ เก่ียวกับรักษา

เก่ียวกับการรักษาพยาบาล จ านวน 2 คร้ัง โดยสนับ แกนน าต าบล พยาบาลเบ้ืองต้น

เบ้ืองต้น สนุนให้หมู่บ้าน แห่งละ วังกระแจะมีความ

20,000 บาท รู้เก่ียวกับรักษา

พยาบาลเบ้ืองต้น
17 โครงการแพทย์ หู คอ จมูก เพ่ืออุดหนุนและด าเนินการ มีการจัดกิจกกรรมให้กับ - 240,000 240,000 240,000 240,000 มีการจัดกิจกรรม ประชาชนมีสุขภาพ กอง

และโรคภูมิแพ้พระราชทาน  ให้ประชาชนในต าบล ประชาชนต าบล การตรวจรักษา ร่างกายแข็งแรง สาธารณสุข

วังกระแจะได้รับการตรวจ วังกระแจะหมู่ 1-12 และคัดกรองโรค และปลอดโรค

รักษาและคัดกรองโรค จ านวน 2 คร้ัง โดยสนับ และประชาชนมี

สนุนให้หมู่บ้านแห่งละ สุขภาพร่างกายแข็ง

20,000 บาท แรงและปลอดโรค
รวม 0 3,500,000 5,890,000 5,890,000 5,890,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

17 โครงการ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

         แผนงาน 1.3  สังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 บ้านท้องถ่ินประชารัฐร่วม เพ่ือช่วยเหลือผู้ยากไร้ ปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยแก่ - 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้ด้อยโอกาส ผู้- ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ กอง

ใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ยากไร้ ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส สวัสดิการฯ

และผู้ยากจน ได้รับความพึงพอ มีท่ีอยู่อาศัยท่ีดีข้ึน

จ านวน 12 ครัวเรือน ใจร้อยละ 70

2 เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัว กลุ่มครอบครัวท่ัวไปใน - 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ สมาชิกในครอบครัว กอง

เข้มแข็งในต าบลวังกระแจะ ได้ตระหนักถึงความส าคัญ พ้ืนท่ีต าบลวังกระแจะ ได้รับความพึงพอใจ เห็นความส าคัญของ สวัสดิการฯ

ของสถาบันครอบครัว ร้อยละ  70 สถาบันครอบครัว

3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน คนพิการ อาสาสมัคร - 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม กอง
คนพิการ คุณภาพชีวิตคนพิการให้ ครอบครัวคนพิการใน ได้รับความพึงพอใจ ของคนพิการและ สวัสดิการฯ

ได้รับพัฒนาศักยภาพและ พ้ืนท่ีต าบลวังกระแจะ ร้อยละ  70 เห็นคุณค่าของคน

ทักษะของตน พิการ

4 จัดท าส่ิงอ านวยความ เพ่ือจัดท าส่ิงอ านวยความ จัดท าห้องน้ า ท่ีจอดรถ - - 200,000 200,000 200,000 ผู้มาติดต่องาน คนพิการและทุกคน กอง

สะดวกให้คนพิการและ สะดวกให้คนพิการและ เพ่ืออ านวยความสะดวก ราชการได้รับความ ในสังคมมีความ สวัสดิการฯ

ทุกคนในสังคม ทุกคนในสังคม ให้คนพิการและทุกคนใน พึงพอใจร้อยละ 70 สะดวกสบายในการ

สังคม ติดต่องานท่ี อบต.

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 อบรมส่งเสริมกิจกรรมให้ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุท า จัดอบรมให้ความรู้ด้าน - 120,000 120,000 120,000 120,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สูงอายุมีสุขภาพ กอง

แก่ผู้สูงอายุในต าบล กิจกรรมนันทนาการ สุขภาพและกิจกรรม มีความพึงพอใจ กายและสุขภาพจิตดี สวัสดิการฯ

วังกระแจะ นันทนาการต่างๆ ร้อยละ  70

พร้อมท้ังจัดเล้ียงอาหาร

แก่ผู้สูงอายุ เดือนละ 

2 คร้ัง

6 รดน้ าขอพรเน่ืองในวันผู้ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ จัดกิจกรรมรดน้ าขอพร - 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สูงอายุได้พบปะ กอง

สูงอายุ ท ากิจกรรมร่วมกันใน ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ี ได้รับความพึงพอใจ แลกเปล่ียนและท า สวัสดิการฯ

ชุมชน ต าบลวังกระแจะ ร้อยละ  70 กิจกรรมร่วมกัน

จ านวน 1 คร้ัง

7 อุดหนุนศูนย์บริการผู้สูง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ อุดหนุนงบประมาณแก่ - - 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สูงอายุได้พบปะ กอง

อายุโดยชุมชนวัดบุปผาราม ท ากิจกรรมร่วมกันใน ศูนย์บริการผู้สูงอายุโดย ได้รับความพึงพอใจ และท ากิจกรรม สวัสดิการฯ,

ชุมชน ชุมชนวัดบุปผาราม ร้อยละ 70 ร่วมกัน ศูนย์บริการ

จ านวน 1 คร้ัง ผู้สูงอายุฯ

8 สนับสนุนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นการขับเคล่ือนการ สนับสนุนการด าเนินงาน - - 100,000 100,000 100,000 สมาชิกได้รับการ ชุมชน ท้องถ่ิน มี กอง

กองทุนสวัสดิการชุมชน ด าเนินงานกองทุนสวัสดิ และการสมทบกองทุน ช่วยเหลือตาม ระบบสวัสดิการ สวัสดิการฯ

การชุมชนโดยกระบวนการ สวัสดิการชุมชนขององค์ หลักเกณฑ์ของ ชุมชนท่ีดูแล

มีส่วนร่วมของประชาชน ปกครองส่วนท้องถ่ิน กองทุนสวัสดิการ ประชาชนกันเองได้

ชุมชนร้อยละ 70 อย่างท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ เพ่ือยกย่องประชาชน เด็ก ประชาชน เด็กและ  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนในเขต กอง

ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ และเยาวชนท่ีให้การ เยาวชนในพ้ืนท่ีต าบล ได้รับความพึงพอใจ พ้ืนท่ีต าบล สวัสดิการฯ

สนับสนุนการด าเนินการ วังกระแจะ ร้อยละ  70 วังกระแจะมีค่า

กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ นิยมยกย่อง เชิดชู

วัฒนธรรมท่ีเป็นประโยชน์ และเห็นคุณค่า

แก่ชุมชนสังคม และ ของการประพฤติ

ประเทศชาติอย่างต่อ ปฏิบัติตนมีจิต

เน่ืองให้สังคมได้รับรู้ สาธารณะ

10 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง- เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา จัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ กอง

อายุ "โรงเรียนผู้สูงอายุ" คุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง จ านวน 1 แห่ง ได้รับความพึงพอใจ พัฒนาทักษะในการ สวัสดิการฯ

สุขภาพท่ีดีท้ังด้านร่างกาย ร้อยละ  70 ดูแลตนเองสู่การ

และจิตใจ พัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ีดีมีคุณค่าและมี

ศักยภาพต่อชุมชน

และสังคม

รวม 0 1,470,000 1,970,000 1,970,000 1,970,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

10 โครงการ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

         แผนงาน 1.4 เคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการรณรงค์การลด เพ่ือรณรงค์และจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือ - - 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรมในสถาน ปริมาณการผลิตมูล กอง

ปริมาณมูลฝอยในชุมชน การลดปริมาณมูลฝอยใน ลดปริมาณมูลฝอยใน ศึกษา 1 แห่ง ฝอยจากชุมชนและ สาธารณสุข

และสถานศึกษา เขตต าบลวังกระแจะ ชุมชนและสถานศึกษา สถานศึกษาลดลง

2 โครงการเผยแพร่ความรู้ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร้อยละ 80 ของประชา- - 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชากร ประชาชนและผู้ กอง

เร่ืองการจัดการน้ าเสียแก่ ในการป้องกันและแก้ไข ชนและร้านอาหาร ร้อยละ 80 มีความ ประกอบการร้าน สาธารณสุข

ประชาชนและร้านอาหาร ปัญหามลพิษทางน้ าแก่ มีความรู้ความสนใจเร่ือง รู้เร่ืองการบ าบัด อาหารมีส่วนร่วมใน

ประชาชนและร้านอาหาร น้ าเสีย น้ าเสีย การป้องกันแแก้ไข

ปัญหามลพิษทางน้ า

3 โครงการสร้างระบบบ าบัด เพ่ือพัฒนาระบบหลัก ก่อสร้างระบบบ าบัดส่ิง - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ก่อสร้างระบบบ าบัด เพ่ือให้ประชาชนมี กอง

ส่ิงปฏิกูล ประกันสุขภาพเพ่ือให้ ปฏิกูล จ านวน 1 แห่ง ส่ิงปฏิกูล จ านวน สุขภาพดีปราศจาก สาธารณสุข

ประชาชนมีสุขภาพดีปราศ 1 แห่ง แหล่งแพร่เช้ือโรค

จากแหล่งแพร่กระจายของ ต่างๆ

เช้ือโรคต่างๆ

4 โครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือลดปัญหาสุนัขจรจัด จัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือ - 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรมรณรงค์ สุนัขจรจัดลดลง กอง

ปัญหาสุนัขจรจัด หมู่ 1 ลดปริมาณสุนัขจรจัด เพ่ือลดปริมาณสุนัข สาธารณสุข

จรจัด 1 หมู่บ้าน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

138



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 ก่อสร้างอาคารศูนย์การ เพ่ือส่งเสริมให้มีสถานท่ี ก่อสร้างศูนย์ออกก าลัง - - 800,000 800,000 800,000 ก่อสร้างศูนย์ออก ประชาชนมีสุขภาพ กอง

ออกก าลังกาย ออกก าลังกาย กายจ านวน 1 แห่ง ก าลังกาย 1 แห่ง แข็งแรง สาธารณสุข

พร้อมจัดซ้ือเคร่ืองออก

ก าลังกาย

6 โครงการความร่วมมือของ เพ่ืออุดหนุนโครงการความ อุดหนุนงบประมาณให้ - 200,000 200,000 200,000 200,000 อุดหนุนงบประมาณ สามารถช่วยเหลือ กอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร่วมมือขององค์กรปกครอง เทศบาลเมืองตราด ให้กับเทศบาลเมือง และบรรเทาความ สาธารณสุข

ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ส่วนท้องถ่ินในการแก้ไข จ านวน 200,000 บาท ตราด ร้อยละ 100 เดือดร้อนของ ,เทศบาล
ปัญหาร่วมกัน เช่น การ ตามโครงการ/กิจกรรม ประชาชน เมืองตราด
ก าจัดขยะ ส่ิงปฏิกูลอย่างมี ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ี

ประสิทธิภาพและมีประ ของ อปท.

สิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม

รวม 0 1,260,000 2,090,000 2,090,000 2,090,000  -  -  -

งบประมาณ

6 โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

         แผนงาน 1.5 การเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 คลิกนิกเกษตรเคล่ือนท่ี 1.แก้ไขปัญหาด้านการผลิต 1.ให้บริการทางการ - - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของผู้ เกษตรกรและ กอง

ทางการเกษตร เกษตรแก่เกษตรกรตาม เข้าร่วมกิจกรรมได้ บุคคลท่ัวไปได้รับ ส่งเสริม

2.เพ่ือบูรณาการความ ความต้องการและ รับการแก้ปัญหา บริการความรู้ทาง การเกษตร

ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความเหมาะสมของ ทางการเกษตรและ การเกษตรและเกิด

วิชาการ พ้ืนท่ี มีความรู้ทางการ ความร่วมมือแบบ

2. เสริมสร้างความรู้ เกษตรเพ่ิมมากข้ึน บูรณาการระหว่าง

และฝึกอบรมถ่ายทอด หน่วยงานในการ

เทคโนโลยีการเกษตร แก้ไขปัญหาร่วมกัน

จ านวน 1 คร้ัง/ปี

รวม 0 0 50,000 50,000 50,000  -  -  -

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

1 โครงการ

140



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

         แผนงาน 1.6 งบกลาง
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 สนับสนุนโครงการ เพ่ือส่งเสริมให้ สมทบทุนเข้าโครงการ - 495,000 495,000 495,000 495,000 12 หมู่บ้านใน ประชาชนมี กอง

กองทุนหลักประกัน ประชาชนมี หลักประกันสุขภาพใน ต าบลวังกระแจะ สุขภาพแข็งแรง สาธารณ

สุขภาพ สุขภาพดี ระดับพ้ืนท่ีหรือท้องถ่ิน สุขฯ

2 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือช่วยเหลือ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ - 27,166,800 27,166,800 27,166,800 27,166,800 ผู้สูงอายุท่ีได้รับ ผู้สูงอายุมีรายได้ กอง

ผู้สูงอายุ จ านวน 3,391 คน เบ้ียยังชีพมี เพียงพอแก่การ สวัสดิการ

โดยจ่ายอัตราเบ้ียยังชีพ ความพึงพอใจ ยังชีพ

รายเดือนแบบข้ันบันได ร้อยละ  70

3 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือช่วยเหลือ จ่ายเบ้ียยังชีพคนพิการ - 3,936,000 3,936,000 3,936,000 3,936,000 คนพิการท่ีได้รับเบ้ีย คนพิการมีราย กอง

คนพิการ คนละ 800 บาทต่อ ยังชีพมีความพึง ได้เพียงพอแก่ สวัสดิการ

เดือน จ านวน 410 คน พอใจร้อยละ  70 การยังชีพ

4 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือช่วยเหลือ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับ ผู้ป่วยเอดส์มีราย กอง

ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 50 คน คนละ เบ้ียยังชีพมีความพึง ได้เพียงพอแก่ สวัสดิการ
500  บาทต่อเดือน พอใจร้อยละ 70 การยังชีพ

รวม 0 31,897,800 31,897,800 31,897,800 31,897,800  -  -  -4 โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดเรียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

         แผนงาน 2.1 การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการป้องกันและลด เพ่ือให้ประชาชนเห็น ต้ังจุดตรวจเพ่ือรณรงค์ - - 50,000 50,000 50,000 ต้ังจุดตรวจเพ่ือ ลดการสูญเสียชีวิต งานป้องกันฯ

อุบัติเหตุทางถนนในช่วง ความส าคัญในการป้องกัน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง รณรงค์ในช่วงเทศกาล และทรัพย์สินท่ีอาจ  ส านักปลัด

เทศกาลปีใหม่ และลดอุบัติเหตุทางถนน ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  ปีใหม่จ านวน  1 คร้ัง เกิดข้ึนให้มีน้อยท่ีสุด

และมีส่วนร่วมในการป้อง

กันและลดอุบัติเหตุ

2 โครงการป้องกันและลด เพ่ือให้ประชาชนเห็น ต้ังจุดตรวจเพ่ือรณรงค์ป้อง - - 50,000 50,000 50,000 ต้ังจุดตรวจเพ่ือรณรงค์ ลดการสูญเสียชีวิต งานป้องกันฯ

อุบัติเหตุทางถนนในช่วง ความส าคัญในการป้องกัน กันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล และทรัพย์สินท่ีอาจ  ส านักปลัด

เทศกาลสงกรานต์ และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  สงกรานต์ เกิดข้ึนให้มีน้อยท่ีสุด

และมีส่วนร่วมในการป้อง จ านวน  1 คร้ัง

กันและลดอุบัติเหตุ

3 โครงการอบรมให้ความรู้ให้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน ฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน่าท่ี - - 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี เจ้าหน้าท่ีมี งานป้องกันฯ

กับอาสาสมัครป้องกันและ การท างานของเจ้าหน้าท่ี /พนักงานดับเพลิง/ ผู้ปฏิบัติ ความพึงพอใจ ประสิทธิภาพในการ  ส านักปลัด

ควบคุมไฟป่า และให้ประชาชนมีส่วน งานด้านงานป้องกันและ ร้อยละ 80 ปฏิบัติงานมากข้ึน

ร่วมในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยและ และประชาชนให้

ควบคุมไฟป่า ประชาชนจ านวน  1 คร้ัง ความร่วมมือในการ

ผู้เข้าร่วมจ านวน 100 คน ป้องกันสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้เยาวชนและ อบรมให้ความรู้แก่เยาวชน - - 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี เยาวชนและ งานป้องกันฯ

เก่ียวกับการป้องกันและ ประชาชนมีความรู้เก่ียว และประชาชนอบรม 1 คร้ัง ความพึงพอใจ ประชาชนมีความรู้  ส านักปลัด

บรรเทาสาธารณภัย กับการป้องกันและ ผู้เข้าร่วมจ านวน 100 คน ร้อยละ 80 เก่ียวกับการป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัย และบรรเทา

สาธารณภัย

5 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าท่ี เพ่ือพัฒนาศักยภาพใน ฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ี/ผู้ - - 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี เจ้าหน้าท่ีด้านการ งานป้องกันฯ

ด้านการป้องกันและ การปฏิบัติงานของ ท่ีปฏิบัติงานด้านการป้อง- ความพึงพอใจ ป้องกันและบรรเทา  ส านักปลัด

บรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าทีด้ารการป้องกัน กันและบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 80 สาธารณภัยปฏิบัติ

และบรรเทาสาธารณภัย จ านวน  1 คร้ัง ผู้เข้าร่วม งานได้อย่างมี

จ านวน 50 คน ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

6 โครงการฝึกอบรมทบทวน เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร - - 300,000 300,000 300,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี มีเครือข่ายความร่วม งานป้องกันฯ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย ร่วมในการป้องกันและ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ความพึงพอใจ มือในการป้องกันและ  ส านักปลัด

พลเรือน บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ (อปพร.) ของอบต. จ านวน ร้อยละ 80 บรรเทาสาธารณภัย

1 คร้ัง ผู้เข้าร่วมจ านวน

150 คน

7 โครงการอบรมหลักสูตรฟ้ืน เพ่ือทบทวนแนวทางการ ฝึกอบรมหลักสูตรฟ้ืนฟู - - 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี การปฏิบัติงานของ งานป้องกันฯ

ฟูเจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วย ปฏิบัติงานฟ้ืนฟูทักษะใน ทักษะในการท างานของ ความพึงพอใจ เจ้าหน้าท่ีเป็นไปอย่าง  ส านักปลัด

ปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ จุด การท างานของเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ี จ านวน 1 คร้ัง ร้อยละ 80 มีประสิทธิภาพ

เกิดเหตุประจ าต าบล ผู้เข้าร่วมจ านวน 50 คน

วังกระแจะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 ให้การช่วยเหลือและ เพ่ือช่วยเหลือบรรเทา ประชาชนผู้ประสบ - - 300,000 300,000 300,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี สามารถช่วยเหลือ งานป้องกันฯ

บรรเทาความเดือดร้อน ความเดือดร้อนของ สาธารณภัยในพ้ืนท่ีต าบล ความพึงพอใจ และบรรเทาความ  ส านักปลัด

ของประชาชน ประชาชนหรือผู้ประสบ วังกระแจะ ร้อยละ 80 เดือดร้อนของ

สาธารณภัย ประชาชน

9 โครงการคลองสวยน้ าใส เพ่ือก าจัดวัชพืชผักตบชวา ก าจัดส่ิงกีดขวางทางน้ า - - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ น้ าไหลเวียนได้สะดวก งานป้องกันฯ

ส่ิงกีดขวางทางน้ าและเปิด โดยการให้เจ้าหน้าท่ีน าเรือ การขุดลอกคลอง ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วม  ส านักปลัด

ทางน้ าเพ่ือให้ประชาชน ก าจัดส่ิงกีดขวางทางน้ าและ ร้อยละ 80 ขังและลดการเกิด

มีน้ าใช้ ใช้เคร่ืองจักรด าเนินการขุด อุทกภัย

ลอกคลอง

10 ขุดลอกคลองยายหลา เพ่ือยับย้ังและป้องกันการ ขุดลอกคลอง - - 50,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ น้ าไหลเวียนได้สะดวก งานป้องกันฯ

หมู่ 1 เกิดอุทกภัย ขนาดกว้างเฉล่ีย 5 เมตร การขุดลอกคลอง ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วม  ส านักปลัด

ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร ร้อยละ 80 ขังและลดการเกิด

ยาว 700 เมตร อุทกภัย

11 ขุดลอกร่องระบายน้ า เพ่ือยับย้ังและป้องกันการ ขุดลอกร่องระบายน้ า - - - - 35,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ น้ าไหลเวียนได้สะดวก งานป้องกันฯ

ถนนเนินตาแมว - ด่านเก่า เกิดอุทกภัย ขนาดกว้างเฉล่ีย 5 เมตร  การขุดลอกร่องระบาย ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วม  ส านักปลัด

หมู่ 8 ลึกเฉล่ีย  3.00 เมตร น้ า ร้อยละ 80 ขังและลดการเกิด

ยาว  700 เมตร อุทกภัย

12 ขุดลอกร่องระบายน้ า เพ่ือยับย้ังและป้องกันการ ขุดลอกร่องระบายน้ า - - 30,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ น้ าไหลเวียนได้สะดวก งานป้องกันฯ

ถนนชลประทาน- ท่าเรือ เกิดอุทกภัย ขนาดกว้างเฉล่ีย 4 เมตร  การขุดลอกร่องระบาย ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วม  ส านักปลัด

(ประตูน้ า 3) หมู่ 8 ลึกเฉล่ีย  3.00 เมตร น้ า ร้อยละ 80 ขังและลดการเกิด

ยาว  400 เมตร อุทกภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 ขุดลอกร่องระบายน้ า เพ่ือยับย้ังและป้องกันการ ขุดลอกร่องระบายน้ า - - - - 35,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ น้ าไหลเวียนได้สะดวก งานป้องกันฯ

ถนนชลประทาน - ท่าเรือ เกิดอุทกภัย ขนาดกว้างเฉล่ีย 5 เมตร การขุดลอกร่องระบาย ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วม  ส านักปลัด

(ประตูน้ า 4) หมู่ 8 ลึกเฉล่ีย  3.00 เมตร น้ า ร้อยละ 80 ขังและลดการเกิด

ยาว  600 เมตร อุทกภัย

14 ขุดลอกร่องระบายน้ า เพ่ือยับย้ังและป้องกันการ ขุดลอกร่องระบายน้ า - - 23,200 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ น้ าไหลเวียนได้สะดวก งานป้องกันฯ

ซอยพัฒนาการ 1 หมู่ 8 เกิดอุทกภัย ขนาดกว้างเฉล่ีย 3 เมตร  การขุดลอกร่องระบาย ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วม  ส านักปลัด

ลึกเฉล่ีย  2.00 เมตร น้ า ร้อยละ 80 ขังและลดการเกิด

ยาวรวม  800 เมตร อุทกภัย

15 ขุดลอกร่องระบายน้ า เพ่ือยับย้ังและป้องกันการ ขุดลอกร่องระบายน้ า - - - 63,800 - ประชาชนพึงพอใจต่อ น้ าไหลเวียนได้สะดวก งานป้องกันฯ

ซอยพัฒนาการ 2 หมู่ 8 เกิดอุทกภัย ขนาดกว้างเฉล่ีย 3 เมตร  การขุดลอกร่องระบาย ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วม  ส านักปลัด

ลึกเฉล่ีย  2.00 เมตร น้ า ร้อยละ 80 ขังและลดการเกิด

ยาวรวม  2,200 เมตร อุทกภัย

16 ขุดลอกร่องระบายน้ า เพ่ือยับย้ังและป้องกันการ ขุดลอกร่องระบายน้ า - - - - 52,200 ประชาชนพึงพอใจต่อ น้ าไหลเวียนได้สะดวก งานป้องกันฯ

ซอยพัฒนาการ 3 หมู่ 8 เกิดอุทกภัย ขนาดกว้างเฉล่ีย 3 เมตร  การขุดลอกร่องระบาย ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วม  ส านักปลัด

ลึกเฉล่ีย  2.00 เมตร น้ า ร้อยละ 80 ขังและลดการเกิด

ยาวรวม  1,800 เมตร อุทกภัย

17 ขุดลอกร่องระบายน้ า เพ่ือยับย้ังและป้องกันการ ขุดลอกร่องระบายน้ า - - 34,800 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ น้ าไหลเวียนได้สะดวก งานป้องกันฯ

ซอยพัฒนาการ 4 หมู่ 8 เกิดอุทกภัย ขนาดกว้างเฉล่ีย 3 เมตร  การขุดลอกร่องระบาย ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วม  ส านักปลัด

ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร น้ า ร้อยละ 80 ขังและลดการเกิด

ยาวรวม 1,200 เมตร อุทกภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
18 ขุดลอกร่องระบายน้ า เพ่ือยับย้ังและป้องกันการ ขุดลอกร่องระบายน้ า - - - - 72,500 ประชาชนพึงพอใจต่อ น้ าไหลเวียนได้สะดวก งานป้องกันฯ

ถ.เนินตาแมว - ด่านเก่า เกิดอุทกภัย ขนาดกว้างเฉล่ีย 3 เมตร  การขุดลอกร่องระบาย ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วม  ส านักปลัด

หมู่ 8 ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร น้ า ร้อยละ 80 ขังและลดการเกิด

ยาวรวม 2,500 เมตร อุทกภัย

19 ขุดลอกร่องระบายน้ า เพ่ือยับย้ังและป้องกันการ ขุดลอกร่องระบายน้ า - - 43,500 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ น้ าไหลเวียนได้สะดวก งานป้องกันฯ

ซอยชลประทาน หมู่ 8 เกิดอุทกภัย ขนาดกว้างเฉล่ีย 3 เมตร  การขุดลอกร่องระบาย ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วม  ส านักปลัด

ลึกเฉล่ีย  2.00 เมตร น้ า ร้อยละ 80 ขังและลดการเกิด

ยาวรวม  1,500 เมตร อุทกภัย

20 ขุดลอกร่องระบายน้ า เพ่ือยับย้ังและป้องกันการ ขุดลอกร่องระบายน้ า - - 20,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ น้ าไหลเวียนได้สะดวก งานป้องกันฯ

ซอยข้างส านักงานท่ีดิน เกิดอุทกภัย ขนาดกว้างเฉล่ีย 3 เมตร  การขุดลอกร่องระบาย ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วม  ส านักปลัด

หมู่ 8 ลึกเฉล่ีย  2.00 เมตร น้ า ร้อยละ 80 ขังและลดการเกิด

ยาวรวม 500 เมตร อุทกภัย

21 ขุดลอกร่องระบายน้ า เพ่ือยับย้ังและป้องกันการ ขุดลอกร่องระบายน้ า - - 87,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ น้ าไหลเวียนได้สะดวก งานป้องกันฯ

ถนนชลประทาน - ท่าเรือ เกิดอุทกภัย ขนาดกว้างเฉล่ีย 3 เมตร  การขุดลอกร่องระบาย ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วม  ส านักปลัด

หมู่ 8 ลึกเฉล่ีย  2.00 เมตร น้ า ร้อยละ 80 ขังและลดการเกิด

ยาวรวม  3,000 เมตร อุทกภัย

22 ขุดลอกร่องระบายน้ า เพ่ือยับย้ังและป้องกันการ ขุดลอกร่องระบายน้ า - - 50,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ น้ าไหลเวียนได้สะดวก งานป้องกันฯ

ซอยคงดี หมู่ 11 เกิดอุทกภัย ขนาดกว้างเฉล่ีย 5 เมตร  การขุดลอกร่องระบาย ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วม  ส านักปลัด

ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร น้ า ร้อยละ 80 ขังและลดการเกิด

ยาวรวม 1,000 เมตร อุทกภัย

รวม 0 0 1,538,500 1,263,800 1,394,700  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

22 โครงการ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

         แผนงาน 2.1 สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 มาตรการแก้ไขเหตุเดือด เพ่ือรับแจ้งปัญหาความ รับแจ้งเร่ืองร้องเรียน/ร้อง - 20,000 20,000 20,000 20,000 ท าให้เห็นว่าประชาชน สามารถด าเนินการ กอง

ร้อนร าคาญด้านการ เดือดร้อนของประชาชน ทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อน ได้มีส่วนร่วมในการ แก้ไขปรับปรุงเหตุ สาธารณสุขฯ

สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ในพ้ืนท่ีเก่ียวกับเหตุเดือด ร าคาญจากประชาชนใน สอดส่องดูแลสังคม เดือดร้อนร าคาญ

ร้อนร าคาญตาม พรบ. พ้ืนท่ี อบต.วังกระแจะ และการอยู่ร่วมกัน ตามเร่ืองท่ีประชาชน

การสาธารณสุข แจ้งเหตุหรือร้อง

พ.ศ.2535 และจะได้ เรียน/ร้องทุกข์
แก้ไขปัญหาได้อย่าง

ถูกต้องรวดเร็ว

รวม 0 20,000 20,000 20,000 20,000 - -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 โครงการ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

         แผนงาน 2.3 สร้างความเข้มแข็งชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ เพ่ือสร้างจิตส านึกของผู้ จัดอบรมให้ความรู้และสร้าง - - 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ผู้บริหาร สมาชิกสภา ส านักปลัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บริหาร สมาชิกสภา จิตส านึกเก่ียวกับการมีส่วน ความพึงพอใจ พนักงานส่วนท้องถ่ิน

ในการป้องกันการทุจริต พนักงานส่วนท้องถ่ินและ ร่วมขององค์กรปกครอง ร้อยละ 80 และผู้น าชุมชนมี

ผู้น าชุมชนในการป้องกัน ส่วนท้องถ่ินในการป้องกัน ความรู้ความเข้าใจใน

และปราบปรามการทุจริต การทุจริตจ านวน 1 คร้ัง การป้องกันและ

รวมท้ังกระตุ้นให้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ปราบปรามการ

ประชาชนมีส่วนร่วมใน 100 คน ทุจริต

การป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริต

2 ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือด าเนินการตามมาตร จัดกิจกรรมเพ่ือบ าบัดรักษา - - 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี สามารถแก้ไขปัญหา ส านักปลัด

ยาเสพติดในพ้ืนท่ีต าบล การด้านป้องกันยาเสพติด ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดและ ความพึงพอใจ ยาเสพติดได้อย่าง

วังกระแจะ การบ าบัดรักษาและช่วย ป้องกันยับย้ัง จ านวนปีละ ร้อยละ 80 ย่ังยืน

เหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาหรือ 1 คร้ัง ผู้เข้าร่วมจ านวน

กิจกรรมอ่ืนตามอ านาจ ปีละ 100 คน

หน้าท่ีของศูนย์ปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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3 อบรมป้องกันและ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน อบรมให้ความรู้แก่ - - 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด

ปราบปราม มีความรู้ความเข้าใจใน ประชาชนในการป้องกัน ความพึงพอใจ ความเข้าใจและ

การป้องกันและปราบ และปราบปรามยาเสพติด ร้อยละ 80 สามารถป้องกันและ

ปรามยาเสพติด จ านวนปีละ 1 คร้ัง ผู้เข้า ปราบปรามยาเสพติด

ร่วมกิจกรรมจ านวนปีละ 

250 คน

4 รณรงค์ป้องกันยาเสพติด เพ่ือรณรงค์รู้เท่าทันภัย จัดกิจกรรมรณรงค์รู้เท่าทัน - - 30,000 30,000 30,000 มีการจัดกิจกรรม ประชาชนในพ้ืนท่ีรู้ ส านักปลัด

และต่อต้านยาเสพติด ภัยและต่อต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 คร้ัง เท่าทันภัยของ

อย่างน้อย จ านวน 1 คร้ัง ยาเสพติดและร่วมกัน

ต่อต้านยาเสพติด

5 อบรมเพ่ือป้องกันยาเสพติด เพ่ือรณรงค์ให้รับรู้และรับ จัดกิจกรรมในเขตต าบล - - 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ได้รับรู้และรับทราบ ส านักปลัด

และรู้ทันภัยสังคมในยุค ทราบถึงปัญหาและพิษ วังกระแจะ จ านวนปีละ ความพึงพอใจ ถึงปัญหาและพิษของ

ปัจจุบัน ของยาเสพติดและรู้ทัน  1 คร้ัง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ยาเสพติดและรู้ทัน

ภัยทางสังคมในยุค จ านวนปีละ 600 คน ภัยทางสังคมในยุค

ปัจจุบันเพ่ือพัฒนา ปัจจุบัน

คุณภาพชีวิตทักษะความ

คิดสร้างภูมิคุ้มกันทาง

ด้านร่างกายจิตใจให้กับ

เยาวชน
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6 ปกป้องสถาบันส าคัญ เพ่ือปกป้องและแสดง จัดกิจกรรมเพ่ือแสดงออก - - 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ได้แสดงความจงรัก ส านักปลัด

ของชาติ ความจงรักภักดีต่อ ปกป้องสถาบันท่ีส าคัญของ ความพึงพอใจ ภักดีต่อสถาบันส าคัญ

สถาบันส าคัญของชาติให้ ชาติ จ านวนปีละ 1 คร้ัง ร้อยละ 80 ของชาติให้เป็นท่ียึด

เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของ ผู้เข้าร่วมจ านวนปีละ เหน่ียวจิตใจของ

คนไทย 200 คน คนไทย

7 พัฒนาเครือข่าย เพ่ือส่งเสริมและสร้าง จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย - - 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี มีเครือข่ายผู้น าด้าน ส านักปลัด

ประชาธิปไตย เครือข่ายผู้น าด้าน ผู้น าด้านประชาธิปไตย ความพึงพอใจ ประชาธิปไตยในเขต 

ประชาธิปไตยในเขตพ้ืนท่ี จ านวน 1 คร้ัง ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80 อบต. วังกระแจะ

อบต. จ านวนปีละ 100 คน

8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมส่งเสริมการมี - - 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขององค์กรปกครองส่วน ส่วนร่วมขององค์กร ความพึงพอใจ ความเข้าใจเร่ือง

และประชาชนเพ่ือสร้าง ท้องถ่ินและประชาชน ปกครองส่วนท้องถ่ินและ ร้อยละ 80 ประชาธิปไตยและ

ประชาธิปไตยในชุมชน เพ่ือสร้างประชาธิปไตย ประชาชนเพ่ือสร้าง สามารถแสดงออกได้

ในชุมชน ประชาธิปไตยในชุมชน อย่างเหมาะสม

จ านวนปีละ 1 คร้ัง 

ผู้เข้าร่วมจ านวน 200 คน

9 โครงการอบรมป้องกัน เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน จัดอบรมให้ความรู้ด้าน - 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียนร้อยละ 80 นักเรียนมีความรู้ใน กอง

ยาเสพติดส าหรับเด็กและ ในการป้องกันยาเสพติด ยาเสพติดแก่นักเรียน มีความรู้และห่างไกล เร่ืองยาเสพติดและไม่ การศึกษาฯ
เยาวชน ในเขต อบต. วังกระแจะ ยาเสพติด ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด

ท้ัง 6 โรงเรียน

จ านวน 100 คน
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10 โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน สนับสนุนงบประมาณในการ - 100,000 100,000 100,000 100,000 ลูกเสือชาวบ้านมี ลูกเสือชาวบ้านมี กอง

ชาวบ้าน งานของลูกเสือชาวบ้าน อบรมลูกเสือชาวบ้านแก่ ความรู้ร้อยละ 80 ความรู้เพ่ิมข้ึน การศึกษาฯ,
อ าเภอเมืองตราด อ าเภอ

จ านวน 1 คร้ัง เมืองตราด

11 โครงการคุณธรรมสานสาย เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน - 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมี กอง

ใยครอบครัว มีจิตส านึกและตระหนัก เข้าร่วมโครงการ จ านวน ร้อยละ 70 มีจิต จิตส านึกและตระ การศึกษาฯ

ถึงบทบาทหน้าท่ีของ 1 คร้ัง ส านึกและตระหนักถึง หนักถึงบทบาทหน้าท่ี

ตนเองและการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าท่ีของ ของตนเองและการมี

ส านึกดีต่อบุพการีและ ตนเองและการมีส่วน ส่วนร่วมส านึกดีต่อ

ครอบครัว ร่วมส านึกดีต่อบุพการี บุพการีและ

และครอบครัว ครอบครัว

12 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้ เด็ก และเยาวชน ในเขต - 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนได้รับ กอง

สังคมโตไปไม่โกง เด็กและเยาวชนเป็นคนดี พ้ืนท่ีต าบลวังกระแจะ ร้อยละ 70 ได้รับการ การปลูกฝังให้เป็น การศึกษาฯ

มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าร่วมโครงการ จ านวน ปลูกฝังให้เป็นคนดีมี คนดี มีคุณธรรม 

 มีความซ่ือสัตย์สุจริต 100 คน คุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม มีความซ่ือ

มีความซ่ือสัตย์สุจริต สัตย์สุจริต และไม่

และไม่ยอมรับ ยอมรับพฤติกรรม

พฤติกรรมทุจริต ทุจริตคอร์รัปช่ันและ

คอร์รัปช่ันและการโกง การโกง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณ
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13 โครงการการประกวด เพ่ือเป็นการสร้างจิต เด็ก และเยาวชน ในเขต - 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก และเยาวชนใน ผู้เข้าร่วมโครงการมี กอง

ค าขวัญต่อต้านการทุจริต ส านึกด้านจริยธรรมและ พ้ืนท่ีต าบลวังกระแจะเข้า เขตพ้ืนท่ี ต.วังกระแจะ คุณธรรม จริยธรรม การศึกษาฯ

คุณธรรมให้เด็กและ ร่วมโครงการ มีจิตส านึกต่อการต่อ ไม่ยอมรับพฤติกรรม

เยาวชนไม่ยอมรับ ต้านการทุจริต ทุจริตคอร์รัปช่ันและ

พฤติกรรมทุจริต การโกงทุกรูปแบบ

คอร์รัปช่ันและการโกงทุก และได้ฝึกฝนทักษะ

รูปแบบและได้ฝึกฝน ในการเขียนค าขวัญ

ทักษะในการเขียนค าขวัญ อย่างสร้างสรรค์มี

อย่างสร้างสรรค์มีคุณค่า คุณค่าในทางภาษา

ในทางภาษาท่ีส่ือถึงการ

ต่อต้านการทุจริต
14 โครงการรณรงค์เพ่ือ เพ่ือให้นักเรียนมีก าลังอยู่ จัดอบรมรณรงค์ต่อต้าน - 550,000 550,000 550,000 550,000 นักเรียนมีความรู้และ นักเรียนใช้เวลาว่างให้ กอง

ป้องกันยาเสพติด ในวัยเรียนมีความสนใจใน ยาเสพติด ปีละ 1 คร้ัง ห่างไกลยาเสพติด เกิดประโยชน์ไม่ การศึกษาฯ
การเรียนไม่หมกมุ่นอยู่กับ ร้อยละ 80 หมกมุ่นอยู่กับส่ิง

ส่ิงเสพติด เสพติด

15 โครงการส่งเสริมความ เพ่ือประชาสัมพันธ์แจ้ง จัดท าเอกสารข่าวสารของ - 3,000 3,000 3,000 3,000 ประชาชนได้รับข่าว ชุมชนได้รับข่าวสาร กอง

สัมพันธ์กับชุมชน ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ให้ ศูนย์ให้กับชุมชน สารร้อยละ 80 ท่ีเป็นประโยชน์ การศึกษาฯ
ชุมชนทราบ

โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณท่ี
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16 โครงการสายใยรัก - เพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดี เด็ก เยาวชน และประชาชน - 250,000 250,000 250,000 250,000 เด็ก เยาวชน และ เกิดความอบอุ่น การ กอง

ครอบครัว ภายในครอบครัวและ ในต าบลวังกระแจะเข้าร่วม ประชาชนในต าบล ดูแล เอาใจใส่ซ่ึงกัน การศึกษาฯ
ชุมชน โครงการและกิจกรรม วังกระแจะเข้าร่วม และกัน ตลอดจนมี

- เพ่ือยกระดับคุณภาพ จ านวน 1 คร้ัง โครงการร้อยละ 80 ครอบครัวเข้มแข็ง

ชีวิตของประชาชนในพ้ืน ภายในครอบครัว

ท่ีเป้าหมาย และชุมชน

- รณรงค์ให้สังคมไทยเห็น

ความส าคัญสถาบันครอบ

ครัวและมีส่วนร่วมในการ

ดูแลเด็กและเยาวชน

17 โครงการตรวจหาสาร 1.เพ่ือป้องกันและยับย้ัง ตรวจค้นและตรวจหาสาร 100,000 100,000 100,000 ผู้ท่ีตรวจพบสารเสพ- 1.การปฎิบัติหน้าท่ี ส านักปลัด

เสพติดบุคลากรของ อบต. การแพร่ระบาดของ เสพติดกลุ่มเส่ียงท่ีมีโอกาส ติดในปัสสาวะเข้ารับ ของเจ้าหน้าท่ีเก่ียว

วังกระแจะ และกลุ่มเป้า ยาเสพติด เสพสารเสพติด การบ าบัดและรักษา กับสารเสพติดมี

หมายในเขต ต.วังกระแจะ 2.เพ่ือให้ชุมชนมีความ ร้อยละ 100 ประสิทธิภาพ

สงบสุขและปลอดภัย 2.เกิดการบูรณาการ

3.เพ่ือสนับสนุนนโยบาย ความร่วมมือกับทุก

ของรัฐบาลในการแก้ไข ภาคส่วน

ปัญหายาเสพติด 3.การแพร่ระบาด

ของยาเสพติดลดลง
รวม 0 1,173,000 1,903,000 1,903,000 1,903,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณ

17 โครงการ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

         แผนงาน 2.4 อุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ติดต้ังเสียงตามสายประจ า เพ่ือให้ประชาชนรับ ติดต้ังระบบกระจายเสียง - - - - 200,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ 1 ทราบข่าวสารของ และอุปกรณ์ประจ า การติดต้ังหอกระจาย ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

หมู่บ้าน หมู่บ้าน ข่าวร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง

2 ติดต้ังหอกระจายข่าว เพ่ือให้ประชาชนรับ ก่อสร้างหอกระจายข่าว - -          -           100,000    - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือให้ประชาชนรับ กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน หมู่ 2 ทราบข่าวสารของ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน การติดต้ังหอกระจาย ทราบข่าวสารของ

หมู่บ้าน 1 ชุด ข่าวร้อยละ 80 หมู่บ้าน

3 ติดต้ังเสียงตามสาย/ไร้สาย เพ่ือเพ่ิมช่องทางการรับรู้ ติดต้ังระบบกระจายเสียง - - 200,000  - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน หมู่ 2 ข่าวสารของประชาชน และอุปกรณ์ประจ า การติดต้ังเสียงตามสาย ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ในหมู่บ้าน หมู่บ้าน /ไร้สาย ร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง

4 ติดต้ังเสียงตามสายประจ า เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ ติดต้ังระบบกระจายเสียง - - - 200,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ 3 ข่าวสารของหมู่บ้าน และอุปกรณ์ประจ า การติดต้ังหอกระจาย ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

หมู่บ้าน ข่าวร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง

5 ติดต้ังเสียงตามสายประจ า เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ ติดต้ังระบบกระจายเสียง - -  - 200,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ 6 ข่าวสารของหมู่บ้าน และอุปกรณ์ประจ า การติดต้ังหอกระจาย ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

หมู่บ้าน ข่าวร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 ติดต้ังหอกระจายข่าว เพ่ือให้ประชาชนรับ ก่อสร้างหอกระจายข่าว - - - - 200,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือให้ประชาชนรับ กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน หมู่ 12 ทราบข่าวสารของ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน การติดต้ังหอกระจาย ทราบข่าวสารของ

หมู่บ้าน 1 ชุด ข่าว ร้อยละ 80 หมู่บ้าน

7 ต่อเติมศาลาหมู่บ้าน เพ่ือความสะดวกในการ ติดต้ังเหล็กดัด พร้อม - - - 500,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสามารถ กองช่าง

หมู่ 1 บ้านเกาะตะเคียน ใช้จัดกิจกรรมและให้มี ก่อสร้างห้องน้ าจ านวน ต่อการต่อเติมศาลา ใช้ศาลาหมู่บ้านจัด

พ้ืนท่ีในการใช้ประโยชน์ 4 ห้อง หมู่บ้านร้อยละ 80 กิจกรรมได้สะดวก

มากข้ึน
8 ก่อสร้างทางเดินเท้า เพ่ือความสะดวกใน ปูตัวหนอน 150 ตรม. - - - 100,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีความ กองช่าง

ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 1 การเดินเท้า การก่อสร้างทาง สะดวกในการเดิน

บ้านเกาะตะเคียน เดินเท้า  ร้อยละ 80 ทางมากข้ึน

9 ปรับปรุงและต่อเติม เพ่ือความสะดวกในการ ปรับปรุงศาลาประจ า - - 2,000,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสามารถ กองช่าง

ศาลาหมู่บ้าน  หมู่ 2 ใช้จัดกิจกรรม หมู่บ้าน ต่อการปรับปรุงศาลา ใช้จัดกิจกรรมได้

  หมู่บ้านร้อยละ 80 สะดวก

10 ปรับปรุงและต่อเติม เพ่ือความสะดวกในการ ปรับปรุงและต่อเติม - - - 500,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนสามารถ กองช่าง

ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3 ใช้จัดกิจกรรม ศาลาประจ าหมู่บ้าน การปรับปรุงและต่อ ใช้จัดกิจกรรมได้
เติมศาลาหมู่บ้าน 

  ร้อยละ 80

11 ต่อเติมศาลาหมู่บ้าน เพ่ือให้ศาลาพร้อมใช้งาน ต่อเติม/ปรับปรุงศาลา  -  - 1,000,000 - - ประชาชนมีความพอใจ ประชาชนมีอาคาร กองช่าง

(หลังใหม่) หมู่ 4 บริการต่อประชาชน หมู่บ้านให้มีความพร้อม ต่อการก่อสร้างศาลา สถานท่ีส าหรับ

บ้านปลายคลอง ใช้งาน หมู่บ้าน ร้อยละ 80 ประกอบกิจกรรม
ทางสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 ปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน เพ่ือความสะดวกในการ ปรับปรุงศาลาประจ า - - - 250,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนสามารถ กองช่าง

หมู่ 5 ใช้จัดกิจกรรม หมู่บ้าน การปรับปรุงศาลา ใช้จัดกิจกรรมได้

  หมู่บ้าน ร้อยละ 80

13 ปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน เพ่ือความสะดวกในการ ปรับปรุงศาลาประจ า - - 500,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนสามารถ กองช่าง

หมู่ 6 บ้านท้ายวัง ใช้จัดกิจกรรม หมู่บ้าน การปรับปรุงศาลา ใช้จัดกิจกรรมได้
  หมู่บ้าน ร้อยละ 80

14 ปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน เพ่ือความสะดวกในการ ปรับปรุงศาลาประจ า -      - - 500,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนสามารถ กองช่าง

หมู่ 7 ใช้จัดกิจกรรม หมู่บ้าน การปรับปรุงศาลา ใช้จัดกิจกรรมได้

  หมู่บ้าน ร้อยละ 80
15 ปรับปรุงพ้ืนอาคารศาล เพ่ือปรับปรุงพ้ืนอาคาร พ้ืนอาคารศาลเจ้าพ่อ - - - 200,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนท่ีมา กองช่าง

เจ้าพ่อขุนด่าน   หมู่ 8 ศาลเจ้าพ่อให้มีสภาพ จ านวน 1 แห่ง การปรับปรุงพ้ืน สักการะเจ้าพ่อ

ดีข้ึน อาคาร ร้อยละ 80 ได้รับความสะดวก

16 ปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน เพ่ือให้ศาลาพร้อมใช้ ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านให้มี - - 800,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีศาลา

หมู่ 9 งานบริการประชาชน ความพร้อมใช้งาน การปรับปรุงศาลา หมู่บ้านใช้งาน

หมู่บ้านร้อยละ 80

17 ปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน เพ่ือให้ศาลาพร้อมใช้ ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านให้มี - - - 100,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีศาลา

 หมู่ 10 งานบริการประชาชน ความพร้อมใช้งาน การปรับปรุงศาลา หมู่บ้านใช้งาน

หมู่บ้านร้อยละ 80

กองช่าง

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
18 ปรับปรุง ต่อเติม เพ่ือความสะดวกในการ ต่อเติมศาลาหมู่บ้านให้มี - - - 500,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนสามารถ กองช่าง

ศาลาหมู่บ้านหมู่ 10 ใช้จัดกิจกรรมและให้มี ความพร้อมใช้งาน การต่อเติมศาลา ใช้ศาลาหมู่บ้านจัด

พ้ืนท่ีในการใช้ประโยชน์ หมู่บ้านร้อยละ 80 กิจกรรมได้สะดวก

มากข้ึน

19 ปรับปรุง ต่อเติม เพ่ือความสะดวกใน ปรับปรุง ต่อเติมศาลา - - 1,300,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนสามารถ กองช่าง

ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 11 การใช้จัดกิจกรรม ประจ าหมู่บ้าน การปรับปรุงต่อเติม ใช้จัดกิจกรรมได้

  ศาลาหมู่บ้านร้อยละ 80 สะดวก
20 ก่อสร้างศาลาเอนก- เพ่ือความสะดวกในการ ก่อสร้างศาลาเอนก- - - 800,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีศาลา กองช่าง

ประสงค์ หมู่บ้านกรุงไทย ใช้จัดกิจกรรม ประสงค์ จ านวน 1 แห่ง การก่อสร้างศาลา ในการจัดกิจกรรม
หมู่ 2 ร้อยละ 80

21 ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนมี ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ - - 80,000 - - ประชาชนได้รับ ประชาชนสะดวก กองช่าง

หน้าศาลา หมู่ 2 ความสะดวก จ าวน 1 ป้าย ข่าวสาร สบาย

22 ก่อสร้างซุ้มประตูชุมชน เพ่ือเป็นการบอกเขต ก่อสร้างซุ้มประตูชุมชน  -  -  - 250,000 - ประชาชนมีความพอใจ ประชาชนมีซุ้มประตู กองช่าง

คลองเพชร หมู่ 1 หมู่บ้าน และสะดวกต่อ จ านวน 1 แห่ง ต่อการก่อสร้างซุ้ม เพ่ือบอกเอกลักษณ์

การสัญจรของประชาชน ประตูชุมชนร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน
23 ซ่อมแซมซุ้มประตูหมู่บ้าน เพ่ือเป็นการบอกเขต ซ่อมแซมซุ้มประตูหมู่บ้าน - - 300,000  - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีซุ้มประตู กองช่าง

อพป. หมู่ 4 หมู่บ้าน และสะดวกต่อ จ านวน 1 แห่ง พอใจต่อซุ้มประตู เพ่ือบอกเอกลักษณ์

การสัญจรของประชาชน หมู่บ้านร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน

24 ก่อสร้างป้อมกู้ภัย เพ่ือตรวจตราความ ก่อสร้างป้อมกู้ภัย - - - 150,000 - ประชาชนมีความ สามารถอ านวย กองช่าง

แยกเกาะตะเคียน หมู่ 1 เรียบร้อยให้กับประชนใน จ านวน 1 แห่ง พอใจต่อป้อมกู้ภัย ความสะดวกให้กับ

หมู่บ้าน ร้อยละ80 ประชาชนได้
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25 โครงการก่อสร้างศาลาท่ีพัก เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้างศาลาท่ีพักผู้ - - - 250,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ผู้โดยสารส าหรับรอรถ สถานท่ีในการรอรถ โดยสารจ านวน 1 หลัง การก่อสร้างศาลาท่ีพัก ความสะดวกในการ

ถ. คลองเพชร - ท่าเรือ โดยสาร ผู้โดยสารร้อยละ 80 เดินทางสัญจรไป-มา

หมู่ 1

26 ก่อสร้างตู้ยามประจ าหมู่บ้าน เพ่ือตรวจตราความ ก่อสร้างตู้ยามประจ า - - 100,000  - - ประชาชนมีความพอใจ สามารถอ านวย กองช่าง

(สามแยกปลายคลอง) เรียบร้อยให้กับประชน หมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง ต่อตู้ยามประจ า ความสะดวกให้กับ

หมู่ 10 ในหมู่บ้าน หมู่บ้าน ร้อยละ 80 ประชาชนได้

27 ก่อสร้างตู้ยามประจ าหมู่บ้าน เพ่ือตรวจตราความ ก่อสร้างตู้ยามประจ า - - - 100,000 ประชาชนมีความพอใจ สามารถอ านวย กองช่าง

(สามแยกสวนใน) หมู่ 10 เรียบร้อยให้กับประชน หมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง ต่อตู้ยามประจ า ความสะดวกให้กับ

ในหมู่บ้าน หมู่บ้าน ร้อยละ 80 ประชาชนได้

28 ก่อสร้างอาคารเอนก เพ่ือความสะดวกในการ ก่อสร้างอาคารเอนก - - - - 500,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนสามารถ กองช่าง

ประสงค์ ซ.ล้อเกวียน ใช้จัดกิจกรรม ประสงค์ จ านวน 1 แห่ง อาคารเอนกประสงค์ ใช้จัดกิจกรรมได้

หมู่ 1   ร้อยละ 80

29 ก่อสร้างหลังคาคลุม เพ่ือความสะดวกในการ ก่อสร้างหลังคาคลุม - - - 500,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนสามารถ กองช่าง

ลานกีฬาหมู่บ้านกรุงไทย ใช้จัดกิจกรรม ลานกีฬา จ านวน 1 แห่ง ลานกีฬา ร้อยละ 80 ใช้จัดกิจกรรมได้

หมู่ 2

30 ก่อสร้างหลังคาคลุม เพ่ือความสะดวกในการ ก่อสร้างหลังคาคลุม - - 250,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนสามารถ กองช่าง

ลานกีฬาหมู่บ้านม่ันคง ใช้จัดกิจกรรม ลานกีฬา จ านวน 1 แห่ง ลานกีฬา ร้อยละ 80 ใช้จัดกิจกรรมได้

หมู่ 2

31 ก่อสร้างหลังคาคลุม ท่าน้ า เพ่ือความสะดวกในการ ก่อสร้างหลังคาคลุม - - 1,200,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนสามารถ กองช่าง

หมู่ 7 ใช้จัดกิจกรรม จ านวน 1 แห่ง หลังคาคลุม ร้อยละ 80 ใช้จัดกิจกรรมได้
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32 ก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน เพ่ือเป็นการบอกเขต ก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน -  - 500,000  - - ประชาชนมีความพอใจ ประชาชนมีซุ้มประตู กองช่าง

หมู่ 5 หมู่บ้าน และสะดวกต่อ จ านวน 1 แห่ง ต่อซุ้มประตูหมู่บ้าน เพ่ือบอกเอกลักษณ์

การสัญจรของประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน

33 ก่อสร้างโรงสูบน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ โรงสูบน้ า จ านวน 1 หลัง -      - 150,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง

ซ.เนินต๋ัง 2 หมู่ 10 อุปโภค - บริโภค การขยายเขตประปา มีน้ าใช้เพียงพอ

ร้อยละ 80

34 รังวัดท่ีสาธารณะ เพ่ือทราบต าแหน่งท่ีดิน ตรวจสอบท่ีสาธารณะ - - 15,000 - - ทราบต าแหน่งท่ีดิน สามารถด าเนินงาน กองช่าง

ซ.ทุ่งควายกิน หมู่ 1 ท่ีชัดเจน จ านวน 1 แห่ง ชัดเจน ก่อสร้างต่อไปได้

35 รังวัดท่ีสาธารณะ เพ่ือทราบต าแหน่งท่ีดิน ตรวจสอบท่ีสาธารณะ - - 15,000 - - ทราบต าแหน่งท่ีดิน สามารถด าเนินงาน กองช่าง

ซ.หนองจัน หมู่ 1 ท่ีชัดเจน จ านวน 1 แห่ง ชัดเจน ก่อสร้างต่อไปได้

36 รังวัดท่ีสาธารณะ เพ่ือทราบต าแหน่งท่ีดิน ตรวจสอบท่ีสาธารณะ - - 15,000 - - ทราบต าแหน่งท่ีดิน สามารถด าเนินงาน กองช่าง

ซ.หนองน้ าใส หมู่ 1 ท่ีชัดเจน จ านวน 1 แห่ง ชัดเจน ก่อสร้างต่อไปได้

37 รังวัดท่ีสาธารณะ เพ่ือทราบต าแหน่งท่ีดิน ตรวจสอบท่ีสาธารณะ - - 15,000 - - ทราบต าแหน่งท่ีดิน สามารถด าเนินงาน กองช่าง

ซ.ดาราพงษ์ 4 หมู่ 1 ท่ีชัดเจน จ านวน 1 แห่ง ชัดเจน ก่อสร้างต่อไปได้

38 รังวัดท่ีสาธารณะ เพ่ือทราบต าแหน่งท่ีดิน ตรวจสอบท่ีสาธารณะ - - 15,000 - - ทราบต าแหน่งท่ีดิน สามารถด าเนินงาน กองช่าง

ซ.ถึงใจ หมู่ 1 ท่ีชัดเจน จ านวน 1 แห่ง ชัดเจน ก่อสร้างต่อไปได้

39 รังวัดท่ีสาธารณะ ซ.หมู่บ้าน เพ่ือทราบต าแหน่งท่ีดิน ตรวจสอบท่ีสาธารณะ - - 15,000 - - ทราบต าแหน่งท่ีดิน สามารถด าเนินงาน กองช่าง

หมอสมชาย หมู่ 1 ท่ีชัดเจน จ านวน 1 แห่ง ชัดเจน ก่อสร้างต่อไปได้

40 รังวัดท่ีสาธารณะ เพ่ือทราบต าแหน่งท่ีดิน ตรวจสอบท่ีสาธารณะ - - 15,000 - - ทราบต าแหน่งท่ีดิน สามารถด าเนินงาน กองช่าง

ซ.ล้อเกวียน หมู่ 1 ท่ีชัดเจน จ านวน 1 แห่ง ชัดเจน ก่อสร้างต่อไปได้
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41 รังวัดท่ีสาธารณะ เพ่ือทราบต าแหน่งท่ีดิน ตรวจสอบท่ีสาธารณะ - - 15,000 - - ทราบต าแหน่งท่ีดิน สามารถด าเนินงาน กองช่าง

ซ.พีเจ - ทุ่งกก หมู่ 1 ท่ีชัดเจน จ านวน 1 แห่ง ชัดเจน ก่อสร้างต่อไปได้

42 สอบเขตล ารางสาธารณะ เพ่ือทราบต าแหน่งท่ีดิน ตรวจสอบล ารางสาธารณะ - - 15,000 - - ทราบต าแหน่งท่ีดิน สามารถด าเนินงาน กองช่าง

ซ.เกาะน้ าใส หมู่ 2 ท่ีชัดเจน จ านวน 1 แห่ง ชัดเจน ก่อสร้างต่อไปได้

43 สอบเขตท่ีสาธารณะ เพ่ือทราบต าแหน่งท่ีดิน ตรวจสอบท่ีสาธารณะ - - 15,000 - - ทราบต าแหน่งท่ีดิน สามารถด าเนินงาน กองช่าง

หน้าสหกรณ์การเกษตร ท่ีชัดเจน จ านวน 1 แห่ง ชัดเจน ก่อสร้างต่อไปได้

หมู่ 2

44 รังวัดท่ีสาธารณะ เพ่ือทราบต าแหน่งท่ีดิน ตรวจสอบท่ีสาธารณะ - - 15,000 - - ทราบต าแหน่งท่ีดิน สามารถด าเนินงาน กองช่าง

ซ.ยายหลาย หมู่ 5 ท่ีชัดเจน จ านวน 1 แห่ง ชัดเจน ก่อสร้างต่อไปได้
45 ติดต้ังราวสะพาน ซ.บัวเขียว เพ่ือความปลอดภัยของ ติดต้ังราวสะพานยาว - - 80,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ 2 ประชาชน 50 ม. การติดต้ังราวสะพาน ปลอดภัย

ร้อยละ 80

46 ซ่อมหูช้างพร้อมการ์ดเลน เพ่ือการคมนาคมท่ี การ์ดเลน 2 ข้าง - - - 120,000 - ประชาชนพึงพอใจ การคมนาคม กองช่าง

หน้าบ้านยายเอียง  หมู่ 4 สะดวก รวม 25 ม. ก่อการซ่อมหูพร้อม สะดวกข้ึน

การ์ดเลน ร้อยละ 80

47 ติดต้ังการ์ดเลน เพ่ือลดอุบัติเหตุ ติดต้ังการ์ดเลน -  - - 90,000 - ประชาชนมีความพอใจ สามารถป้องกัน กองช่าง

ถ.เกาะน้ าใส หมู่ 1 จ านวน 40 ม. ต่อการติดต้ังการ์ดเลน อุบัติเหตุได้

ร้อยละ 80

48 ติดต้ังการ์ดเลน ซ.แสบใจ- เพ่ือลดอุบัติเหตุ ติดต้ังการ์ดเลน -  - 90,000  - - ประชาชนมีความพอใจ สามารถป้องกัน กองช่าง

พรงตาแรม หมู่ 2 จ านวน  50 ม. ต่อการติดต้ังการ์ดเลน อุบัติเหตุได้

ร้อยละ 80
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49 ติดต้ังการ์ดเลน เพ่ือลดอุบัติเหตุ ติดต้ังการ์ดเลน - - 90,000 - ประชาชนมีความพอใจ สามารถป้องกัน กองช่าง

ซ.แสบใจ - สระตาปลูก ยาว 42 ม. ต่อการติดต้ังการ์ดเลน อุบัติเหตุได้

(สระน้ า)  หมู่ 2 ร้อยละ 80

50 ติดต้ังการ์ดเลน เพ่ือลดอุบัติเหตุ ติดต้ังการ์ดเลน -  - - 90,000 ประชาชนมีความพอใจ สามารถป้องกัน กองช่าง

ถ.เขาระก า-เนินดินแดง จ านวน 50 ม. ต่อการติดต้ังการ์ดเลน อุบัติเหตุได้

หมู่ 10 ร้อยละ 80

51 ติดต้ังการ์ดเลน เพ่ือลดอุบัติเหตุ ติดต้ังการ์ดเลน -  - -  - 80,000 ประชาชนมีความพอใจ สามารถป้องกัน กองช่าง

ถ.พัฒนาการปลายคลอง - จ านวน 50 ม. ต่อการติดต้ังการ์ดเลน อุบัติเหตุได้

เนินต๋ัง หมู่ 10 ร้อยละ 80

52 ติดต้ังการ์ดเลน ซ.หินเพลิง เพ่ือเป็นการป้องกันการ ติดต้ังการ์ดเลน  -  - 90,000  - - อัตราการเกิดอุบัติเหตุ สามารถป้องกันการ กองช่าง

หมู่ 11 บ้านหินเพลิง เกิดอุบัติเหตุทางถนน ยาว 42 ม. ลดลง ร้อยละ 80 เกิดอุบัติเหตุและ

อีกท้ังเพ่ือให้ประชาชน ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายในการ สะดวกและปลอดภัย

สัญจรไป - มา ในการสัญจรมากข้ึน

53 ติดต้ังการ์ดเลน เพ่ือเป็นการป้องกันการ ติดต้ังการ์ดเลน - - 90,000 - - อัตราการเกิดอุบัติเหตุ สามารถป้องกันการ กองช่าง

ซ.คลองสาม  หมู่ 11 เกิดอุบัติเหตุทางถนน ยาว 30 ม. ลดลงร้อยละ 80 เกิดอุบัติเหตุและ

บ้านหินเพลิง อีกท้ังเพ่ือให้ประชาชน ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายในการ สะดวกและปลอดภัย

สัญจรไป - มา ในการสัญจรมากข้ึน
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54 ติดต้ังไฟกระพริบ เพ่ือลดอุบัติเหตุ ติดต้ังไฟกระพริบบริเวณ - - - 30,000 - ประชาชนมีความพอใจ สามารถป้องกัน กองช่าง

ถ.หนองบัว-เกาะตะเคียน ถ.หนองบัว-เกาะตะเคียน พอใจต่อการติดต้ัง อุบัติเหตุได้

หมู่ 1 ไฟกระพริบ ร้อยละ80
55 ติดต้ังไฟจราจร เพ่ือเป็นการป้องกัน ติดต้ังไฟจราจรบริเวณหน้า - - - 150,000 - อัตราการเกิดอุบัติเหตุ สามารถป้องกันการ กองช่าง

หน้าโรงเรียนวัดหนองบัว การเกิดอุบัติเหตุทางถนน โรงเรียนวัดหนองบัว ลดลงร้อยละ 80 เกิดอุบัติเหตุและ

หมู่ 2 บ้านหนองบัว และให้ประชาชนสะดวก จ านวน 1 จุด ประชาชนได้รับความ

สบายในการสัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรมากข้ึน

56 ติดต้ังป้ายช่ือ ประชาสัมพันธ์ให้ ติดต้ังแผ่นป้ายช่ือ - - 15,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่บ้านประมวลดี หมู่ 1 ประชาชนรู้จักซ่ือซอย จ านวน 1 ป้าย การติดต้ังป้ายช่ือซอย สะดวกสบายในการ

เพ่ือความสะดวกในการ ร้อยละ 80 สัญจรไป-มา

ใช้เส้นทางคมนาคม
57 ติดต้ังป้ายช่ือ ซ.หนูแก้ว ประชาสัมพันธ์ให้ ติดต้ังแผ่นป้ายช่ือ - - 15,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 4 ประชาชนรู้จักซ่ือซอย จ านวน 1 ป้าย การติดต้ังป้ายช่ือซอย สะดวกสบายในการ

เพ่ือความสะดวกในการ ร้อยละ 80 สัญจรไป - มา

ใช้เส้นทางคมนาคม

58 ติดต้ังป้ายช่ือ ซอย ว.ไพลิน ประชาสัมพันธ์ให้ ติดต้ังป้ายช่ือ - - 15,000 - - ประชาชนรู้จักเส้นทาง ประชาชนสัญจร กองช่าง

หมู่ 8 ประชาชนรู้จักซ่ือซอย ซอย ว.ไพลิน ในการคมนาคม ไปมาได้สะดวก

เพ่ือความสะดวกในการ เพ่ิมข้ึน

ใช้เส้นทางคมนาคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

59 ติดต้ังป้ายช่ือ ซ.หนูช่ืน ประชาสัมพันธ์ให้ ติดต้ังป้ายช่ือ ซ.หนูช่ืน - - 15,000 - - ประชาชนรู้จักเส้นทาง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ 9 ประชาชนรู้จักซ่ือซอย ในการคมนาคมเพ่ิมข้ึน ได้สะดวก

เพ่ือความสะดวกในการ

ใช้เส้นทางคมนาคม

60 ติดต้ังป้ายช่ือ ประชาสัมพันธ์ให้ ติดต้ังป้ายช่ือ ซ.ร่วมใจ - - 15,000 - - ประชาชนรู้จักเส้นทาง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ซ.ร่วมใจพัฒนา หมู่ 9 ประชาชนรู้จักซ่ือซอย พัฒนา ในการคมนาคมเพ่ิมข้ึน ได้สะดวก

เพ่ือความสะดวกในการ

ใช้เส้นทางคมนาคม

61 ติดต้ังป้ายช่ือ ซ.สุขกลีบ ประชาสัมพันธ์ให้ ติดต้ังป้ายช่ือ ซ.สุขกลีบ - - 15,000 - - ประชาชนรู้จักเส้นทาง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ 9 ประชาชนรู้จักซ่ือซอย ในการคมนาคมเพ่ิมข้ึน ได้สะดวก

เพ่ือความสะดวกในการ

ใช้เส้นทางคมนาคม
62 ติดต้ังป้ายช่ือโรงเรียน เพ่ือให้ประชาสัมพันธ์ให้ ติดต้ังแผ่นป้ายช่ือ - - 60,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนและผู้มา กองช่าง

บ้านสวนใน หมู่ 9 ประชาชนและผู้มาติดต่อ จ านวน 8 จุด การติดต้ังป้ายช่ือ ติดต่อสามารถมอง

ราชการได้รับความสะดวก โรงเรียน ร้อยละ 80 เห็นได้ชัดเจน

63 ติดต้ังป้ายช่ือ เพ่ือให้ประชาสัมพันธ์ให้ ติดต้ังแผ่นป้ายช่ือ - - 15,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซ.ต้ังทรงเกียรติ ประชาชนและผู้มาติดต่อ จ านวน 1 ป้าย การติดต้ังป้ายช่ือซอย สะดวกสบายในการ

หมู่ 10 บ้านเขาระก า ราชการได้รับความสะดวก ร้อยละ 80 สัญจรไป - มา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

64 ติดต้ังป้ายช่ือ ซ.นายหอม ประชาสัมพันธ์ให้ ติดต้ังป้ายช่ือ ซ.นายหอม - - 15,000 - - ประชาชนรู้จักเส้นทาง ประชาชนสัญจร กองช่าง

หมู่ 11 ประชาชนรู้จักซ่ือซอย ในการคมนาคมเพ่ิมข้ึน ไปมาได้สะดวก

เพ่ือความสะดวกในการ

ใช้เส้นทางคมนาคม

65 ติดต้ังป้ายช่ือ ซ.ประกิจ ประชาสัมพันธ์ให้ ติดต้ังป้ายช่ือ ซ.ประกิจ - - 15,000 - - ประชาชนรู้จักเส้นทาง ประชาชนสัญจร กองช่าง

หมู่ 11 ประชาชนรู้จักซ่ือซอย ในการคมนาคม ไปมาได้สะดวก

เพ่ือความสะดวกในการ เพ่ิมข้ึน

ใช้เส้นทางคมนาคม

66 ติดต้ังลูกระนาดชะลอ เพ่ือชะลอความเร็วและ ติดต้ังลูกระนาดชะลอ - - 20,000 20,000 20,000 ลดการเกิดอุบัติเหตุ มีความปลอดภัย กองช่าง

ความเร็วซ.หลังจวน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ความเร็วภายในหมู่บ้าน ในชีวิตและทรัพย์สิน

หมู่ 12
รวม - - 10,000,000 4,900,000 1,000,000 - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

66 โครงการ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

     ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

         แผนงาน 3.1 สังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ ฝึกอบรมอาชีพแก่ - 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีอาชีพ กอง

ในต าบลวังกระแจะ เพียงพอต่อการยังชีพ  ประชาชนในต าบล ได้รับความพึงพอใจ และมีรายได้เพ่ิมข้ึน สวัสดิการฯ

ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าใน วังกระแจะ ร้อยละ  70

ชุมชน ร้านค้าประชารัฐ จ านวน  100  คน

2 เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ เพ่ือให้นักเรียนและ ฝึกอบรมอาชีพให้กับ - 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนและเยาวชน กอง

เยาวชนได้รับความรู้เก่ียว นักเรียนและเยาวชนใน ได้รับความพึงพอใจ น าความรู้ไปใช้ สวัสดิการฯ

กับการประกอบอาชีพ ต าบลวังกระแจะ ร้อยละ  70 ประกอบอาชีพ

จ านวน 100 คน และมีรายได้เพ่ิมข้ึน

3 ส่งเสริมกลุ่มสตรีในเขตพ้ืนท่ี เพ่ือส่งเสริมให้สตรีมี จัดอบรมให้ความรู้ ส่งเสริม - 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ทุกภาคส่วนให้ความ กอง

ต าบลวังกระแจะ บทบาทอย่างเท่าเทียม พัฒนาศักยภาพสตรีและ ได้รับความพึงพอใจ ส าคัญกับบทบาทสตรี สวัสดิการฯ

และส่งเสริมอาชีพให้กับ ส่งเสริมอาชีพ ร้อยละ  70 อีกท้ังสตรีสามารถ

กลุ่มสตรี จ านวน  100  คน พ่ึงตนเองได้

รวม 0 160,000 160,000 160,000 160,000  -  -  -

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ท่ีเติบโตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณ

3 โครงการ

ท่ี
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ันคงทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ท่ีเติมโตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตราดท่ี 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว

     ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

         แผนงาน 3.2 ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการมัคคุเทศก์น้อย เพ่ือฝึกทักษะการเป็น เยาวชนท่ีได้รับการอบรมมี - - 30000 30000 30000 เยาวชนในพ้ืนท่ีต าบล มีเครือข่ายมัคคุเทศก์ ส านักปลัด

มัคคุเทศก์ให้แกนน า ความรู้ ความเข้าใจและ วังกระแจะ น้อยรักถ่ินเกิดส าหรับ

เยาวชนมีความรู้ไปใช้ใน ประสบการณ์เพ่ิมมากข้ึน จ านวน 50 คน บริการนักท่องเท่ียว

การเป็นมัคคุเทศก์เพ่ือเผย ตลอดจนแหล่งท่องเท่ียวใน

แพร่ประชาสัมพันธ์ท้องถ่ิน ท้องถ่ินเป็นท่ีรู้จักเพ่ิมข้ึน 

อบรมจ านวน 1 คร้ัง 

ผู้เข้าร่วมจ านวน 50 คน

รวม 0 0 30,000 30,000 30,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณ

1 โครงการ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว

     ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

         แผนงาน 3.3 การเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งสริมและสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน เกษตรกร สถาบันเกษตรกร - - 30,000 30,000 - ประชาชนในต าบล ประชาชนในพ้ืนท่ี กองส่งเสริม

อาชีพแก่ราษฎรและ อาชีพแก่ราษฎร เกษตรกร  และประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล วังกระแจะ จ านวน ต าบลวังกระแจะมี การเกษตร

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เช่น การ วังกระแจะ 200 ครัวเรือน ชีวิตความเป็นอยู่ท่ี

เพาะเห็ด การติดตายาง มีอาชีพและความเป็น ดีข้ึน

การแปรรูปผลผลิตทางการ อยู่ท่ีดีข้ึน

เกษตร

2 โครงการจัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ เพ่ือให้เกษตรกรมีเมล็ด เกษตรกรในพ้ืนท่ีต าบล - - 10,000 10,000 - เกษตรกรน าเมล็ดพันธ์ุ เกษตรกรสามารถ กองส่งเสริม

ข้าวหอมมะลิแดง พันธ์ุข้าวในการเพาะปลูก วังกระแจะ ข้าวมาขยายพันธ์ุ เพาะ ขยายต่อยอดพันธ์ุข้าว การเกษตร

เพ่ือเป็นการต่อยอดผล ปลูกและเพ่ิมผลผลิต และมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน

ผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 100

3 โครงการส่งเสริมและ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน เกษตรกรและสถาบัน - - 30,000 30,000 - เกษตรกรได้รับการ เกษตรกรในพ้ืนท่ี กองส่งเสริม

สนับสนุนด้านการเกษตร การเกษตร ได้แก่ พืช เกษตรกรในพ้ืนท่ีต าบล สนับสนุนทางการ ต าบลวังกระแจะมี การเกษตร

ปศุสัตว์ ประมง การฝึก วังกระแจะ เกษตร และมีความรู้ ชีวิตความเป็นอยู่ท่ี

อบรมและสัมมนาด้านการ เพ่ิมข้ึนในอาชีพการ ดีข้ึน

เกษตร เกษตร ร้อยละ 80

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ท่ีเติบโตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการอันเน่ืองมาจาก เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน เกษตรกรและประชาชนใน - - 30,000 30,000 - เกษตรกรท าการ เกษตรกรและ กองส่งเสริม

พระราชด าริและทฤษฎีใหม่ โครงการพระราชด าริ พ้ืนท่ีต าบลวังกระแจะ เกษตรโดยใช้ความรู้ ประชาชนน าโครงการ การเกษตร

โครงการพระราชเสาวนีย์ จากโครงการอันเน่ือง อันเน่ืองมาจาก

มาจากพระราชด าริ พระราชด าริมา

มาประยุกต์และพัฒนา ประยุกต์ใช้ในการ

อาชีพการเกษตร ด าเนินชีวิต

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80

5 โครงการส่งเสริมการปลูกพืช 1.เพ่ือให้เกษตรกรมีโรงผัก จัดอบรมให้ความรู้ในการ - - 30,000 30,000 - เกษตรกรมีความรู้และ 1.เกษตรกรในต าบล กองส่งเสริม

ผักสวนครัวชุมชนเพ่ือการ ท่ีปลอดภัยจากสารพิษ ปลูกผักเพ่ือบริโภคเองใน สนใจในการปลูกพืชผัก วังกระแจะบริโภคผักท่ี การเกษตร

ยังชีพ 2.สามารถลดรายจ่ายและ ชุมชน สวนครัวเพ่ือบริโภคใน ปลอดภัยจากสารพิษ

เพ่ิมรายได้ในครัวเรือน ครัวเรือนมากข้ึน 2.ลดรายจ่ายและเพ่ิม

ร้อยละ 80 รายได้ในครัวเรือน

6 โครงการส่งเสริมการเล้ียงชัน เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการ จัดอบรมเกษตรกรเพ่ือถ่าย - - 20,000 20,000 - เกษตรกรได้ความรู้ 1.ชันโรงจะช่วยผสม กองส่งเสริม

โรงเพ่ือช่วยผสมเกสรพืชทาง ผลิตของเกษตรกรโดยใช้ ทอดความรู้ด้านการเล้ียงชัน ด้านการเล้ียงชันโรง เกสรท าให้ผลผลิต การเกษตร

การเกษตร ชันโรงช่วยผสมเกสรพืช โรงเพ่ือช่วยผสมเกสรพืชทาง ทางการเกษตรมากข้ึน เพ่ิมข้ึน 

การเกษตร การแปรรูปและ ร้อยละ 80 2.เพ่ิมรายได้

ผลิตภัณฑ์จากชันโรง 3.รักษาส่ิงแวดล้อม

และสร้างความสมดุล

ทางธรรมชาติ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการส่งเสริมการปลูก เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร จัดอบรมให้ความรู้แก่ - - 20,000 20,000 - เกษตรกรมีความสนใจ เกษตรกรมีรายได้ กองส่งเสริม

พืชอายุส้ัน ปลูกพืชท่ีมีอายุการเก็บ เกษตรกรท่ีสนใจเพ่ือส่ง ในการปลูกพืชอายุส้ัน อย่างต่อเน่ืองมีความ การเกษตร

เก่ียวเร็วท าให้ได้รับผลตอบ เสริมการปลูกพืชอายุส้ัน แซมในพ้ืนท่ีการเกษตร เป็นอยู่ดีข้ึน

แทนเร็วโดยการปลูกแซม จ านวน 1 คร้ัง ท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน

ในพ้ืนท่ีเป็นการใช้พ้ืนท่ีให้ ร้อยละ 80

คุ้มค่า

8 โครงการส่งเสริมการผลิต 1.เพ่ือให้เกษตรกรผลิต จัดอบรมให้ความรู้การผลิต - - 10,000 10,000 - เกษตรกรมีความรู้ใน เกษตรกรในพ้ืนท่ี กองส่งเสริม

สินค้าเกษตรปลอดภัยและ สินค้าเกษตรท่ีปลอดภัย สินค้าทางเกษตรปลอดภัย การผลิตสินค้าท่ีได้ ต าบลวังกระแจะมี การเกษตร

ได้มาตรฐาน (GAP) และได้มาตรฐาน และได้มาตรฐาน มาตรฐานและปลอด ชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน

2.เพ่ือให้เกษตรกรลดการ จ านวน 1 คร้ัง ภัยและท าให้เกษตรกร

ใช้สารเคมี มีรายได้เพ่ิมข้ึน

3.เพ่ือให้เกษตรกรมี ร้อยละ 80

รายได้เพ่ิมข้ึน

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผล เกษตรกรและประชาชนใน - - 50,000 50,000 - เกษตรกรมีผลผลิตท่ีมี เกษตรกรสามารถผลิต กองส่งเสริม

ด้านการผลิต การตลาด ผลิตการเกษตรและเพ่ิม พ้ืนท่ีต าบลวังกระแจะ คุณภาพ สามารถแข่ง สินค้าคุณภาพและ การเกษตร

และการเกษตร ศักยภาพในการแข่งขัน ขันในท้องตลาดได้เพ่ิม แข่งขันกับตลาดได้

ด้านการตลาดให้เกษตรกร มากข้ึนร้อยละ 60

โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณท่ี
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการส่งเสริมการเล้ียง เพ่ือส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ ส่งเสริมอาชีพการเล้ียงสัตว์ - - - 50,000 - ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ี กองส่งเสริม

สัตว์ตามแบบเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมแหล่งอาหารและ ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ต าบลวังกระแจะพึง ต าบลวังกระแจะมี การเกษตร

พอเพียง สร้างรายได้ให้กับชุมชนใน ต าบลวังกระแจะ พอใจต่อการส่งเสริม รายได้จากอาชีพ

พ้ืนท่ีต าบลวังกระแจะ อาชีพการเล้ียงสัตว์ เล้ียงสัตว์เพ่ิมมากข้ึน

ร้อยละ 80
11 โครงการส่งเสริมการปลูกพืช เพ่ือส่งเสริมการปลูกพืช ส่งเสริมอาชีพการปลูกพืช - - - 50,000 - ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ี กองส่งเสริม

ปลอดภัยสู่ระบบเกษตร เพ่ือเพ่ิมแหล่งอาหารท่ีมี ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ต าบลวังกระแจะพึงพอ ต าบลวังกระแจะมี การเกษตร

อินทรีย์ คุณภาพปลอดภัย อีกท้ัง ต าบลวังกระแจะ ใจต่อการส่งเสริมการ รายได้จากอาชีพ

สร้างรายได้ให้กับชุมชน ปลูกพืชระบบเกษตร ปลูกพืชระบบเกษตร

รวม 0 0 230,000 330,000 0  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณ

11 โครงการ
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     ยุทธศาสตร์ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

         แผนงาน 4.1 สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการบริหารจัดการขยะ เพ่ือป้องกันและลด หมู่บ้าน/ชุมชน มีความรู้ - 240,000 240,000 240,000 240,000 ต าบลวังกระแจะมี ประชาชนมีความรู้ กอง

อันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ มลพิษจากขยะอันตราย เร่ืองการจัดการขยะ จุดรวมขยะอันตราย ในการป้องกันและ สาธารณสุข

อันตราย การก าจัดขยะ ท้ัง 12 หมู่บ้าน แก้ไขปัญหาจาก

อันตรายได้อย่างถูกวิธีและ มลพิษขยะคุณภาพ

มีจุดรวมขยะอันตรายทุก ส่ิงแวดล้อมในชุมชน

หมู่บ้าน ดีข้ึน

2 โครงการรณรงค์ขยะมูลฝอย เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน - 300,000 300,000 300,000 300,000 ต าบลวังกระแจะมี ประชาชนมีจิตส านึก กอง

ประชาชนตระหนักถึง ตระหนักถึงความส าคัญ ป้ายรณรงค์และ ในการจัดการขยะ สาธารณสุข

ความส าคัญเร่ืองขยะ เร่ืองขยะ และจัดท าป้าย ประชาสัมพันธ์ท้ัง ท่ีดี

รณรงค์เร่ืองการจัดการขยะ 12 หมู่
3 โครงการจัดซ้ือถังขยะ เพ่ือรักษาความสะอาด ซ้ือถังขยะ  - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ถังขยะ 800  ถัง/ปี เกิดความสะอาด กอง

ในชุมชน จ านวน  800  ถัง/ปี เรียบร้อยในชุมชน สาธารณสุข

รวม - 1,940,000 1,940,000 1,940,000 1,940,000  -  -  -

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณ

3 โครงการ
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     ยุทธศาสตร์ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

         แผนงาน 4.2 เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมและรักษา เพ่ือลดปัญหามลพิษจาก เกิดกิจกรรมการคัดแยก - - 30,000 30,000 30,000 มีการจัดกิจกกรม คุณภาพส่ิงแวดล้อม กอง

ฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดล้อม ขยะและฟ้ืนฟูคุณภาพ ขยะหรือกิจกรรมด้านการ 1 คร้ัง ในชุมชนดีข้ึน สาธารณสุข

ส่ิงแวดล้อม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม

ในชุมชน

รวม - - 30,000 30,000 30,000  -  -  -

โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณ

1 โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม

ท่ี
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     ยุทธศาสตร์ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

         แผนงาน 4.3 การเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์ แหล่งน้ าธรรมชาติในพ้ืนท่ี - - 50,000 50,000 - มีจ านวนทรัพยากร สัตว์น้ าในแหล่งน้ า กองส่งเสริม

ทรัพยากรสัตว์น้ าในแหล่งน้ า น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ ต าบลวังกระแจะ สัตว์น้ าในแหล่งน้ า ธรรมชาติมีปริมาณ การเกษตร

ธรรมชาติ ให้เพ่ิมข้ึน ธรรมชาติเพ่ิมมาก ท่ีเพ่ิมข้ึน

ข้ึนร้อยละ 80

2 ดูแลรักษาสวนสาธารณะใน เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน สวนสาธารณะในเขต - - 100,000 100,000 - ประชาชนมีสวน ประชาชนมีสถานท่ี กองส่งเสริม

เขตองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีพักผ่อนหย่อนใจ องค์การบริหารส่วนต าบล สาธารณะท่ีสวยงาม พักผ่อนและมีสภาพ การเกษตร

วังกระแจะ ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ และภูมิทัศน์ท่ีดีข้ึน แวดล้อมท่ีดีข้ึน

ให้มีสภาพสวยงาม ร้อยละ 80

3 โครงการส่งเสริมการใช้สาร 1.เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร จัดอบรมให้ความรู้แก่ - - 20,000 20,000 - เกษตรกรสามารถ 1.เกษตรกรสามารถ กองส่งเสริม

ชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัด ผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้เอง  เกษตรกรเก่ียวกับการผลิต ลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุนการผลิต  การเกษตร

ศัตรูพืช 2.ลดการใช้สารเคมี และใช้สารชีวภัณฑ์ ทางการเกษตร 2.ลดการใช้สารเคมี 

3.ผลผลิตการเกษตร จ านวน 1 คร้ัง ร้อยละ 70 ผลผลิตการเกษตร

ปลอดสารพิษ ปลอดภัยจากสาร

เคมี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม
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4 โครงการส่งเสริมการผลิต/ใช้ เพ่ือให้เกษตรกรรู้จัก จัดอบรมเกษตรกรเพ่ือถ่าย - - 20,000 20,000 - เกษตรกรน าประ- เกษตรกรสามารถ กองส่งเสริม

สมุนไพรป้องกันก าจัดศัตรูพืช คุณค่าของสมุนไพรน า ทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี โยชน์ของสมุนไพร ลดต้นทุนในการผลิต การเกษตร
ในชุมชน สมุนไพรมาใช้ทางการ การผลิตขยายต้นพันธ์ุสมุน มาใช้ทางการ ลดสารพิษตกค้าง

เกษตร ไพร การปลูก การเก็บเก่ียว เกษตรเพ่ิมข้ึน ของสารเคมีในผล
และการใช้สมุนไพรก าจัด ร้อยละ 80 ผลิตและในส่ิง

ศัตรูพืช จ านวน 1 คร้ัง แวดล้อม

รวม - - 190,000 190,000 -  -  -  -

งบประมาณ

4 โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

         แผนงาน 5.1 อุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า 1.เพ่ือชะลอการไหล สันฝาย มีความกว้าง - 64,000 - - - ฝายชะลอน ้า 1.การไหลของน ้า ป้องกันฯ

คลองหินเพลิง ช่วงท่ี 1 เวียนของน ้า 2.00 เมตร จ้านวน 1 แห่ง ในแหล่งน ้าช้าลง ส้านัก

2.เพ่ือลดความรุนแรง ยาว 8.00 เมตร 2.การพังทลาย ปลัด

ของการชะล้าง ลึกเฉล่ีย 0.70 ม. ของดินลดลง

พังทลายของดิน 3.มีน ้าใช้ส้าหรับ

3.เพ่ือกักเก็บน ้าใช้ใน อุปโภค-บริโภค

การอุปโภค-บริโภค มากขึ น

2 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า 1.เพ่ือชะลอการไหล สันฝาย มีความกว้าง - 92,000 - - - ฝายชะลอน ้า 1.การไหลของน ้า ป้องกันฯ

คลองหินเพลิง ช่วงท่ี 2 เวียนของน ้า 2.00 เมตร จ้านวน 1 แห่ง ในแหล่งน ้าช้าลง ส้านัก

2.เพ่ือลดความรุนแรง ยาว 11.50 เมตร 2.การพังทลาย ปลัด

ของการชะล้าง ลึกเฉล่ีย 0.70 ม. ของดินลดลง

พังทลายของดิน 3.มีน ้าใช้ส้าหรับ

3.เพ่ือกักเก็บน ้าใช้ใน อุปโภค-บริโภค

การอุปโภค-บริโภค มากขึ น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ท่ีเติบโตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า 1.เพ่ือชะลอการไหล สันฝาย มีความกว้าง - 82,000 - - - ฝายชะลอน ้า 1.การไหลของน ้า ป้องกันฯ

คลองหินเพลิง ช่วงท่ี 3 เวียนของน ้า 2.00 เมตร จ้านวน 1 แห่ง ในแหล่งน ้าช้าลง ส้านัก
2.เพ่ือลดความรุนแรง ยาว 10.00 เมตร 2.การพังทลาย ปลัด
ของการชะล้าง ลึกเฉล่ีย 0.70 เมตร ของดินลดลง

พังทลายของดิน 3.มีน ้าใช้ส้าหรับ

3.เพ่ือกักเก็บน ้าใช้ใน อุปโภค-บริโภค

การอุปโภค-บริโภค มากขึ น

4 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนมีความกว้าง 5 ม. - - - 200,000 - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ย่าชุน หมู่ 1 คมนาคมให้มี ความยาว 200 ม. ความยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก

มาตรฐาน
5 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ลงดิน สูงเฉล่ีย 0.50 ม. - - 132,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ดาราพงษ์ 4 หมู่ 1 คมนาคมให้มี ลงดินลูกรังสูงเฉล่ีย ความยาว 200 เมตร ไป-มาได้สะดวก
มาตรฐาน 0.20 เมตร พร้อมปรับ

เกรดบดอัด กว้าง  5 ม.
ยาว 120 ม.

6 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง ระยะทางกว้าง 4 ม. - - - - 96,000 ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ตาอ้อม หมู่ 1 คมนาคมให้ใช้งานได้ดี ยาว 200 ม. ลงหินคุลก ความยาว 200 ม. ไป-มาได้สะดวก

จ้านวน 24 ม3
7 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนมีความกว้าง 4 ม. - - - 120,000 - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สุดประเสริฐ หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ความยาว 200 ม. ความยาว 200 ม. ไป-มาได้สะดวก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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8 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนมีความกว้าง 4 ม. - - - - 120,000 ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.หมู่บ้านหมอสมชาย คมนาคมให้มีมาตรฐาน ความยาว 200 ม. ความยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก
หมู่ 1

9 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนมีความกว้าง 5 ม. - - - 112,500 - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ทุ่งควายกิน หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ความยาว 150 ม. ความยาว 150 ม. ไป - มาได้สะดวก

10 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนมีความกว้าง 5 ม. - - 150,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ถึงใจ หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ความยาว 200 ม. ความยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก

11 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนมีความกว้าง 5 ม. - - - 187,500 - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.หนองน ้าใส หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ความยาว 250 ม. ความยาว 250 ม. ไป - มาได้สะดวก

12 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนมีความกว้าง 5 ม. - - - 187,500 - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.หนองจัน หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ความยาว 250 ม. ความยาว 250 ม. ไป - มาได้สะดวก

13 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง ถนนมีระยะทาง - - 225,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.วิสุทธิราษฎร์ 3  คมนาคมให้ใช้งานได้ดี กว้าง 5 ม. ยาว 345 ม. ความยาว 345 ม. ไป - มาได้สะดวก
หมู่ 2 ลงดินสูงเฉล่ีย 0.8 ม. 

ลงลูกรังทับหน้า 0.2 ม. 
ลงหินคลุก 30 ลบ.ม.

14 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง  เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง ลงดินสูงเฉล่ีย 0.50 ม. - - 165,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.บุตรทจี หมู่ 2 คมนาคมให้ใช้งานได้ดี ลงดินลูกรังสูงเฉล่ีย ความยาว 150 ม. ไป - มาได้สะดวก

0.20 ม. พร้อมปรับ
เกรดบดอัด กว้าง 5 ม. 
ยาว 150 ม.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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15 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง  เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง ถนนมีระยะทาง - 131,250 - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.บัวเขียว 2  หมู่ 2 คมนาคมให้ใช้งานได้ดี กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. ความยาว 175 ม. ไป - มาได้สะดวก

ลงดินสูงเฉล่ีย 0.7 ม. 
ลงลูกรังทับหน้า 0.2 ม. 
ลงหินคลุก 30 ลบ.ม.

16 ปรังปรุงถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนดินลูกรังขนาด - - - 180,000 - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ก่ิงแก้ว หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. ความยาว 300 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.50 ม.

17 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง ลงหินคลุกจ้านวน 24 ลบ.ม. - - 240,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ภมร 3  หมู่ 2 คมนาคมให้ใช้งานได้ดี ระยะทางกว้าง 4 ม. ความยาว 500 ม. ไป - มาได้สะดวก

ยาว 500 ม. 
18 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง ถนนดินลูกรังขนาด - - 144,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.บัวเขียว 3  หมู่ 2 คมนาคมให้ใช้งานได้ดี กว้าง 4 ม. ยาว 750 ม. ความยาว 750 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.50 ม.

19 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง ลงหินคลุกจ้านวน - - - 112,320 - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.สามัคคี  หมู่ 2 คมนาคมให้ใช้งานได้ดี 30 ลบ.ม. ระยะทาง ความยาว 234 ม. ไป - มาได้สะดวก

กว้าง 4 ม. ยาว 234 ม.
20 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง ลงหินคลุกจ้านวน  - - - - 43,200 ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.พัฒนชัย หมู่ 2 คมนาคมให้ใช้งานได้ดี 45  ลบ.ม. ระยะทาง ความยาว 90 ม. ไป - มาได้สะดวก
กว้าง 4 ม. ยาว 90 ม.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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21 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง ถนนดินลูกรังขนาด - - - 115,200 - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ก๋งพวง หมู่ 2 คมนาคมให้ใช้งานได้ดี กว้าง 4 ม. ยาว 240 ม. ความยาว 240 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.50 ม.

22 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง ระยะทางกว้าง 4 ม. - - - 96,000 - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.หนองวิวาท หมู่ 2 คมนาคมให้ใช้งานได้ดี ยาว 200 ม. ลงหินคุลก ความยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก

จ้านวน 24 ลบ.ม.
23 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง ระยะทางกว้าง 5 ม. - - 270,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.วัดหนองบัว หมู่ 2 คมนาคมให้ใช้งานได้ดี ยาว 450 ม. ลงหินคุลก ความยาว 450 ม. ไป - มาได้สะดวก
จ้านวน 24 ลบ.ม.

24 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ปรับปรุงถนนดินลูกรัง - - - 230,400 - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ชิดชอบ หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 ม. ยาว 480 ม ความยาว 480 ม. ไป - มาได้สะดวก

พร้อมลงดินหนาเฉล่ีย 
0.80 ม.

25 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง  เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง กว้าง 6 ม. ยาว 100 ม. - - - 72,000 - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.สองพ่ีน้อง หมู่ 3 คมนาคมให้ใช้งานได้ดี ลงดินลูกรังทับหน้าหนา ความยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก

0.20 ม. ลงหินคลุก
บดอัดแน่น  45  ลบ.ม.

26 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง ระยะทางกว้าง 4 ม. - - - 220,000 - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.นาป๊อย -มาบน้อย หมู่ 4 คมนาคมให้ใช้งานได้ดี ยาว 250 ม. ลงหินคุลก ความยาว 250 ม. ไป - มาได้สะดวก

จ้านวน 30 ลบ.ม.
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27 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง ระยะทางกว้าง 4 ม. - - - 96,000 - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ทิศกูล(ทุ่งสามง่ามแยกขวา) คมนาคมให้ใช้งานได้ดี ยาว 200 ม. ลงหินคุลก ความยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก
หมู่ 4 จ้านวน 24 ลบ.ม.

28 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง ระยะทางกว้าง 5 ม. - - 80,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.สุวรรณภักด์ิ  หมู่ 4 คมนาคมให้ใช้งานได้ดี ยาว 80 ม. ความยาว 80 ม. ไป - มาได้สะดวก

ลึกเฉล่ีย 0.80 ม. ลงหิน
คุลกจ้านวน 24 ลบ.ม.

29 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนดินลูกรัง ขนาดกว้าง - - 300,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.บ่อกุ่ม แยก 2 หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน 5 ม. ยาว 500 ม. ความยาว 500 ม. ไป - มาได้สะดวก

ดินหนาเฉล่ีย 0.60 ม.
ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 ม

30 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนดินลูกรังขนาด - - 120,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.สน่ันโสตร หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. ความยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก

ดินหนาเฉล่ีย 0.60 ม. 
ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 ม
หินคลุก 40 ลบ.ม.

31 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ความกว้าง 5 ม. - - 120,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ทองเช่ือม 2 หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ความยาว 200 ม. ความยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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32 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนดินลูกรัง ขนาด - - - 108,000 - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.สังข์เอียด หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 180 ม. ดินหนาเฉล่ีย ความยาว 180 ม. ไป - มาได้สะดวก

0.60 ม. ดินลูกรัง
หนาเฉล่ีย 0.20 ม.
หินคลุก 10 ลบ.ม.

33 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนดินลูกรังขนาดกว้าง 6 ม. - - - 360,000 - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.อยู่สุข หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 500 ม. ความยาว 500 ม. ไป - มาได้สะดวก

ดินหนาเฉล่ีย 0.50 ม.
ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 ม.
หินคลุก 40 ลบ.ม.

34 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ความกว้าง 6 ม. - - 150,000 150,000 - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.อู่ตะเภา แยก 2 หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ความยาว 500 ม. ความยาว 500 ม. ไป - มาได้สะดวก

ดินหนาเฉล่ีย 0.30 ม.
หินคลุก 10 ลบ.ม.

35 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ความกว้าง 5 ม. - 150,000 - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.อู่ตะเภา แยก 3 หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ความยาว 250 ม. ความยาว 250 ม. ไป - มาได้สะดวก

ดินหนาเฉล่ีย 0.30 ม.
หินคลุก 10 ลบ.ม.
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36 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ความกว้าง 6 ม. - - 216,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.นินทยักษ์ หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ความยาว 300 ม. ความยาว 300 ม. ไป - มาได้สะดวก
ดินหนาเฉล่ีย 0.30 ม.
หินคลุก 10 ลบ.ม.

37 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ความกว้าง 5 ม. - - - 60,000 - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ลุงเอก หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ความยาว 100 ม. ความยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก

38 ปรังปรุงถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ความกว้าง 5 ม. - - 120,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ทองเช่ือม หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ความยาว 200 ม. ความยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก

39 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ความกว้าง 5 ม. - - 180,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.กลมกล่อม หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ความยาว 300 ม. ความยาว 300 ม. ไป - มาได้สะดวก

40 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ความกว้าง 5 ม. - - 120,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
อ่างน ้าวังหิน หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ความยาว 200 ม. ความยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก

41 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ความกว้าง 4 ม. - 120,000 - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ต้นสีละมัน หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ความยาว 300 ม. ความยาว 300 ม. ไป - มาได้สะดวก

42 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ความกว้าง 6 ม. - - 120,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.หนองมาศ หมู่ 7 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ความยาว 350 ม. ความยาว 350 ม. ไป - มาได้สะดวก

43 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ความกว้าง 5 ม. - - 180,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ลุงบุตร หมู่ 7 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ความยาว 300 ม. ความยาว 300 ม. ไป - มาได้สะดวก

44 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนดินลูกรังขนาดกว้าง - 72,000 - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.บัวประเสริฐ หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน 6 ม. ยาว 100 ม. ความยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก

ดินหนาเฉล่ีย 1.00 ม.
ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 ม.
หินคลุก 20 ลบ.ม.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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45 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนดินลูกรังขนาดกว้าง 6 ม. - - 72,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.สถานีวิทยุ หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ความยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก

ดินหนาเฉล่ีย 1.00 ม.
ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 ม.
หินคลุก 20 ลบ.ม.

46 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนดินลูกรังขนาดกว้าง 6 ม. - 65,000 - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.พัฒนาการ 1/2 หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ความยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก

ดินหนาเฉล่ีย 1.00 ม.
ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 ม.
หินคลุก 17 ลบ.ม.

47 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนดินลูกรัง - - 220,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.พัฒนาการ 1/5 หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 6 ม. ความยาว 300 ม. ไป - มาได้สะดวก

ยาว 300 ม.
48 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนดินลูกรังขนาดกว้าง 6 ม. - 210,000 - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สาธิต หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 300 ม. ความยาว 300 ม. ไป - มาได้สะดวก
ดินหนาเฉล่ีย 0.60 ม.
ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 ม.
หินคลุก 20 ลบ.ม.
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49 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนดินลูกรังขนาด - 72,000 - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.เกษมศิริ หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 6 ม. ยาว 200 ม. ความยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก

ดินหนาเฉล่ีย 1.00 ม.
ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 ม.
หินคลุก 20 ลบ.ม.

50 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนดินลูกรังขนาด - - 210,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.อุดมสุข หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 6 ม. ยาว 300 ม. ความยาว 300 ม. ไป - มาได้สะดวก

ดินหนาเฉล่ีย 0.60 ม.
ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 ม.
หินคลุก 20 ลบ.ม.

51 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนดินลูกรังกว้าง 6 ม. - 72,000 - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.พัฒนาการ 1/3 หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ความยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก

ดินหนาเฉล่ีย 1.00 ม. 
ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 ม.
หินคลุก 20 ลบ.ม.

52 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง            เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง ถนนดินลูกรังกว้าง 8 ม. - - 150,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.คงทรัพย์ หมู่ 8 คมนาคมให้ใช้งานได้ดี ยาว 150 ม. ความยาว 150 ม. ไป - มาได้สะดวก

ดินหนาเฉล่ีย 1.00 ม.
ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 ม.
หินคลุก 20 ลบ.ม.
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53 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง ถนนดินลูกรังขนาด - 72,000 - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.โรงหมึกเจ๊สาว หมู่ 8 คมนาคมให้ใช้งานได้ดี กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. ความยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก

ดินหนาเฉล่ีย 1.00 ม.

ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 ม.
หินคลุก 20 ลบ.ม.

54 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง ความกว้าง 5 ม. - - 50,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.พ่วงสุข หมู่ 8 คมนาคมให้ใช้งานได้ดี ความยาว 100 ม. ความยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก

55 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง ความกว้าง 5 ม. - - - - 50,000 ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.พัฒนาการ 2/3 หมู่ 8 คมนาคมให้ใช้งานได้ดี ความยาว 100 ม. ความยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก

56 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง ระยะทางกว้าง 6 ม. - 90,000 - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.หวังเจริญ หมู่ 8 คมนาคมให้ใช้งานได้ดี ยาว 200 ม. ความยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก

57 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง กว้าง 6 ม. ยาว 100 ม. - - 90,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.คลองจิก หมู่ 10 คมนาคมให้ใช้งานได้ดี ลงดินลูกรังทับหน้าหนา ความยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก

0.2 ม. ลงหินคลุกบด
อัดแน่น 45 ลบ.ม.

58 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. - - 90,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.เขาระก้า 1/1 หมู่ 10 คมนาคมให้ใช้งานได้ดี ความยาว 300 ม. ไป - มาได้สะดวก

59 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง กว้าง 6 ม. ยาว 200 ม. - - - - 90,000 ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ถ.ห้วงไทรรัตน์ -  ราชทัณฑ์  คมนาคมให้ใช้งานได้ดี ลงดินลูกรังทับหน้าหนา ความยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก
หมู่ 11 0.2 ม. ลงหินคลุกบด

อัดแน่น 90 ลบ.ม.
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60 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง ถนนดินลูกรังขนาดกว้าง 5 ม. - - - 72,000 - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ปัญญา หมู่ 12 คมนาคมให้ใช้งานได้ดี ยาว 200 ม. ความยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก

ดินหนาเฉล่ีย 1.00 ม.
ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 ม.
หินคลุก 20 ลบ.ม.

61 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนดินลูกรังขนาดกว้าง 5 ม. - - 92,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ชัยมงคล 3 หมู่ 12 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ความยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก

ดินหนาเฉล่ีย 1.00 ม.
ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 ม.
หินคลุก 20 ลบ.ม.

62 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 360,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.หนองไผ่ หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 150 ม. ยาว 150 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
63 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - 240,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.หลังดับเพลิง หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

64 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5 ม. - - - - 450,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ. ย่าชุน หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 150 ม. ยาว 150 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
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65 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ครูราตรี หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
พร้อมรางระบายน ้า ค.ส.ล.

66 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - - 480,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.หมู่บ้านหมอสมชาย หมู่ 1  คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

67 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - - 360,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ดาราพงษ์ 4 หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 150 ม. ยาว 150 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
68 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 192,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ดาราพงษ์ 3 หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 80 ม. ยาว 80 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
69 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ดาราพงษ์ หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
70 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 240,000 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.กาญจนา-ป.ไพบูลย์ หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน  ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

187



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
71 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 240,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ล้อเกวียน หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

72 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 180,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.วัดคลองเพชร  หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 75 ม. ยาว 75 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
73 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 192,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ตาอ้อม หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 80 ม. ยาว 80 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

74 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 300,000 300,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.สงวนหงษ์ หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 250 ม. ยาว 250 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
75 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 480,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.จันเพ็ญ หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

76 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 360,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.สุขส้าราญ หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 150 ม. ยาว 150 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
77 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 446,400 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.นวลกสิอุทิศ 2 หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 180 ม. ยาว 180 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม. พร้อม
ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 
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78 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 480,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ชลประทาน 1 หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
79 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.กาญจนา(แยกซ้าย) หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

80 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - - 360,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ป.ไพบูลย์ หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 150 ม. ยาว 150 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
81 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 240,000 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.นวลกสิอุทิศ 1 หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

82 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซ.พอใจ เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 240,000 240,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
83 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 440,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมก่อสร้างรางระบายน ้า คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก

ซ.หงษ์เจริญ หมู่ 1 หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
รางระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด
0.50x0.75x100 ม.
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84 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 136,800 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.วังเรียง หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 57 ม. ยาว 57 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
85 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ช่วงท่ี 1 ถนน ค.ส.ล. - - - 160,800 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.วัดวรดิต หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 ม. ยาว 57 ม. ยาวรวม 67 ม. ไป - มาได้สะดวก

ช่วงท่ี 2 ถนน ค.ส.ล.
กว้าง 4 ม. ยาว 10 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

86 ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ขยายไหล่ทางกว้างเฉล่ีย - 220,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ถ.เกาะตะเคียน-หนองบัว คมนาคมให้มีมาตรฐาน 1.50 ม. ยาว 150 ม. ยาว 150 ม. ไป - มาได้สะดวก
หมู่ 1 หนาเฉล่ีย 0.20 ม.

87 ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้างข้างละ - - 176,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.พีเจ-ทุ่งกก หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน 0.5 ม.  ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
88 ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 1 ม. - - 360,000 360,000 360,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถ.เกาะตะเคียน-หนองบัว คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 900 ม. ยาว 900 ม. ไป - มาได้สะดวก
หมู่ 1 หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

89 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - - 480,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.สระน ้าพรงตาแรม หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
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90 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 576,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.พัฒนชัย หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน  ยาว 240 ม. ยาว 240 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

91 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 372,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.สัมพันธ์ หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 30 ม. ยาว 30 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
พร้อมก่อสร้างรางระบายน ้า
ยาว 150 ม. 

92 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 360,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.บัวตรี 1  หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 150 ม. ยาว 150 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

93 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 480,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.สามัคคี หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.  
94 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - - 513,600 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ก๋งพวง หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 214 ม. ยาว 214 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

95 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5 ม. - - - 370,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ข้างศาลจังหวัดตราด คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 140 ม. ยาว 140 ม. ไป - มาได้สะดวก
หมู่ 2 หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
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96 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม.  - - 720,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.นรมาศ  หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 30 ม. ยาว 30 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

97 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 624,000 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ภิรมย์ภักด์ิ หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 360 ม. ยาว 360 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
98 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนค.ส.ล.กว้าง 3.5 ม. - - - 221,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ยายสาย - ภิรมย์ภักด์ิ คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 105 ม. ยาว 105 ม. ไป - มาได้สะดวก
หมู่ 2 หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

99 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 393,600 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.แสบใจ-สระตาปลูก หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 164 ม. ยาว 164 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
100 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนค.ส.ล.กว้าง 3.5 ม. - - - 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ก้าเนิดทรัพย์ หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

101 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 480,000 480,000 547,200 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.บัวเขียว หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 628 ม. ยาว 628 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
102 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 800,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

 ซ.บัวเขียว 2 หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 125 ม. ยาว 125 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
พร้อมฝังท่อ Ø  0.80 ม.
ยาว 125 ม. 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
งบประมาณ

192



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

103 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 720,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.บัวเขียว 5 หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 300 ม. ยาว 300 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
104 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 240,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.บัวบาน หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

105 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 480,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.นรมาศ 2 หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
106 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 480,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.บัวเฟ่ือง หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

107 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.วิสุทธิแพทย์ หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
108 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 729,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ใยอุบล หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 135 ม. ยาว 135 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม. พร้อม
ฝังท่อระบายน ้าและบ่อพัก
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109 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 2,000,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.วิสุทธิราษฎร์ 1 หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 290 ม. ยาว 290 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน ้า 

110 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
หมู่บ้านกรุงไทย หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก

111 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5 ม. - - 600,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.มัสยิด หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก

112 ก่อสร้างถนนพร้อมก่อสร้าง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนค.ส.ล. - 130,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ทางเช่ือมถนน ค.ส.ล. คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 5 ม. ยาว 40 ม. ยาว 40 ม. ไป - มาได้สะดวก
ซ.บัวเขียว หมู่ 2 พร้อมก่อสร้างทางเช่ือม

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

113 ก่อสร้างทางเช่ือมถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างทางเช่ือม ขนาด - - 24,000 - - ทางเช่ือม ค.ส.ล. ประชาชนสัญจร กองช่าง
ค.ส.ล. ซ.ก๋งเต๋ีย หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 1 ม. ยาว 2 ม.  มีความยาว 2 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

114 ขยายไหล่ทางค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. - 800,000 - - - ไหล่ทาง ค.ส.ล. ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ลัดดาสวัสด์ิ หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 112 ม.  พร้อมฝังท่อ มีความยาว 112 ม. ไป - มาได้สะดวก

คสล. Ø หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
115 ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 1 ม. - - 396,000 396,000 408,000 ไหล่ทาง ค.ส.ล. ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถ.หนองบัว-ปลายคลอง คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 1,000 ม. มีความยาว ไป - มาได้สะดวก
หมู่ 2 หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 1,000 ม.
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116 ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ไหล่ทาง ค.ส.ล. - - 60,000 60,000 60,000 ไหล่ทาง ค.ส.ล. ประชาชนสัญจร กองช่าง
หน้าศาลเจ้าหนองบัว หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 0.50 ม. ยาว 300 ม. มีความยาว 300 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.20 ม.
117 ขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ลงหินคลุกไหล่ทางพร้อม - - - - 480,000 ไหล่ทาง ค.ส.ล. ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.บัวตรี (หน้าโรงพยาบาล คมนาคมให้มีมาตรฐาน ปรับเกล่ียกว้าง 2 ม. มีความยาว 50 ม. ไป - มาได้สะดวก
กรุงเทพตราด) หมู่ 2 ยาว 50 ม.

118 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม.  - - - 350,400 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ป่าหมาก 2 หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 146 ม. ยาว 146 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
119 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 216,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เฟ่ืองสวัสด์ิ 2 หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 90 ม. ยาว 90 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15  ม.

120 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล.กว้าง 4 ม. - - - - 252,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ช่างเบิ ม หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 105 ม. ยาว 105 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15  ม.

121 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล.ยาว 150 ม. - - 315,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ป่าหมาก - ชัยยันต์  หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3.50 ม. ยาว 150 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15  ม.
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122 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 315,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.หยินรัตน์ หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 130 ม. ยาว 130 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15  ม.

123 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4  ม. - 900,000 900,000 900,000 900,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ร่วมใจพัฒนา หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 1,500 ม. ยาว 1,500 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15  ม.
124 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.50 ม. - - - 315,000 315,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ริมอ่าง หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 257 ม. ยาว 257 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

125 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - - 480,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.หน้าบ้านผู้ใหญ่แหวง คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก
หมู่ 3 หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

126 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - - 360,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.บ้านลุงถิน (สระสีเสียด คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 150 ม. ยาว 150 ม. ไป - มาได้สะดวก
แยก1) หมู่ 3 หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

127 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 300,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ทินวรรณ หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 125 ม. ยาว 125 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
128 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 480,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ทุ่งตรอกสมอ หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
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129 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 120,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ร่มไทร หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 50 ม. ยาว 50 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
130 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ร่มไทร 1 หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
131 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - - 240,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ป่าหมาก 1 หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน  ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
132 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - - 480,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เอกรินทร์ หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
133 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 480,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สองพ่ีน้อง หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
134 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 480,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เฟ่ืองฟู  หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
135 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 576,000 576,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ชิดชอบ หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 480 ม. ยาว 480 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
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136 ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล.กว้าง 0.50ม. - - - 150,000 150,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สระสีเสียด หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 500 ม. ยาว 500 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

137 ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 1 ม. - - 288,000 288,000 288,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ถ.หนองบัว-ปลายคลอง คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 720 ม. ยาว 720 ม. ไป - มาได้สะดวก
หมู่ 3 หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

138 ขยายไหล่ทางค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้างข้างละ - - - 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.มัสยิด-สุขุมวิท  หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน 1 ม. ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย  0.15  ม.

139 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 ม. - - 468,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ส้าราญ หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 260 ม. ยาว 260 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
140 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - 120,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ตวงกระสินธ์ุ หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 50 ม. ยาว 50 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย  0.15  ม.

141 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 240,000 360,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ริมอ่าง 2  หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 250 ม. ยาว 250 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย  0.15  ม.

142 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 ม. - - - 450,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.นาป๊อย-มาบน้อย หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 250 ม. ยาว 250 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
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143 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 360,000 456,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ริมคลอง หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 340 ม. ยาว 340 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

144 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - 480,000 432,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.บัณฑิตชาติ หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 380 ม. ยาว 380 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
145 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 ม. - 378,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ลืมไม่ลง หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 210 ม. ยาว 210 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
146 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 480,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สุวรรณภักด์ิ  หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
147 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 ม. - - 240,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ขาวผ่อง หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
148 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล.กว้าง 3 ม. - 270,000 - 270,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.มาบน้อย หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 300 ม. ยาว 300 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
149 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล.กว้าง 3 ม. - - 270,000 180,000 180,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.รุ่งอรุณ หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 425 ม. ยาว 425 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
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150 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 ม. - - 180,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ฉิมวิเนตร หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
151 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 ม. - - 360,000 450,000 450,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สมบัติบูรณ์ คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 700 ม. ยาว 700 ม. ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 4 หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
152 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 ม. - - - 195,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมฝังท่อระบายน ้า คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก
ซ.อ่างน ้า หมู่ 4 หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ฝังท่อ

ระบายน ้าค.ส.ล.ขนาด Ø 
0.80 ม.จ้านวน 8 ท่อน

153 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 ม. - - 195,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
พร้อมฝังท่อระบายน ้า คมนาคมให้มีมาตรฐาน  ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก
ซ.ร่มเย็น หมู่ 4 หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ฝังท่อ

ระบายน ้าค.ส.ล. ขนาด Ø 
0.80 ม.จ้านวน 8 ท่อน

154 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 ม. - - 450,000 - 432,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.หินโคร่ง หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 490 ม. ยาว 490 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
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155 ขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้าง 1 ม. - 150,000 150,000 150,000 150,000 ไหล่ทางถนนมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถ.พัฒนาการปลายคลอง คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 1,000 ม. ความยาว 1,000 ม. ไป - มาได้สะดวก
หมู่ 4 หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

156 ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้าง - - 90,000 90,000 90,000 ไหล่ทางถนนมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.เนินใหญ่ - ทุ่งสามง่าม คมนาคมให้มีมาตรฐาน ข้างละ 0.5 ม. ยาว 900 ม. ความยาว 900 ม. ไป - มาได้สะดวก
หมู่ 4 หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

157 ก่อสร้างถนนทางเช่ือม เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ทางเช่ือม ค.ส.ล. ยาว 5 ม. - 150,000 - - - ทางเช่ือมค.ส.ล. ประชาชนสัญจร กองช่าง
ค.ส.ล. ซ.หยินรัตน์ หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน พร้อมรางระบายน ้า มีความยาว 5 ม. ไป - มาได้สะดวก

แบบเปิด จ้านวน 1 แห่ง
158 ก่อสร้างถนนทางเช่ือม ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง พื นท่ี ค.ส.ล. 30 ตร.ม - 30,000 - - - ทางเช่ือมค.ส.ล. มี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ปลายคลองแขวน คมนาคมให้มีมาตรฐาน ความยาว 30 ตร.ม. ไป - มาได้สะดวก

(เลี ยวเข้าศาลา) หมู่ 4 
159 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 192,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.แม่อ้าไพ หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 80 ม. ยาว 80 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
160 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 240,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.บ่อกุ่ม หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
161 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 120,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.วัดสระอินทนิน หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 50 ม. ยาว 50 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
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162 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม.  - - - 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.สน่ันโสตร หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
163 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 756,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.วรรณประสาร หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 315 ม. ยาว 315 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

164 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 240,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.นรมาศ 3 หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
165 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สิรินัดดา  หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
166 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 ม. - - - 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ทองเช่ือม หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

167 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 240,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ทองเช่ือม 1 หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
168 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 240,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ทองเช่ือม 2 หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
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169 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 960,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ก้าเนิดสินธ์ุ หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 400 ม. ยาว 400 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

170 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - - 960,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ยายหลาย หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 400 ม. ยาว 400 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
171 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 240,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ลุงสวน หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
172 ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ไหล่ทาง ค.ส.ล. - - 360,000 - - ไหล่ทาง ค.ส.ล. ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.อู่ตะเภา หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้างเฉล่ีย 0.50 ม. มีความยาว 600 ม. ไป - มาได้สะดวก
ยาวเฉล่ีย 600 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

173 ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ขนาดกว้าง 0.50 ม. - - - - 250,000 ไหล่ทางมีความยาว ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ภมรสงวนด้าริ หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 300 ม. พร้อมวางท่อ 300 ม. ไป - มาได้สะดวก

 คสล. ขนาด 1 ม.
จ้านวน 8 ท่อน

174 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ช่วงท่ี1ขนาดกว้าง 3.50 ม. - - 543,900 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ตะบก 2 หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 146 ม. ยาว 259 ม. ไป - มาได้สะดวก

ช่วงท่ี2ขนาดกว้าง 3.50 ม.
ยาว 113 ม.

175 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 ม. - - 360,000 360,000 360,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ตะบก 1 หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 600 ม. ยาว 600 ม. ไป - มาได้สะดวก
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176 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - 600,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ทุ่งเจริญ หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 250 ม. ยาว 250 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

177 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.5 ม. - - - 315,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ริมเข่ือน  หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 150 ม. ยาว 150 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย  0.15  ม.

178 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - 888,000 456,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.โรงยาง - ห้วงไทรรัตน์ คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 560 ม. ยาว 560 ม. ไป - มาได้สะดวก
หมู่ 6 หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

179 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3  ม. - 126,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ต่ิงเกษม หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 70 ม. ยาว 70 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
180 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - 48,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สัมฤทธ์ิผล หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 20 ม. พร้อมทางเช่ือม ยาว 20 ม. ไป - มาได้สะดวก

181 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 ม.  - 126,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.อ่ิมบุญ หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 70 ม. ยาว 70 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

182 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 ม. - 144,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.เอื องไพร หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 80 ม. ยาว 80 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
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183 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 ม. - - 180,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ปู่หลวงใน หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

184 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 240,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
อ่างน ้าวังหิน หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
185 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - 720,000 720,000 720,000 720,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เขาไม้ลัก หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 1,200 ม. ยาว 1,200 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

186 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซ.วังหิน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 408,000 408,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 340 ม. ยาว 340 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย  0.15  ม.

187 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ตาชัย - ยายเล็ก หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย  0.15  ม.

188 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 240,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.เสริมสกุล หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย  0.15  ม.
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189 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. 4x0.15x174 ม. - - 421,800 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.สามพ่ีน้อง  หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน พร้อมท่อ ค.ส.ล. Ø ยาว 174 ม. ไป - มาได้สะดวก

0.60 ม.จ้านวน 7 ท่อน
190 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - 600,000 600,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สามพ่ีน้อง -ทุ่งเจริญ หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 500 ม. ยาว 500 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย  0.15  ม.

191 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 600,000 600,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ทุ่งเจริญ -เนินตะแคง คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 500 ม. ยาว 500 ม. ไป - มาได้สะดวก
หมู่ 6 หนาเฉล่ีย  0.15  ม.

192 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ซ.ก๋งลิ เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 360,000 360,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 300 ม. ยาว 300 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
193 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 ม. - 82,500 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เป่ียมสุข หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 50 ม. ยาว 50 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

194 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง - - 210,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.พร้อมทรัพย์ หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน 3.50 ม. ยาว 46 ม. ยาว 46 ม. ไป - มาได้สะดวก

พร้อมฝังท่อ Ø 0.60 ม.
และบ่อพัก ยาว 46 ม.
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195 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - - 240,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ดอนตาปู่ หมู่ 7 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
196 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - 552,000 - 552,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.หนองแหน หมู่ 7 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 460 ม. ยาว 460 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

197 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 240,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.หนองน ้าขาว หมู่ 7 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
198 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.5 ม. - 525,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.หลวงช้านาญ หมู่ 7 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 250 ม. ยาว 250 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย  0.15  ม.

199 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง  4  ม. - 360,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ร่มสุขพัฒนา หมู่ 7 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 150 ม. ยาว 150 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย  0.15  ม.
200 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง   4   ม. - 664,800 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ทองค้าดี หมู่ 7 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 277 ม. ยาว 277 ม. ไป - มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย  0.15  ม.

201 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4  ม. - - - 672,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.คลองม่วง  หมู่ 7 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 280  ม. ยาว 280 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย  0.15  ม.
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202 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - - 480,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ลุงบุตร หมู่ 7 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย  0.15  ม.
203 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - 240,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.หนองไก่เถ่ือน หมู่ 7 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป-มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย  0.15  ม.

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 480,000 480,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.โรงสูบ หมู่ 7 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 400 ม. ยาว 400 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย  0.15  ม.

205 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4  ม. - - - 480,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.หนองพรุ  หมู่ 7 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

206 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 420,000 420,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ประชาร่วมใจ หมู่ 7 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 350 ม. ยาว 350 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
207 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - 240,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ปากคลอง แยก 1 หมู่ 7 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป-มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
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ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.พัฒนาการ 1/3 หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย  0.15  ม.

209 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล.กว้าง 4 ม. - - - - 144,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.พัฒนาการ 2/5 หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 60 ม. ยาว 60 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
210 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 240,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.พัฒนาการ 3/5 หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป-มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย  0.15  ม.

211 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 600,000 600,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.พัฒนาการ 4 หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 250 ม. ยาว 250 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

212 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล.กว้าง 4  ม. - - - 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.คงทรัพย์ หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
213 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เกษมศิริ หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป-มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

214 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ต.การยาง หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
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215 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.พัฒนาการ 2/4 หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 150 ม. ยาว 150 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
216 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล.กว้าง 4 ม. - - - - 240,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.พัฒนาการ 1/2  หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป-มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

217 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - 240,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.พัฒนาการ 1/5 หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
218 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 132,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.พัฒนาการ 1/6 หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 55 ม. ยาว 55 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
219 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - - 120,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.พัฒนาการ 2/1 หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 290 ม. ยาว 290 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
220 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4  ม. - - - - 288,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.หมอด้วน หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 120 ม. ยาว 120 ม. ไป-มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
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221 ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้าง 1 ม. - 45,000 - - - ไหล่ทาง ค.ส.ล. ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ต.การยาง หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 70 ม. มีความยาว 70 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
222 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม.  - - - 240,000 480,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.พ่วงมิตร หมู่ 9 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 300 ม. ยาว 300 ม. ไป-มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

223 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 480,000 480,000 480,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ช่วยกัน หมู่ 9 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 600 ม. ยาว 600 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
224 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 480,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.หนองปรือ หมู่ 9 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป-มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

225 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4  ม. - 480,000 480,000 480,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ทวนพัฒนา หมู่ 9 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 600 ม. ยาว 600 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
226 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซ.คงดี เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 480,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

หมู่ 9 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป-มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

227 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 240,000 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.หนูช่ืน หมู่ 9 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
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228 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. - 886,788 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถ.ท้ายวัง - ห้วงไทรรัตน์  คมนาคมให้มีมาตรฐาน ช่วง1 กว้าง 7 ม.ยาว 48 ม. ยาว 207 ม. ไป-มาได้สะดวก

หมู่ 9 ช่วง2 กว้าง 7 ม.ยาว 85 ม.
ช่วง3 กว้าง 7 ม.ยาว 74 ม.

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
229 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 312,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.โพธ์ิทอง หมู่ 9 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 130 ม. ยาว 130 ม. ไป-มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

230 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 480,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ฉายแสง หมู่ 9 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15  ม.
231 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5  ม. - - - 1,350,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.วัดเกาะมะปริง หมู่ 9 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 450 ม. ยาว 450 ม. ไป-มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

232 ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้าง 0.5 ม. - - - 270,000 - ไหล่ทาง ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.สวนใน-ห้วงไทรรัตน์ หมู่ 9 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 900 ม. ยาว 900 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
233 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 480,000 480,000 480,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.คลองจิก หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน  ยาว 600 ม. ยาว 600 ม. ไป-มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

234 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 ม. - - 180,000 180,000 180,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.คลองจิก 1/2 หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 300 ม. ยาว 300 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
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235 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 ม. - - - 180,000 180,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.คลองจิก 1/3 หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
236 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - 528,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถ.ราชทัณฑ์ -ห้วงไทรรัตน์ คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 220 ม. ยาว 220 ม. ไป-มาได้สะดวก
หมู่ 10 หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

237 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซ.ภักดี เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 480,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
238 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 504,000 504,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ตั งทรงเกียรติ หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 420 ม. ยาว 420 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
239 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.5 ม. - 378,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เขาระก้า 1/1 หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 180 ม. ยาว 180 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.เขาระก้า 2 หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100  ม. ยาว 100 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย  0.15  ม.

241 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 360,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.เขาระก้า 2/1  หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 150 ม. ยาว 150 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
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242 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 480,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.เขาระก้า 3/1  หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน  ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย  0.15  ม.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - - 240,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.เขาระก้า 4 หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100  ม. ยาว 100 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย  0.15  ม.

244 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 240,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.เขาระก้า 5 หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
245 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - - 360,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เขาระก้า 6 หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 150 ม. ยาว 150 ม. ไป-มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

246 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.เนินต๋ัง 1/2 หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม.  ยาว 100 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
247 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - - 360,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เนินต๋ัง 3/1 หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 150 ม. ยาว 150 ม. ไป-มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

248 ขยายไหล่ทาง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. - - - - 600,000 ไหล่ทาง ค.ส.ล. ประชาชนสัญจร กองช่าง
ถ.เขาระก้า-เนินดินแดง คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 1,000 ม. มีความยาว ไป-มาได้สะดวก
หมู่ 10 หนาเฉล่ีย 0.05 ม. 1,000 ม.
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249 ขยายไหล่ทาง ถ.พัฒนาการ เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. - - - 600,000 - ไหล่ทางมีความยาว ประชาชนสัญจร กองช่าง
ปลายคลอง -เขาระก้า คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 1,000 ม. 1,000 ม. ไป-มาได้สะดวก
หมู่ 10 หนาเฉล่ีย 0.05 ม.

250 ขยายไหล่ทาง ถ.พัฒนาการ เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. - - - - 600,000 ไห่ทาง ค.ส.ล. ประชาชนสัญจร กองช่าง
ปลายคลอง -เนินต๋ัง หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 1,000 ม. มีความยาว ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.05 ม. 1,000 ม.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - 300,000 300,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.โพธ์ิทอง หมู่ 11 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 250 ม. ยาว 250 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย  0.15  ม.

252 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ช่วงท่ี 1 กว้าง 4 ม. - 502,200 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.หินเพลิง หมู่ 11 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 171 ม. ยาว 207 ม. ไป-มาได้สะดวก

ช่วงท่ี 2 กว้าง 4 ม.
ยาว 36 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

253 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. ช่วง 1 - 339,724 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.สมพงษ์ หมู่ 11 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 ม. ยาว 14 ม. ยาว 124 ม. ไป-มาได้สะดวก

พร้อมก่อสร้างทางเช่ือม
ช่วง 2 กว้าง 4 ม.
ยาว 110 ม. พร้อมฝังท่อ
ระบายน ้าขนาด Ø 0.80 ม.
จ้านวน 10 ท่อน
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ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. ช่วง1 - 340,200 676,200 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ถ.ห้วงไทรรัตน์ - ราชทัณฑ์  คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 7 ม. ยาว 81 ม. ยาว 242 ม. ไป-มาได้สะดวก
หมู่ 11 ช่วง 2 กว้าง 7 ม.

ยาว 114 ม.  
ช่วงท่ี3  กว้าง 7 ม.
ยาว 47 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15  ม.

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. - - 621,760 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.มาบตอง - เนินต๋ังหมู่ 11 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ช่วง1กว้าง 4 ม.ยาว 87 ม. ยาว 268 ม. ไป-มาได้สะดวก

ช่วง2กว้าง 4 ม.ยาว 181 ม.
หนาเฉล่ีย  0.15  ม.

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซ.ภักดี เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - 192,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
หมู่ 11 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 80 ม. ยาว 80 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย  0.15  ม.
257 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - 600,000 600,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.โกเมท - มาบชลูด หมู่ 11 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 500 ม. ยาว 500 ม. ไป-มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15  ม.

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 240,000 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ยุทธนา หมู่ 11 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย  0.15  ม.
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259 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 480,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ไสว-ธันวา หมู่ 11 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
260 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 240,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.นายหอม หมู่ 11 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป-มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

261 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 240,000 240,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ประกิจ หมู่ 11 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 ม. ยาว 200 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
262 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 440,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมรางระบายน ้า ค.ส.ล. คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป-มาได้สะดวก
ซ.หลังจวน (ข้างโรงเหล็ก) หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
หมู่ 12 พร้อมรางระบายน ้าคสล

0.50x0.75x100 ม.
263 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5 ม. - - 189,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เกษตร หมู่ 12 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 63 ม. ยาว 63 ม. ไป-มาได้สะดวก
264 ก่อสร้างทางเช่ือมถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ทางเช่ือมขนาดกว้าง - 25,000 - - - ทางเช่ือม ค.ส.ล. ประชาชนสัญจร กองช่าง

ค.ส.ล. หมู่บ้านเจริญศิริเฮ้าส์ คมนาคมให้มีมาตรฐาน 6.70 ม. ยาว 5.20 ม. มีความยาว 5.20 ม. ไป-มาได้สะดวก

พร้อมรื อถนนเดิม
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265 ก่อสร้างทางเช่ือมถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ทางเช่ือมขนาดกว้าง 6 ม. - 39,000 - - - ทางเช่ือมมีความยาว ประชาชนสัญจร กองช่าง

หมู่บ้านร่มสุข คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 9.20 ม. หนาเฉล่ีย 9.20 ม. ไป-มาได้สะดวก

0.15 ม. พร้อมรื อถนนเดิม
266 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 472,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ก่อสร้างรางระบายน ้า คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 130 ม. ยาว 130 ม. ไป-มาได้สะดวก
ซ.สหกรณ์ครู หมู่ 12 หนาเฉล่ีย 0.15 ม. และราง

ระบายน ้าค.ส.ล. ขนาด
0.50x0.75x80 ม.

267 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - 240,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.หลังจวน 1 หมู่ 12 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
268 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4  ม. - - - - 240,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ข้างโรงเรียนชาย หมู่ 12 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป-มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - - 240,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.หลังจวน  หมู่ 12 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 ม. ยาว 100 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย  0.15  ม.
270 ขยายไหล่ทาง ซ.แสบใจ 1 เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ไหล่ทาง กว้าง 0.50 ม. - - 90,000 90,000 - ไหล่ทางถนน ค.ส.ล. ประชาชนสัญจร กองช่าง

หมู่ 12 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 300 ม. มีความยาว 300 ม. ไป-มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

271 ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง - - 60,000 - - ไหล่ทางถนน ค.ส.ล. ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.หลังจวน หมู่ 12 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ข้างละ 0.5 ม.ยาว 100 ม. มีความยาว 100 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
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272 ปูแอสฟัลท์ติก เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก กว้าง 5 ม. - 1,468,800 - - - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถ.ท่าเรือ-เกาะตะเคียน หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 720 ม. มีความยาว 720 ม. ไป-มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.05 ม.

273 ปูแอสฟัลท์ติก เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก กว้าง 5 ม. - - - - 374,000 ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.เกาะตะเคียน หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 220 ม. มีความยาว 220 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.05 ม.

274 ปูแอสฟัลท์ติก ถ.หน้า อบต. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติกกว้าง 12 ม. - - - - 3,304,800 ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง

หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 810 ม. มีความยาว 810 ม. ไป-มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.05 ม.

275 ปูแอสฟัลท์ติก  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก กว้าง 6 ม. - - - - 1,080,000 ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถ.ศรีสุวรรณพิศ 2 หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว  300 ม. มีความยาว 300 ม. ไป-มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.05 ม.

276 ปูแอสฟัลท์ติก ซ.ตาแชร์ เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก กว้าง 5 ม. - - - 782,000 - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง

หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 460 ม. มีความยาว 460 ม. ไป-มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.05 ม.

277 ปูแอสฟัลท์ติก  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก กว้าง 5 ม. - - 620,000 - - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถ.หมู่บ้านกรุงไทย หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 230 ม. มีความยาว 230 ม. ไป-มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.05 ม.

278 ปูแอสฟัลท์ติก ถ.พัฒนาการ เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก กว้าง 6 ม. - 2,520,000 2,520,000 - 2,520,000 ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง

ปลายคลอง หมู่ 3 ,หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 4,100 ม. มีความยาว ไป-มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.05 ม. 4,100 ม.
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280 ปูแอสฟัลท์ติก เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก กว้าง 6 ม. - - 3,780,000 - - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถ.หนองบัว-ปลายคลอง คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 1,800 ม.  มีความยาว ไป-มาได้สะดวก
หมู่ 3 หนาเฉล่ีย 0.05 ม. 1,800 ม.

281 ปูแอสฟัลท์ติก ถนนมัสยิด เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ปูแอสฟัลท์ติกกว้าง 5 ม. - - 1,215,500 - - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง
หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 715 ม. มีความยาว 715 ม. ไป-มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.05 ม.
282 ปูแอสฟัลท์ติก ถ.พัฒนาการ เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ปูแอสฟัลท์ติกกว้าง 6 ม. - - 1,512,000 1,512,000 - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง

ปลายคลอง - เขาระก้า คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 1,200 ม. มีความยาว ไป-มาได้สะดวก
หมู่ 4 หนาเฉล่ีย 0.05 ม. 1,200 ม.

283 ปูแอสฟัลท์ติก เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ปูแอสฟัลท์ติกกว้าง 6 ม. - - 1,020,000 1,020,000 - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง
ถ.ท้ายวัง-ห้วงไทรรัตน์ คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 1,000 ม. มีความยาว ไป-มาได้สะดวก
หมู่ 6 หนาเฉล่ีย 0.05 ม. 1,000 ม.
ปูแอสฟัลท์ติก เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ปูแอสฟัลติกท์ยาว 800 ม. - - 816,000 816,000 - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง
ถ.ท้ายวัง-ห้วงไทรรัตน์ คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 5 ม.  มีความยาว 800 ม. ไป-มาได้สะดวก
หมู่ 9 หนาเฉล่ีย 0.05 ม.

285 ปูแอสฟัลท์ติก ถ.ปลายคลอง - เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก กว้าง 6 ม. - - - - 5,100,000 ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง

เขาระก้า  หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 2,500 ม. มีความยาว ไป-มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.05 ม. 2,500 ม.
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286 ปูแอสฟัลท์ติก เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก กว้าง 6 ม. - - - 2,040,000 - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถ.พัฒนาการปลายคลอง - คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 1,000 ม. มีความยาว ไป-มาได้สะดวก
เนินยายต๋ัง หมู่ 10 หนาเฉล่ีย 0.05 ม. 1,000 ม.
ปูแอสฟัลติกท์  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ปูแอสฟัลติกท์ กว้าง 5 ม. - - 2,025,000 2,025,000 - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง
ถนนห้วงไทรรัตน์-ราชทัณฑ์ คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 1,500 ม. มีความยาว 1,500 ม. ไป-มาได้สะดวก
หมู่ 11 หนาเฉล่ีย 0.05 ม.

288 ปูแอสฟัลท์ติก ซ.แสบใจ 3 เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก กว้าง 4 ม. - 504,000 - - - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง

หมู่ 12 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว  300 ม. มีความยาว 300 ม. ไป-มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.05 ม.

289 ปูแอสฟัลท์ติก ซ.สหกรณ์ครู เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก - - - 374,000 - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง

หมู่ 12 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 5.50 ม. ยาว 200 ม. มีความยาว 200 ม. ไป-มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.05 ม.

290 ปูแอสฟัลท์ติก ซ.แสบใจ 1 เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก กว้าง 4 ม. - - - 720,000 - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง

หมู่ 12 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 400 ม.  มีความยาว 400 ม. ไป-มาได้สะดวก
หนาเฉล่ีย 0.05 ม.

291 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - - - 360,000 ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
 ซ.ย่าชุน หมู่ 1 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x180 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน

ระบายน ้าร้อยละ 80
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292 ก่อสร้างรางระบายน ้า  เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - - 200,000 - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.หลังดับเพลิง ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x100 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน

หมู่ 1 ระบายน ้าร้อยละ 80
293 ก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 200,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ป้าเอ้ หมู่ 1 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x100 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

294 ก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - 200,000 200,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.น้าดา - ทุ่งกก ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x200 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน

หมู่ 1 ระบายน ้าร้อยละ 80
295 ก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ล้อเกวียน หมู่ 1 ป้องกันน ้าท่วม 0.40x0.60x300 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

296 ก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - - 400,000 - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

 ค.ส.ล. ซ.ตาอ้อม หมู่ 1 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x200 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

297 ก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - 600,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ค.ส.ล. ซ. ป.ไพบูลย์  หมู่ 1 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x300 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80
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298 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - - 400,000 - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.ริมคลอง  หมู่ 1 ป้องกันน ้าท่วม  0.50x0.75x200 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

299 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 220,000 220,000 - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ซ.วัดวรดิต หมู่ 1 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x220 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน

ระบายน ้าร้อยละ 80

300 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - - 400,000 - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ถ.ชลประทาน 1 หมู่ 1 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x200 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

301 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - 300,000 300,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.ตาแชร์ หมู่ 1 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x300 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

302 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - 314,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ถ.เกาะตะเคียน - หนองบัว ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x157 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน

หมู่ 1 ระบายน ้าร้อยละ 80

303 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - - 300,000 - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.ดาราพงษ์ 4 หมู่ 1 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x150 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

304 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 200,000 200,000 - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.ดาราพงษ์ 3 หมู่ 1 ป้องกันน ้าท่วม 0.5x0.75x200 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80
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305 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - 400,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.พีเจ - ทุ่งกก หมู่ 1 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x200 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

306 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - - 400,000 - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.จันเพ็ญ หมู่ 1 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x200 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

307 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 200,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.กาญจนา (แยกซ้าย) หมู่ 1 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x100 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

308 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - - 200,000 200,000 ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.ลาภวิไล หมู่ 1 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x200 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

309 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 200,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.วัดดคลองเพชร หมู่ 1 ป้องกันน ้าท่วม 0.5x0.75x100 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

310 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - - - 184,000 ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.ท่าศักด์ิ หมู่ 1 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x92 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

311 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - - 200,000 - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.หนองจัน หมู่ 1 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x100 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

224



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
312 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - - - 200,000 ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.ถึงใจ หมู่ 1 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x100 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

313 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - 320,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.สุดสงวน หมู่ 1 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x160 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

314 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 158,400 - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.วิสุทธิราษฎร์ 1 หมู่ 2 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x80 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

315 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 158,400 - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.สดใส หมู่ 2 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x80 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

316 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 140,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ลานกีฬา หมู่บ้านกรุงไทย ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x70 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน

หมู่ 2 ระบายน ้าร้อยละ 80

317 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - 206,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.สามัคคี หมู่ 2 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x103 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

318 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 240,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.บัวเขียว 1 หมู่ 2 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x120 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80
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319 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - 206,000 - - 220,000 ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.บัวเขียว 3 หมู่ 2 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x103 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

320 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 400,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ซ.บัวเขียว 2  หมู่ 2 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x200 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน

ระบายน ้าร้อยละ 80
321 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - - 400,000 - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.บัวเขียว หมู่ 2 ป้องกันน ้าท่วม 0.5x0.75x200 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

322 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - 500,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ซ.บัวตรี-สันติสุข หมู่ 2 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x250 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน

ระบายน ้าร้อยละ 80
323 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - - 200,000 - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

หมู่บ้านวิสุทธิแพทย์ หมู่ 2 ป้องกันน ้าท่วม 0.5x0.75x100 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

324 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - - 200,000 - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ถ.หนองบัว-ปลายคลอง ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x500 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน

หมู่ 2 ระบายน ้าร้อยละ 80

325 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 200,000 200,000 - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.แสบใจ-พรงตาแรม หมู่ 2 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x200 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80
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326 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - - 200,000 - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.ภิรมภักด์ิ หมู่ 2 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x130 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

327 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - - 200,000 - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.กล้าณรงค์ หมู่ 2 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x150 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

328 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 580,000 220,000 - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.มัสยิด หมู่ 3 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x400 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

329 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - - 200,000 200,000 ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.ป่าหมาก 4 หมู่ 3 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x200 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

330 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 300,000 200,000 - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.ป่าหมาก 5 หมู่ 3 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x250 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

331 ก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - - 360,000 - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ร่วมใจ หมู่ 3 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x180 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

332 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - - 500,000 500,000 ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ถ.หนองบัว-ปลายคลอง ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x500 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน

หมู่ 3 ระบายน ้าร้อยละ 80
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333 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - 348,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.สุขใจ หมู่ 3 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x87 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน

(สองข้าง) ระบายน ้าร้อยละ 80

334 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - 392,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.ป่าหมาก หมู่ 3 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x196 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

335 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 470,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.ป่าหมาก 1 หมู่ 3 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x235 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

336 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - - 348,000 - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.ป่าหมาก 2 หมู่ 3 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x446 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

337 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 400,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.ป่าหมาก 5 หมู่ 3 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x200 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

338 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 200,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.ร่วมใจ 2  หมู่ 3 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x100 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

339 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - - 1,200,000 - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.สันติสุข 5 หมู่ 3 ป้องกันน ้าท่วม ขนาด 0.50x0.75 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน

ความยาวรวม 2 ฝ่ัง 600 ม. ระบายน ้าร้อยละ 80
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340 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 410,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.สระสีเสียด 2 หมู่ 3 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x204 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

341 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 400,000 400,000 - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.สองพ่ีน้อง หมู่ 3 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x400 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

342 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - - - 200,000 ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.จรัสแสง หมู่ 3 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x100 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

343 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - - 260,000 - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.หยินรัตน์ หมู่ 3 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x130 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

344 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - - - 290,000 ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ถ.พัฒนาการปลายคลอง ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x145 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน

หมู่ 3 ระบายน ้าร้อยละ 80

345 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - - 320,000 200,000 ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.ร่มไทร หมู่ 3 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x360 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

346 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 200,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.ร่มไทร 2 หมู่ 3 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x100 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80
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347 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 400,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.ปลายคลองแขวน หมู่ 4 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x200 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

348 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 200,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ซ. แม่อ้าไพ หมู่ 5 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.70x100 ม.  ต่อการก่อสร้างราง ถนน

ระบายน ้าร้อยละ 80

349 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 300,000 300,000 - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.บ่อกุ่ม หมู่ 5 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x300 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

350 ก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - 625,000 625,000 625,000 - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ค.ส.ล. (แบบเปิด) ป้องกันน ้าท่วม 1.00x0.75x750 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน

ซ.สระอินทนิน-ตรอกใน ระบายน ้าร้อยละ 80

หมู่ 5
351 ก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - 162,500 - - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.ตรอกใน - ท้ายวัง หมู่ 5 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x65 ม.  ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

352 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - 200,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.ประสารทองเช่ือม หมู่ 5 ป้องกันน ้าท่วม กว้าง 0.50 ม. ยาว 100 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน

ลึกเฉล่ีย 0.75 ม. ระบายน ้าร้อยละ 80

353 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - - 200,000 200,000 ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.ภมรสงวนด้าริ ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x200 ม.  ต่อการก่อสร้างราง ถนน

หมู่ 5 ระบายน ้าร้อยละ 80
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354 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - 200,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.ตรอกใน - ราษฎร์ร่วมใจ ป้องกันน ้าท่วม กว้าง 0.50 ม. ยาว 100 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน

หมู่ 5 ลึกเฉล่ีย 0.75 ม. ระบายน ้าร้อยละ 80

355 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล.  เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 400,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.อู่ตะเภา หมู่ 5 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x200 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

356 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 300,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.แจะ หมู่ 5 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x150 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

357 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - - 200,000 200,000 ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ซ.เขาไม้ลัก  หมู่ 6 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x 200ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน

ระบายน ้าร้อยละ 80

358 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - 50,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.โรงยาง - ห้วงไทรรัตน์ ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x9 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน

(ปากซอย) หมู่ 6 พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ระบายน ้าร้อยละ 80

359 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 200,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.ตรอกใน - ท้ายวัง ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x107 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน

หมู่ 6 ระบายน ้าร้อยละ 80

360 ก่อสร้างก้าแพงกันดิน เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ ก้าแพงกันดิน ยาว 147 ม. - 536,550 - - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

พร้อมขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ริมตล่ิง ขยายไหล่ทาง กว้าง 1.00 ม. การก่อสร้างก้าแพง ถนน

ซ.วังหิน หมู่ 6 ยาว 147 ม. หนาเฉล่ีย 0.20 ม. กันดินและขยายไหล่
ทางร้อยละ 80
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361 ก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - - 400,000 - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ชลประทาน  ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x200 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
หมู่ 8 ระบายน ้าร้อยละ80

362 ก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - 540,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ค.ส.ล. ซ.ร่วมมิตร  ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x270 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
หมู่ 8 ระบายน ้าร้อยละ80

363 ก่อสร้างรางระบายน ้า  เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด - - 400,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ค.ส.ล. ซ.พัฒนาการ 1/1 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x200 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
หมู่ 8 ระบายน ้าร้อยละ80

364 ก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - 424,800 - - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ค.ส.ล. ซ.พัฒนาการ 1/2 ป้องกันน ้าท่วม ขนาด 0.50x0.75x236 ต่อการก่อสร้างราง ถนน
หมู่ 8 ระบายน ้าร้อยละ80

365 ก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด - - 500,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ค.ส.ล. ซ.พัฒนาการ 2/1 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x285 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
หมู่ 8 ระบายน ้าร้อยละ80

366 ก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด - 200,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.อู่ช่างแห้ง หมู่ 8 ป้องกันน ้าท่วม  0.50x0.75x100 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ 80

367 ก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 200,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ประเสริฐมัดรอ ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x100 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
หมู่ 8 ระบายน ้าร้อยละ80

368 ก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 400,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.มูฮ้าหมัดตอเฮด ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x200 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
หมู่ 8 ระบายน ้าร้อยละ80
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369 ก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 400,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ค.ส.ล.  ซ.จงรัก หมู่ 8 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x200 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ80

370 ก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 200,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ค.ส.ล.  ซ. ต.การยาง ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x100 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน

หมู่ 8 ระบายน ้าร้อยละ80

371 ก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 250,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ค.ส.ล.  ซ.ข้างโรงแรมไพลิน ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x100 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน

หมู่ 8 ระบายน ้าร้อยละ80
372 ก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - 141,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.คลองสาม หมู่ 11 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x47 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน

พร้อมฝาตะแกรง ระบายน ้าร้อยละ80

373 ก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - - 200,000 - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.หลังจวน หมู่ 12 ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x100 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน
ระบายน ้าร้อยละ80

374 ก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือระบายน ้าและ ขนาดกว้าง 0.50 ม. - 50,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.หลังจวน 1 หมู่ 12 ป้องกันน ้าท่วม ลึกเฉล่ีย 0.75 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน

ข้างซ้ายยาว 16.80 ม. ระบายน ้าร้อยละ80

ข้างขวายาว 7.20 ม.
375 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - - 200,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.สหกรณ์ครู (ซอย 1) ป้องกันน ้าท่วม 0.50x0.75x100 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน

หมู่ 12 ระบายน ้าร้อยละ81
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376 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อค.ส.ล. Ø 0.80 ม. - 360,000 - - - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ซ.หลังดับเพลิง หมู่ 1 ป้องกันน ้าท่วม จ้านวน 80 ท่อน ปริมาณลดลง ถนน

377 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล.ขนาด - - 400,000 - - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ซ.ลุงโพย หมู่ 1 ป้องกันน ้าท่วม ø 0.60 ม.ยาว 100 ม. ปริมาณลดลง ถนน

พร้อมบ่อพัก

378 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อค.ส.ล. Ø 0.60 ม.  - 200,000 - - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ซ.สุขใจ หมู่ 1 ป้องกันน ้าท่วม จ้านวน 12 ท่อน ปริมาณลดลง ถนน

379 ก่อสร้างก้าแพงกันดิน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก้าแพงกันดินยาว 100 ม. - - - 250,000 - ก้าแพงกันดิน ถนนคงสภาพเดิม กองช่าง
ซ.หนองไผ่  หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน มีระยะทาง 100 ม.

380 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อค.ส.ล. Ø 0.60 ม. - - 630,000 - - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ซ.นวลกสิอุทิศ 2 หมู่ 1 ป้องกันน ้าท่วม พร้อมบ่อพักความยาว ปริมาณลดลง ถนน

รวม 180 ม.
381 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. - - - 200,000 - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.บัวเขียว หมู่ 2 ป้องกันน ้าท่วม จ้านวน 100 ท่อน ปริมาณลดลง ถนน

พร้อมบ่อพัก
382 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. - - - - 240,000 ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

หมู่บ้านม่ันคง หมู่ 2 ป้องกันน ้าท่วม จ้านวน 120 ท่อน ปริมาณลดลง ถนน

พร้อมบ่อพัก
383 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อระบายน ้า ค.ส.ล. Ø - - - 500,000 - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ถ.คลองเพชร - ท่าเรือ  ป้องกันน ้าท่วม 1.00 ม. พร้อมบ่อพัก ปริมาณลดลง ถนน

หมู่ 1 ยาวรวม 100 ม. 
พร้อมลงดินบดอัด
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384 ฝังท่อระบายน ้าค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ø - - - 450,000 - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
พร้อมสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ป้องกันน ้าท่วม 1.00 ม. จ้านวน 14 ท่อน ปริมาณลดลง ถนน
ถ.หนองบัว-เกาะตะเคียน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
หมู่ 2 จ้านวน 2 บ่อ

385 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ø - - - 450,000 - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ซ.แสบใจ-พรงตาแรม หมู่ 2 ป้องกันน ้าท่วม 0.60 ม. จ้านวน 200 ท่อน  ปริมาณลดลง ถนน

พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
จ้านวน 15 บ่อ

386 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ø - - - 450,000 - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ถนนหนองบัวปลายคลอง  ป้องกันน ้าท่วม 1.00 ม. ระยะทาง 600 ม. ปริมาณลดลง ถนน
หมู่ 2 พร้อมบ่อพักจ้านวน 45 บ่อ

387 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อ ค.ส.ล.Ø 1.00 ม. - 520,000 - - - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ซ.แสบใจ - สระตาปลูก ป้องกันน ้าท่วม พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ปริมาณลดลง ถนน

หมู่ 2 ยาวรวม 100 ม.
388 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อค.ส.ล. Ø 1.00 ม. - - - 120,000 - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ข้างรร.หนองบัว-บัวเขียว 2 ป้องกันน ้าท่วม จ้านวน 25 ท่อน ปริมาณลดลง ถนน

หมู่ 2
389 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อค.ส.ล. Ø 0.80 ม. - - 220,000 - - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ข้างรร.หนองบัว-บัวเขียว 4 ป้องกันน ้าท่วม จ้านวน 45 ท่อน ปริมาณลดลง ถนน
หมู่ 2

390 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อค.ส.ล. Ø 0.80 ม. - - - 200,000 - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ข้างรร.หนองบัว-บัวเขียว 6 ป้องกันน ้าท่วม จ้านวน 40 ท่อน ปริมาณลดลง ถนน

หมู่ 2
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391 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อค.ส.ล. Ø 0.80 ม. - - 260,000 - - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ข้างรร.หนองบัว-บัวเขียว 8 ป้องกันน ้าท่วม จ้านวน 50 ท่อน ปริมาณลดลง ถนน

หมู่ 2
392 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อค.ส.ล. Ø 0.60 ม. - - - 100,000 - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.นรมาศ หมู่ 2 ป้องกันน ้าท่วม จ้านวน 25 ท่อน ปริมาณลดลง ถนน

393 ฝังท่อระบายน ้า คสล เพ่ือระบายน ้าและ วางท่อค.ส.ล. Ø 0.80 ม. - - - - 450,000 ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ซ.บัวตรี หมู่ 2 ป้องกันน ้าท่วม จ้านวน 100 ท่อน ปริมาณลดลง ถนน

พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
394 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อค.ส.ล. Ø 0.80 ม. - - 180,000 - - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.ก่ิงแก้ว หมู่ 3 ป้องกันน ้าท่วม จ้านวน 40 ท่อน ปริมาณลดลง ถนน
395 ฝังท่อระบายน ้า เพ่ือระบายน ้าและ ท่อระบายน ้า ค.ส.ล. Ø  - - 320,000 - - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ. สระสีเสียด หมู่ 3 ป้องกันน ้าท่วม 0.60 ม. จ้านวน 100 ท่อน ปริมาณลดลง ถนน

396 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อระบายน ้า ค.ส.ล. Ø - - - 160,000 - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ซ.ศิริการาช หมู่ 3 ป้องกันน ้าท่วม 0.60 ม. จ้านวน 50 ท่อน ปริมาณลดลง ถนน

พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
397 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อระบายน ้า ค.ส.ล. Ø - - 320,000 320,000 - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.ป่าหมาก 5 หมู่ 3 ป้องกันน ้าท่วม 0.60 ม. จ้านวน 200 ท่อน ปริมาณลดลง ถนน
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 

398 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อค.ส.ล. Ø 1.00 ม. - - 360,000 360,000 - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ซ.แจะ หมู่ 5 ป้องกันน ้าท่วม จ้านวน 180 ท่อน บ่อพัก ปริมาณลดลง ถนน

ค.ส.ล. จ้านวน 20 บ่อ
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399 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อค.ส.ล. Ø 0.80 ม. - 200,000 200,000 - - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ซ.บ่อกุ่ม หมู่ 5 ป้องกันน ้าท่วม จ้านวน 6 ท่อน ปริมาณลดลง ถนน

400 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อค.ส.ล. Ø 1.00 ม. - 200,000 200,000 - - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ถ.สุขุมวิท หมู่ 5 ป้องกันน ้าท่วม จ้านวน 100 ท่อน ปริมาณลดลง ถนน

401 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อค.ส.ล. Ø 1.00 ม. - 450,000 450,000 450,000 450,000 ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ถ.ท่าเรือ - เนินตาแมว ป้องกันน ้าท่วม จ้านวน 400 ท่อน ปริมาณลดลง ถนน

หมู่ 8 พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
402 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ø - - - 225,000 - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.ด่านเก่า 1 หมู่ 8 ป้องกันน ้าท่วม 1.00 ม. ระยะทาง 50 ม. ปริมาณลดลง ถนน
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
จ้านวน 30 บ่อ

403 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ø - - - - 225,000 ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ซ.ด่านเก่า 2 หมู่ 8 ป้องกันน ้าท่วม 1.00 ม. ระยะทาง 50 ม. ปริมาณลดลง ถนน

พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
จ้านวน 25 บ่อ

404 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ø - - - 450,000 - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ซ.หวังเจริญ หมู่ 8 ป้องกันน ้าท่วม 0.80 ม. ระยะทาง 100 ม. ปริมาณลดลง ถนน

พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
จ้านวน 30 บ่อ
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405 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อระบายน ้า ค.ส.ล. Ø - 120,000 - - - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ซ.พัฒนาการ 3  หมู่ 8 ป้องกันน ้าท่วม 0.80 ม. ยาว 25 ม. ปริมาณลดลง ถนน

406 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อค.ส.ล. Ø 1.00 ม. - - 450,000 450,000 450,000 ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ถ.เนินตาแมว - ด่านเก่า ป้องกันน ้าท่วม พร้อมบ่อพักความยาวรวม ปริมาณลดลง ถนน

หมู่ 8 300 ม.
407 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อค.ส.ล. Ø 0.80 ม.  - - - 320,000 - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.พัฒนาการ 1 หมู่ 8 ป้องกันน ้าท่วม จ้านวน 100 ท่อน  ปริมาณลดลง ถนน

408 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อค.ส.ล. Ø 0.60 ม. - - - 300,000 - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ซ.หนองคล้า หมู่ 9 ป้องกันน ้าท่วม จ้านวน 100 ท่อน ปริมาณลดลง ถนน

พร้อมบ่อพัก
409 ก่อสร้างดาดคอนกรีต เพ่ือระบายน ้าและ ดาดคอนกรีต จ้านวน 1 จุด - 100,000 - - - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ถ.พัฒนาการปลายคลอง - ป้องกันน ้าท่วม ปริมาณลดลง ถนน

เขาระก้า  หมู่ 10
410 เรียงหินร่องน ้า ปากท่อ เพ่ือระบายน ้าและ เรียงหินร่องน ้าและปากท่อ - 150,000 - - - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.โกเมท -มาบชลูด ป้องกันน ้าท่วม ยาว 30 ม. ปริมาณลดลง ถนน

หมู่ 11
411 ก่อสร้างดาดคอนกรีต เพ่ือระบายน ้าและ ดาดคอนกรีต - 200,000 - - - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.หินเพลิง หมู่ 11 ป้องกันน ้าท่วม จ้านวน 1 แห่ง ปริมาณลดลง ถนน
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412 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อค.ส.ล. Ø 0.80 ม.  - - - 450,000 - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.ท้ายไปรษณีย์ หมู่ 12 ป้องกันน ้าท่วม จ้านวน 100 ท่อน ปริมาณลดลง ถนน

413 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อค.ส.ล. Ø 0.80 ม. - 30,000 - - - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ซ.ใหม่ หมู่ 12 ป้องกันน ้าท่วม จ้านวน 150 ท่อน  ปริมาณลดลง ถนน

พร้อมบ่อพักค.ส.ล.
414 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อค.ส.ล. Ø0.60 ม. - 30,000 - - - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.ซาฟา หมู่ 12 ป้องกันน ้าท่วม จ้านวน 100 ท่อน ปริมาณลดลง ถนน

พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
415 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อค.ส.ล. Ø 0.80 ม. - 30,000 - - - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซ.เบียร์วุ้น  หมู่ 12 ป้องกันน ้าท่วม จ้านวน 120 ท่อน ปริมาณลดลง ถนน

416 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อค.ส.ล. Ø 0.80 ม. - 30,000 - - - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
หมู่บ้านร่มสุข หมู่ 12 ป้องกันน ้าท่วม จ้านวน 15 ท่อน ปริมาณลดลง ถนน

418 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อค.ส.ล. Ø 0.60 ม. - 30,000 - - - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
หมู่บ้านโชคชัย หมู่ 12 ป้องกันน ้าท่วม จ้านวน 15 ท่อน ปริมาณลดลง ถนน

419 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อค.ส.ล. Ø 0.60 ม. - 30,000 - - - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ซ.หมอสุดจิตร หมู่ 12 ป้องกันน ้าท่วม จ้านวน 12 ท่อน ปริมาณลดลง ถนน

410 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อค.ส.ล. Ø 0.60 ม. - 30,000 - - - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ซ.สหกรณ์ครู หมู่ 12 ป้องกันน ้าท่วม จ้านวน 75 ท่อนพร้อมบ่อ ปริมาณลดลง ถนน

พัก ค.ส.ล.
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411 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อค.ส.ล. Ø 0.80 ม. - 30,000 - - - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ซ.สามท่านเจ้าคุณ หมู่ 12 ป้องกันน ้าท่วม จ้านวน 150 ท่อน  ปริมาณลดลง ถนน

412 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อค.ส.ล. Ø 0.60 ม. - 30,000 - - - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
หมู่บ้านเจริญศิริ หมู่ 12 ป้องกันน ้าท่วม จ้านวน 50 ท่อน ปริมาณลดลง ถนน

413 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อค.ส.ล. Ø 0.80 ม. - 30,000 - - - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ซ.สารเงิน หมู่ 12 ป้องกันน ้าท่วม จ้านวน 12 ท่อน ปริมาณลดลง ถนน

414 ฝังท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อค.ส.ล. Ø 0.60 ม. - 30,000 - - - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ซ.หลังจวน 1 หมู่ 12 ป้องกันน ้าท่วม จ้านวน 12 ท่อน ปริมาณลดลง ถนน

415 ซ่อมแซมฝาบ่อพักน ้า เพ่ือให้เกิดความ ซ่อมแซมฝาบ่อพักน ้าท่ีช้ารุด - 50,000 - - - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ซ.พีเจ - ทุ่งกก หมู่ 1 ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน ปริมาณลดลง ถนน

416 ซ่อมแซมฝาบ่อพักน ้า เพ่ือให้เกิดความ ซ่อมแซมฝาบ่อพักน ้าท่ีช้ารุด - 50,000 - - - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
หมู่บ้านกรุงไทย หมู่ 2 ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน ปริมาณลดลง ถนน

417 ซ่อมแซมฝาบ่อพักน ้า เพ่ือให้เกิดความ ซ่อมแซมฝาบ่อพักน ้าท่ีช้ารุด - 50,000 - - - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ซ.บัวตรี หมู่ 2 ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน ปริมาณลดลง ถนน

418 ซ่อมแซมฝาบ่อพักน ้า เพ่ือให้เกิดความ ซ่อมแซมฝาบ่อพักน ้าท่ีช้ารุด - 50,000 - - - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
หมู่บ้านวิสุทธิแพทย์ หมู่ 2 ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน ปริมาณลดลง ถนน

419 ซ่อมแซมฝาบ่อพักน ้า เพ่ือให้เกิดความ ซ่อมแซมฝาบ่อพักน ้าท่ีช้ารุด - 50,000 - - - ปัญหาน ้าท่วมมี ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
หมู่บ้านม่ันคง หมู่ 2 ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน ปริมาณลดลง ถนน

420 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. - - 1,000,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือป้องกัน กองช่าง
(Box Convert) ซ.บัวเขียว   ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 2 ช่อง การก่อสร้างท่อลอด น ้าท่วม
หมู่ 2 เหล่ียมร้อยละ 80
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421 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. - 1,000,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ เพ่ือป้องกัน กองช่าง

(Box Convert) ข้างถนน ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 4 ช่อง ต่อการก่อสร้างท่อ น ้าท่วม
สุขุมวิท (คลองหนองบัว)  ลอดเหล่ียม 
หมู่ 2 ร้อยละ 80

422 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. - 500,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ เพ่ือป้องกัน กองช่าง
(Box Convert) คลอง ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 2 ช่อง ต่อการก่อสร้างท่อ น ้าท่วม
หนองบัว-คลองยายขวัญ ลอดเหล่ียม 
 หมู่ 2 ร้อยละ 80

423 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. - - 500,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือป้องกัน กองช่าง
คสล. ซ.ภมร 3 หมู่ 2 ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 2 ช่อง การก่อสร้างท่อลอด น ้าท่วม

เหล่ียม ร้อยละ 80
424 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. - 500,000 - - 500,000 ประชาชนพึงพอใจ เพ่ือป้องกัน กองช่าง

คสล. (Box Convert) ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 2 ช่อง ต่อการก่อสร้างท่อ น ้าท่วม
ถนนหนองบัว-เกาะตะเคียน ลอดเหล่ียม 
หมู่ 2 ร้อยละ 80

425 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. - 500,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ เพ่ือป้องกัน กองช่าง
(Box Convert) ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 2 ช่อง ต่อการก่อสร้างท่อ น ้าท่วม
ซ.สองพ่ีน้อง หมู่ 3 ลอดเหล่ียม 

ร้อยละ 80
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426 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. - - 500,000 - - ประชาชนพึงพอใจ เพ่ือป้องกัน กองช่าง

คสล. (Box Convert) ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 2 ช่อง ต่อการก่อสร้างท่อ น ้าท่วม
ซ.ริมอ่าง หมู่ 3 ลอดเหล่ียม 

ร้อยละ 80
427 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. - - - - 800,000 ประชาชนพึงพอใจ เพ่ือป้องกัน กองช่าง

คสล. สระน ้าสระสีเสียด ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 2 ช่อง ต่อการก่อสร้างท่อ น ้าท่วม

หมู่ 3 ลอดเหล่ียม 
ร้อยละ 80

428 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. - - - 800,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือป้องกัน กองช่าง
ซ.หยินรัตน์ หมู่ 4 ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 2 ช่อง การก่อสร้างท่อลอด น ้าท่วม

เหล่ียม ร้อยละ 80
429 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. - - 500,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือป้องกัน กองช่าง

ซ.เนินใหญ่-ทุ่งสามง่าม ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 2 ช่อง การก่อสร้างท่อลอด น ้าท่วม

หมู่ 4 เหล่ียมร้อยละ 80
430 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. - - - - 500,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือป้องกัน กองช่าง

คสล. ซ.ส้าราญ หมู่ 4 ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 2 ช่อง การก่อสร้างท่อลอด น ้าท่วม

เหล่ียมร้อยละ 80
431 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. - 500,000 - - 500,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือป้องกัน กองช่าง

คสล. ซ.นาแตง หมู่ 4 ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 2 ช่อง การก่อสร้างท่อลอด น ้าท่วม

เหล่ียม ร้อยละ 80

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

242



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
432 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. - - - 500,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือป้องกัน กองช่าง

คสล. ซ.ปลายคลองแขวน ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 2 ช่อง การก่อสร้างท่อลอด น ้าท่วม

หมู่ 4 เหล่ียม ร้อยละ 80
433 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. - 500,000  - -  - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือป้องกัน กองช่าง

ซ.เกาะยายนุ่น หมู่ 5 ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 2 ช่อง การก่อสร้างท่อลอด น ้าท่วม

เหล่ียม ร้อยละ 80
434 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. -  - 500,000 - 500,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือป้องกัน กองช่าง

ซ.ประสารทองเช่ือม หมู่ 5 ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 2 ช่อง การก่อสร้างท่อลอด น ้าท่วม

เหล่ียม ร้อยละ 80
435 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคสล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. - - 800,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือป้องกัน กองช่าง

ซ.ตรอกใน - ราษฎร์ร่วมใจ ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 2 ช่อง การก่อสร้างท่อลอด น ้าท่วม

หมู่ 5 เหล่ียม ร้อยละ 80
436 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. - - 550,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือป้องกัน กองช่าง

คสล. ซ.บ่อกุ่ม หมู่ 5 ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 2 ช่อง การก่อสร้างท่อลอด น ้าท่วม

เหล่ียม ร้อยละ 80
437 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. - 800,000 800,000 - 800,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือป้องกัน กองช่าง

ซ.ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 5 ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 2 ช่อง การก่อสร้างท่อลอด น ้าท่วม

เหล่ียม ร้อยละ 80
438 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. - - - 500,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือป้องกัน กองช่าง

ซ.ทุ่งจ่ัน-ทุ่งเจริญ หมู่ 6 ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 2 ช่อง การก่อสร้างท่อลอด น ้าท่วม

เหล่ียม ร้อยละ 80
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439 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. - - 500,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือป้องกัน กองช่าง

ซ.เนินตะแคง หมู่ 6 ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 2 ช่อง การก่อสร้างท่อลอด น ้าท่วม

เหล่ียม ร้อยละ 80
440 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. - 500,000 - - - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือป้องกัน กองช่าง

ซ.บึงบอน หมู่ 6 ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 2 ช่อง การก่อสร้างท่อลอด น ้าท่วม

เหล่ียม ร้อยละ 80
441 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. - - 500,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือป้องกัน กองช่าง

ซ.สามพ่ีน้อง หมู่ 6 ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 2 ช่อง การก่อสร้างท่อลอด น ้าท่วม

เหล่ียม ร้อยละ 81
442 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. - 500,000 - 500,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือป้องกัน กองช่าง

ซ.หนองตาใกล้-คลองตะโปน ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 2 ช่อง การก่อสร้างท่อลอด น ้าท่วม

หมู่ 7 เหล่ียม ร้อยละ 80
443 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. - - 500,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือป้องกัน กองช่าง

ซ.ทองค้าดี หมู่ 7 ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 2 ช่อง การก่อสร้างท่อลอด น ้าท่วม

เหล่ียม ร้อยละ 80
444 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. - - - - 500,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือป้องกัน กองช่าง

คลองหนองแหน หมู่ 7 ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 2 ช่อง การก่อสร้างท่อลอด น ้าท่วม

เหล่ียม ร้อยละ 80
445 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. - - - - 500,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือป้องกัน กองช่าง

คสล. ซ.หนองพรุ หมู่ 7 ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 2 ช่อง การก่อสร้างท่อลอด น ้าท่วม

เหล่ียม ร้อยละ 80
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446 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. - 500,000 - 500,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือป้องกัน กองช่าง

ซ.วัดเกาะมะปริง หมู่ 9 ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 2 ช่อง การก่อสร้างท่อลอด น ้าท่วม
เหล่ียม ร้อยละ 80

447 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. - - 500,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือป้องกัน กองช่าง
ซ.พุทธมณฑล ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 2 ช่อง การก่อสร้างท่อลอด น ้าท่วม
(ข้างบ้านหมอสมชาย) หมู่ 9 เหล่ียม ร้อยละ 80

448 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. - - - 500,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือป้องกัน กองช่าง
คสล. ซ.เขาระก้า 1/1 ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 2 ช่อง การก่อสร้างท่อลอด น ้าท่วม
หมู่ 10 เหล่ียม ร้อยละ 80

449 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  เพ่ือระบายน ้าและ ขนาด 1.8x1.8 ม. - - 440,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือป้องกัน กองช่าง
คสล. ซ.ตั งทรงเกียรติ ป้องกันน ้าท่วม จ้านวน 2 ช่อง การก่อสร้างท่อลอด น ้าท่วม
หมู่ 10 เหล่ียม ร้อยละ 80

450 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. - - 500,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือป้องกัน กองช่าง
ซ.คลองจิก หมู่ 10 ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 2 ช่อง การก่อสร้างท่อลอด น ้าท่วม

เหล่ียม ร้อยละ 80
451 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. - - - - 500,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือป้องกัน กองช่าง

ซ.ประกิจ หมู่ 11 ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 2 ช่อง การก่อสร้างท่อลอด น ้าท่วม
เหล่ียม ร้อยละ 80

452 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. เพ่ือระบายน ้าและ ท่อขนาด 1.80x1.80x6 ม. - 500,000 - - - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือป้องกัน กองช่าง
ซ.มาบตอง-เนินต๋ัง หมู่ 11 ป้องกันน ้าท่วม ชนิด 2 ช่อง การก่อสร้างท่อลอด น ้าท่วม

เหล่ียม ร้อยละ 80
453 ก่อสร้างสะพาน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างสะพาน คสล. - - - - 800,000 ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ล้อเกวียน หมู่ 1 รับความสะดวกใน กว้าง 4 ม. ยาว 10 ม. ต่อการก่อสร้าง ไป-มาได้สะดวก
การสัญจรไปมา สะพานร้อยละ 80
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454 ขยายสะพานคอนกรีต เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง ขยายสะพานขนาด -  - 300,000 - 300,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.มัสยิด หมู่ 3 คมนาคมให้ใช้งานได้ดี กว้าง 5 ม. ยาว 6 ม. การขยายสะพาน ไป-มาได้สะดวก
ร้อยละ 80

455 ก่อสร้างสะพานสูง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างสะพาน คสล. - 800,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.เนินใหญ่-ทุ่งสามง่าม ได้รับความสะดวกใน กว้าง 4 ม. ยาว 10 ม. ต่อการก่อสร้าง ไป-มาได้สะดวก
หมู่ 4 การสัญจรไป-มา สะพาน ร้อยละ 80

456 ก่อสร้างสะพานคลอง เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างสะพาน คสล. - - - - 5,000,000 ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจร กองช่าง

เขาระก้า(สะพานสูง) รับความสะดวกใน กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. ต่อการก่อสร้างสะพาน ไป-มาได้สะดวก

หมู่ 4 การสัญจรไปมา ร้อยละ 80
457 ก่อสร้างสะพานคลองแจว เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างสะพาน คสล. - 900,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจร กองช่าง

(หน้าบ้านยายเอียง) รับความสะดวกใน กว้าง 4 ม. ยาว 10 ม. ต่อการก่อสร้าง ไป-มาได้สะดวก

หมู่ 4 การสัญจรไปมา สะพานร้อยละ 80
458 ก่อสร้างสะพาน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างสะพาน คสล. - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ก้าเนิดสินธ์ุ หมู่ 5 รับความสะดวกใน กว้าง 4 ม. ยาว 12 ม. ต่อการก่อสร้างสะพาน ไป-มาได้สะดวก
การสัญจรไปมา ร้อยละ 80

459 ก่อสร้างสะพาน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างสะพาน คสล. - - 2,000,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.เนินต๋ัง 1/1 หมู่ 10 รับความสะดวกใน กว้าง 4.5 ม. ต่อการก่อสร้างสะพาน ไป-มาได้สะดวก

การสัญจรไปมา ยาว 60 ม. ร้อยละ 80
460 ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างสะพาน คสล. - 1,500,000 - 1,500,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนสัญจร กองช่าง

โรงเรียนชาย หมู่ 12 รับความสะดวกใน กว้าง 4 ม. ยาว 10 ม. การก่อสร้างสะพาน ไป-มาได้สะดวก

(ซอยโรงเหล็ก) การสัญจรไปมา ข้ามคลองร้อยละ 80

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

246



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
461 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้าใช้ ฝายจ้านวน 1 แห่ง - - - - 100,000 ประชาชนพึงพอใจ เกษตรมีน ้าใช้ท้า กองช่าง

ซ.หยินรัตน์  หมู่ 4 ในการท้าเกษตรอย่าง ต่อการสร้างฝายชะลอ การเกษตร
พอเพียง น ้าร้อยละ 80

462 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้าใช้ ฝายจ้านวน 1 แห่ง - 30,000 - - 30,000 ประชาชนพึงพอใจ เกษตรมีน ้าใช้ท้า กองช่าง
คลองควายแขวน หมู่ 4 ในการท้าเกษตรอย่าง ต่อการสร้างฝายชะลอ การเกษตร

พอเพียง น ้าร้อยละ 80
463 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้าใช้ ฝายจ้านวน 1 แห่ง - - 100,000 - - ประชาชนพึงพอใจ เกษตรมีน ้าใช้ท้า กองช่าง

ซ.สามพ่ีน้อง  หมู่ 6 ในการท้าเกษตรอย่าง ต่อการสร้างฝายชะลอ การเกษตร
พอเพียง น ้าร้อยละ 80

464 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้าใช้ ฝายจ้านวน 1 แห่ง - 50,000 50,000 - - ประชาชนพึงพอใจ เกษตรมีน ้าใช้ท้า กองช่าง

คลองหนองบัว  หมู่ 6 ในการท้าเกษตรอย่าง ต่อการสร้างฝายชะลอ การเกษตร
พอเพียง น ้าร้อยละ 80

465 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้าใช้ ฝายจ้านวน 1 แห่ง - 50,000  - -  - ประชาชนพึงพอใจ เกษตรมีน ้าใช้ท้า กองช่าง
ซ.เนินตะแคง หมู่ 6 ในการท้าเกษตรอย่าง ต่อการสร้างฝายชะลอ การเกษตร

พอเพียง น ้าร้อยละ 80
466 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้าใช้ ฝายจ้านวน 1 แห่ง - - 50,000 - 50,000 ประชาชนพึงพอใจ เกษตรมีน ้าใช้ท้า กองช่าง

คลองบึงบอน หมู่ 6 ในการท้าเกษตรอย่าง ต่อการสร้างฝายชะลอ การเกษตร
พอเพียง น ้าร้อยละ 80

467 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้าใช้ ฝายจ้านวน 1 แห่ง - 150,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ เกษตรมีน ้าใช้ท้า กองช่าง
คลองดอนตาปู่ หมู่ 7 ในการท้าเกษตรอย่าง ต่อการสร้างฝายชะลอ การเกษตร

 พอเพียง น ้าร้อยละ 80

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

247



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
468 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า  เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้าใช้ ฝายจ้านวน 1 แห่ง - 420,000 - 420,000 - ประชาชนพึงพอใจ เกษตรมีน ้าใช้ท้า กองช่าง

คลองสามวา หมู่ 9 ในการท้าเกษตรอย่าง ต่อการสร้างฝาย การเกษตร
พอเพียง ชะลอน ้าร้อยละ 80

469 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้าใช้ ฝายจ้านวน 1 แห่ง - - - - 500,000 ประชาชนพึงพอใจ เกษตรมีน ้าใช้ท้า กองช่าง
คลองมาบชลูด หมู่ 9 ในการท้าเกษตรอย่าง ต่อการสร้างฝาย การเกษตร

พอเพียง ชะลอน ้าร้อยละ 80
470 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้าใช้ ฝายจ้านวน 1 แห่ง - - 40,000 - - ประชาชนพึงพอใจ เกษตรมีน ้าใช้ท้า กองช่าง

ซ.บึงบอน หมู่ 9 ในการท้าเกษตรอย่าง ต่อการสร้างฝาย การเกษตร
พอเพียง ชะลอน ้าร้อยละ 80

471 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้าใช้ ฝายจ้านวน 1 แห่ง - 50,000  - 50,000  - ประชาชนพึงพอใจ เกษตรมีน ้าใช้ท้า กองช่าง
ซ.พ่วงมิตร หมู่ 9 ในการท้าเกษตรอย่าง ต่อการสร้างฝาย การเกษตร

พอเพียง ชะลอน ้าร้อยละ 80
172 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้าใช้ ฝายจ้านวน 1 แห่ง - - - - 500,000 ประชาชนพึงพอใจ เกษตรมีน ้าใช้ท้า กองช่าง

คลองจิก หมู่ 10 ในการท้าเกษตรอย่าง ต่อการสร้างฝาย การเกษตร
พอเพียง ชะลอน ้าร้อยละ 80

473 ขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อบาดาล - 100,000 - - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง
โรงเรียนหนองบัว หมู่ 2 น ้าใช้ พร้อมติดตั งอุปกรณ์ การขุดบ่อบาดาล เพียงพอ

ร้อยละ 80
474 ขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อบาดาล - 100,000 - 100,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง

ซ.บึงบอน หมู่ 6 น ้าใช้ พร้อมติดตั งอุปกรณ์ การขุดบ่อบาดาล เพียงพอ
ร้อยละ 80

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

248



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

475 เจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อบาดาล - 100,000 100,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง
ซ.สวนใน-มาบชลูด หมู่ 9 น ้าใช้ พร้อมติดตั งอุปกรณ์ การขุดบ่อบาดาล เพียงพอ

ร้อยละ 80
476 ขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อบาดาล -  -  - - 100,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง

ซ. สวนใน - ห้วงไทรรัตน์ น ้าใช้ พร้อมติดตั งอุปกรณ์ การขุดบ่อบาดาล เพียงพอ
หมู่ 9 ร้อยละ 80

477 ขุดบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อบาดาล - - 100,000 -  - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง
ซ.สุทธิวารี หมู่ 9 น ้าใช้ พร้อมติดตั งอุปกรณ์ การขุดบ่อบาดาล เพียงพอ

ร้อยละ 80
478 ขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อบาดาล - 100,000 - 100,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง

ซ. คลองจิก หมู่ 10 น ้าใช้ พร้อมติดตั งอุปกรณ์ การขุดบ่อบาดาล เพียงพอ
ร้อยละ 80

479 ก่อสร้างก้าแพงกันดิน เพ่ือป้องกันดินพังจาก ก้าแพงกันดิน ระยะทาง - - 80,000 - - ก้าแพงกันดิน สามารถป้องกัน กองช่าง
ริมคลอง หมู่ 3 การกัดเซาะของน ้า 100 ม. พร้อมเทพื น คสล. มีระยะทาง 100 ม. ดินพังและปรับ

ปรุงภูมิทัศน์

480 ขุดสระนาเยื อง เพ่ือให้ประชาชนมี ขุดสระน ้า พื นท่ี 2 ไร่ - 20,000 - - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง

หมู่ 4 น ้าใช้ การขุดสระ เพียงพอ
ร้อยละ 80

481 ก่อสร้างถังน ้า คสล. เพ่ือให้ประชาชนมี ถังน ้าจ้านวน 2 ถัง - 20,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง
ศาลามาบน้อย หมู่ 4 น ้าใช้ ต่อการก่อสร้างถังน ้า เพียงพอ

ร้อยละ 80
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482 ก่อสร้างกาลักน ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ความยาวกาลักน ้า - - - - 50,000 ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง
คลองหน่ึง-สามง่าม น ้าใช้ ยาว 500 ม. ต่อการก่อสร้างกา เพียงพอ
หมู่ 4 ลักน ้าร้อยละ 80

483 ก่อสร้างแก้มลิง เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ ก่อสร้างแก้มลิง 1 แห่ง -  - 100,000 -  - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง
เนินใหญ่-ทุ่งสามง่าม การก่อสร้างแก้มลิง เพียงพอ
หมู่ 4 ร้อยละ 80

484 ก่อสร้างโรงสูบน ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้างโรงสูบน ้า - - 250,000 - - ประชาชนพึงพอใจ เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง
ซ.ทุ่งจ่ัน หมู่ 6 น ้าใช้ จ้านวน 1 แห่ง ต่อการสร้างโรงสูบ มีน ้าใช้เพียงพอ

ร้อยละ 80

485 ก่อสร้างแก้มลิง เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ ก่อสร้างแก้มลิง  1  แห่ง - 100,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง
คลองท้ายวัง หมู่ 6 ต่อการก่อสร้างแก้มลิง

ร้อยละ 80
486 ก่อสร้างกาลักน ้า เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้า ความยาวกาลักน ้า - - - - 50,000 ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง

อ่างวังหิน หมู่ 6 ใช้ในการท้าเกษตร ยาว 200 ม. ต่อการก่อสร้าง เพียงพอ
อย่างพอเพียง กาลักน ้า ร้อยละ 80

487 เรียงหินยาแนวหน้าท่อ เพ่ือระบายน ้าและ เรียงหินยาแนวหน้าท่อระบาย - 20,000 20,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
ระบายน ้า คสล. ป้องกันน ้าท่วม น ้า คสล. กว้าง 1.00 ม. ต่อการเรียงหินยาแนว ถนน
ซ.โรงยาง-ห้วงไทรรัตน์ ยาว 50 ม. สูงเฉล่ีย 2 ม. ร้อยละ 80
หมู่ 6
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488 ก่อสร้างแก้มลิง เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ ก่อสร้างแก้มลิง  1  แห่ง - 100,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง
หนองช้างลง หมู่ 7 ต่อการก่อสร้างแก้มลิง

ร้อยละ 80
489 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า เพ่ือระบายน ้าและ ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ยาว 500 ม. - - - - 173,000 แหล่งน ้ามีสภาพดีขึ น ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

หนองพรุ หมู่ 7 ป้องกันน ้าท่วม

490 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า เพ่ือระบายน ้าและ ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ยาว 500 ม. - 173,000 - - - แหล่งน ้ามีสภาพดีขึ น ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง
 หนองรังนก หมู่ 7 ป้องกันน ้าท่วม

491 ขุดบ่อน ้าตื น เพ่ือให้ประชาชนมี บ่อน ้าตื นจ้านวน 1 บ่อ - - 50,000 - 50,000 ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง

ซ.เขาระก้า 3/1 หมู่ 10 น ้าใช้ ต่อการก่อสร้างบ่อ เพียงพอ

น ้าตื นร้อยละ 80
492 ก่อสร้างประตูน ้า เพ่ือเป็นการกักเก็บน ้า เสาประตูน ้าและแผ่นกั นน ้า - - 250,000 250,000 - ประชาชนพึงพอใจ เพ่ือป้องกัน กองช่าง

คลองสาม  หมู่ 11 เพ่ือในการเกษตรช่วง ต่อการก่อสร้างเสา น ้าท่วม
ฤดูแล้ง ประตูน ้า ร้อยละ 80

493 ขุดลอกคลองเพชร เพ่ือระบายน ้าและ ขุดลอกคลอง - 100,000 - 100,000 - ประชาชนพึงพอใจ เพ่ือป้องกัน กองช่าง
หมู่ 1 ป้องกันน ้าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 7 เมตร ต่อการ ขุดลอกคลอง น ้าท่วม

ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร ร้อยละ 80
ยาว 600 เมตร

494 ขุดลอกคลองยายหลา เพ่ือระบายน ้าและ ขุดลอกคลอง - - 50,000 50,000 - ประชาชนพึงพอใจ เพ่ือป้องกัน กองช่าง
หมู่ 1 ป้องกันน ้าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 5 เมตร ต่อการ ขุดลอกคลอง น ้าท่วม

ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร ร้อยละ 80
ยาว 700 เมตร
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495 ขุดลอกคลองหนองต้นไทร เพ่ือระบายน ้าและ ขุดลอกคลอง - - 50,000 - 50,000 ประชาชนพึงพอใจ เพ่ือป้องกัน กองช่าง

หมู่ 3 ป้องกันน ้าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 12 เมตร  ต่อการ ขุดลอกคลอง น ้าท่วม
ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร ร้อยละ 80
ยาว 64 เมตร

496 ขุดลอกคลอง เพ่ือระบายน ้าและ ขุดลอกคลอง - - 40,000 40,000 40,000 ประชาชนพึงพอใจ เพ่ือป้องกัน กองช่าง
หนองตาใกล้-คลองตะโปน ป้องกันน ้าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 3 เมตร ต่อการ ขุดลอกคลอง น ้าท่วม
หมู่ 7 ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร ร้อยละ 80

ยาว 300 เมตร
497 ขุดลอกคลองหนองพรุ เพ่ือระบายน ้าและ ขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง - 35,000 35,000 - 35,000 ประชาชนพึงพอใจ เพ่ือป้องกัน กองช่าง

หมู่ 7 ป้องกันน ้าท่วม เฉล่ีย 6 เมตร ต่อการ ขุดลอกคลอง น ้าท่วม
ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร ร้อยละ 80
ยาว 500 เมตร

498 ขุดลอกคลองหนองรังนก เพ่ือระบายน ้าและ ขุดลอกคลอง - - 150,000 150,000 - ประชาชนพึงพอใจ เพ่ือป้องกัน กองช่าง
หมู่ 7 ป้องกันน ้าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 26 เมตร ต่อการ ขุดลอกคลอง น ้าท่วม

ลึกเฉล่ีย 10.00 เมตร ร้อยละ 80
ยาว 52 เมตร

499 ขุดสระหนองช้างลง เพ่ือระบายน ้าและ ขุดลอกคลอง - 300,000 300,000 300,000 - ประชาชนพึงพอใจ เพ่ือป้องกันน ้าท่วม กองช่าง
หมู่ 7 ป้องกันน ้าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 150 เมตร ต่อการ ขุดลอกคลอง

ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร ร้อยละ 80
ยาว 500 เมตร
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500 ขุดลอกคลองขุด เพ่ือระบายน ้าและ ขุดลอกคลอง - - 70,000 70,000 - ประชาชนพึงพอใจ เพ่ือป้องกันน ้าท่วม กองช่าง

หมู่ 8 ป้องกันน ้าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 11 เมตร ต่อการ ขุดลอกคลอง
ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร ร้อยละ 80
ยาว 5¸350 เมตร

501 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดตั งดวงไฟริมทาง - - 165,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง
(พลังงานแสงอาทิตย์) ตามเส้นทางคมนาคม จ้านวน 3 จุด ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง

ในพื นท่ี หมู่ 4 สาธารณะร้อยละ 80

502 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดตั งดวงไฟริมทาง - - 55,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง
(พลังงานแสงอาทิตย์) ตามเส้นทางคมนาคม จ้านวน 1 จุด ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง

สามแยกหน้า รร.สวนใน สาธารณะร้อยละ 80

หมู่ 9
503 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดตั งดวงไฟริมทาง - - 55,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง

(ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์) เส้นทางคมนาคม ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง
ซ.คลองจิก หมู่ 10 สาธารณะร้อยละ 80

504 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดตั งดวงไฟริมทาง - - 275,000 330,000 - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง
(ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์) เส้นทางคมนาคม จ้านวน 11 ต้น ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง
ในพื นท่ี หมู่ 12 สาธารณะร้อยละ 80

505 ก่อสร้างระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้างระบบประปาจ้านวน - - - 1,300,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง

หมู่บ้าน ซ.สวนใน-มาบชลูด น ้าใช้อุปโภค บริโภค 1 แห่ง เดินท่อประปา การก่อสร้างประปา มีน ้าใช้เพียงพอ
หมู่ 9 ขนาด Ø 3 " ยาว 300 ม. หมู่บ้าน ร้อยละ 80
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506 ก่อสร้างระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้างระบบประปา - - 500,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง
หมู่บ้าน  ซ.คลองจิก น ้าใช้อุปโภคบริโภค หมู่บ้าน (ถังลูกบอล) ต่อการก่อสร้างระบบ เพียงพอ
หมู่ 10 ประปาหมู่บ้าน

ร้อยละ 80
507 ก่อสร้างระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้างระบบประปา - - - 500,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง

หมู่บ้าน ซ.เนินต๋ัง  หมู่ 10 น ้าใช้อุปโภคบริโภค หมู่บ้าน (ถังลูกบอล) ต่อการก่อสร้างระบบ เพียงพอ
ประปาหมู่บ้าน
ร้อยละ 80

508 ก่อสร้างระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้างระบบประปา - - - 500,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง

หมู่บ้าน ซ.เขาระก้า  น ้าใช้อุปโภคบริโภค หมู่บ้าน (ถังลูกบอล) ต่อการก่อสร้างระบบ เพียงพอ
หมู่ 10 ประปาหมู่บ้าน

ร้อยละ 80
509 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อประปา ขนาด -  - 100,000  - - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง

ซ.เขาไม้ลัก หมู่ 6 น ้าใช้อุปโภค - บริโภค Ø 3 " ยาว 2,300 ม. การขยายเขตประปา มีน ้าใช้เพียงพอ
ร้อยละ 80

510 ขยายเขตท่อประปา เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อประปา ขนาด Ø 3 " - - - 50,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง
หมู่บ้าน ซ.หลวงช้านาญ น ้าใช้อุปโภค บริโภค ยาว 1,000 ม. การขยายเขตท่อ มีน ้าใช้เพียงพอ
หมู่ 7 ประปา ร้อยละ 80

511 ขยายเขตท่อประปา เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อประปา ขนาด Ø 3 " - - - 30,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง
หมู่บ้าน ซ.หนองน ้าขาว น ้าใช้อุปโภค บริโภค ยาว 500 ม. การขยายเขตท่อ มีน ้าใช้เพียงพอ
หมู่ 7 ประปา ร้อยละ 80
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512 ขยายเขตท่อประปา เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อประปา ขนาด Ø 3 " - 150,000 - - - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง
หมู่บ้าน ซ.ปากคลอง น ้าใช้อุปโภค บริโภค ยาว 1,000 ม. การขยายเขตท่อ มีน ้าใช้เพียงพอ
หมู่ 7 ประปา ร้อยละ 80

513 ขยายเขตท่อประปา เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อประปา ขนาด Ø 3 " - - - 28,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง
หมู่บ้าน ซ.สามัคคี หมู่ 7 น ้าใช้อุปโภค บริโภค ยาว 500 ม. การขยายเขตท่อ มีน ้าใช้เพียงพอ

ประปา ร้อยละ 80
514 ขยายเขตท่อประปา เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อประปา ขนาด Ø 3 " - 20,000 - - - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง

หมู่บ้าน ซ.ประชาอุทิศ น ้าใช้อุปโภค บริโภค ยาว 800 ม. การขยายเขตท่อ มีน ้าใช้เพียงพอ
หมู่ 7 ประปา ร้อยละ 80

515 ขยายเขตท่อประปา เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อประปา ขนาด Ø 3 " - - 50,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง
หมู่บ้าน ซ.หนองแหน น ้าใช้อุปโภค บริโภค ยาว 1,400 ม. การขยายเขตท่อ มีน ้าใช้เพียงพอ
หมู่ 7 ประปา ร้อยละ 80

516 ขยายเขตท่อประปา เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อประปา  - - - 20,000 20,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง
หมู่บ้าน ซ.หนองรังนก น ้าใช้อุปโภค บริโภค ขนาด Ø 3 " การขยายเขตท่อ มีน ้าใช้เพียงพอ
หมู่ 7 ยาว 600 ม. ประปา ร้อยละ 80

517 ขยายเขตท่อประปา เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อประปา - 20,000 20,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง
หมู่บ้าน ซ.ลุงบุตร หมู่ 7 น ้าใช้อุปโภค บริโภค ขนาด Ø 3 " การขยายเขตท่อ มีน ้าใช้เพียงพอ

ยาว 600 ม. ประปา ร้อยละ 80
518 ขยายเขตท่อประปา เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อประปา - - 25,000 25,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง

หมู่บ้าน ซ.คลองม่วง น ้าใช้อุปโภค บริโภค ขนาด Ø 3 " การขยายเขตท่อ มีน ้าใช้เพียงพอ
หมู่ 7 ยาว 400 ม. ประปา ร้อยละ 80
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519 ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อประปา  - 50,000 - - 50,000 ประชาชนพึงพอใจ เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง
ซ.ดอนตาปู่ หมู่ 7 น ้าใช้อุปโภค บริโภค ขนาด Ø 3 " ต่อการขยายเขตท่อ มีน ้าใช้เพียงพอ

ยาว 800 ม. ประปา ร้อยละ 80
520 ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อประปา  - - 300,000 - - ประชาชนพึงพอใจ เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง

ซ.ส้านกสงฆ์เกาะมะปริง น ้าใช้อุปโภค บริโภค ขนาด Ø 3 " ต่อการขยายเขตท่อ มีน ้าใช้เพียงพอ
หมู่ 10 ยาว 1,000 ม. ประปา ร้อยละ 80

521 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตประปา - - 1,000,000 - - ประชาชนพึงพอใจ เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง
ถ.เนินต๋ัง หมู่ 10 น ้าใช้อุปโภค บริโภค ความยาว 4,000 เมตร ต่อการขยายเขต มีน ้าใช้เพียงพอ

ประปา ร้อยละ 80
522 เปล่ียนขนาดท่อประปาหมู่ เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อประปาส่วน - 80,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมี กองช่าง

บ้าน ซ.สวนใน-มาบชลูด  ประปาใช้ ภูมิภาคในหมู่บ้าน ต่อการเปล่ียนขนาด ประปาใช้
หมู่ 9 ท่อประปา ร้อยละ 80

523 เปล่ียนขนาดท่อประปา เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อประปาส่วน - - 80,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมี กองช่าง
หมู่บ้าน ซ.สุทธิวารี หมู่ 9 ประปาใช้ ภูมิภาคในหมู่บ้าน ต่อการเปล่ียนขนาด ประปาใช้

ท่อประปา ร้อยละ 80
524 เปล่ียนขนาดท่อประปา เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อประปาส่วน - 40,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่บ้าน ซ.คงดี หมู่ 9 ประปาใช้ ภูมิภาคในหมู่บ้าน ต่อการเปล่ียนขนาด ประปาใช้
ท่อประปา ร้อยละ 80

525 ก่อสร้างไหล่ทาง เพ่ือลดอุบัติเหตุในชีวิต ขนาดกว้าง 3 เมตร - - 900,000 - - ลดการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนมีความ กองช่าง
ค.ส.ล. ถ.สุขุมวิท หมู่ 5 และทรัพย์สินของ ยาว 500 เมตร ได้ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิต

ประชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร และทรัพย์สิน
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526 ขยายเขตประปาส่วน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน ้าประปา - - 400,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง,

ภูมิภาค ซ.สุดสงวน หมู่ 1 น ้าใช้อุปโภคบริโภค ส่วนภูมิภาคในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.
ประปาส่วนภูมิภาค 
ร้อยละ 80

527 ขยายเขตประปาส่วน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน ้าประปา - - - 150,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง,

ภูมิภาค ซ.สามัคคี  หมู่ 2 น ้าใช้อุปโภคบริโภค ส่วนภูมิภาคในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 
ร้อยละ 80

528 ขยายเขตประปาส่วน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน ้าประปา - - 150,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง,

ภูมิภาค ซ.จรัสแสง หมู่ 3 น ้าใช้อุปโภคบริโภค ส่วนภูมิภาคในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 
ร้อยละ 80

529 วางท่อน ้าดิบ ซ.จรัสแสง เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อขนาด Ø 8 " - - 500,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง,

หมู่ 3 น ้าใช้ ยาว 300 ม. ต่อการวางท่อน ้าดิบ เพียงพอ
ร้อยละ 80

530 ขยายเขตประปาส่วน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน ้าประปา - - 150,000 150,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง,

ภูมิภาค ซ.หยินรัตน์  น ้าใช้อุปโภคบริโภค ส่วนภูมิภาคในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.
หมู่ 4 ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80
531 ขยายเขตประปาส่วน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน ้าประปา - - 500,000 - 500,000 ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง,

ภูมิภาค ศาลาหมู่บ้าน - น ้าใช้อุปโภคบริโภค ส่วนภูมิภาคในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ทุ่งสามง่าม หมู่ 4 ประปาส่วนภูมิภาค 
ร้อยละ 80

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
งบประมาณ
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532 ขยายเขตประปาส่วน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน ้าประปา - - - 350000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง,

ภูมิภาค ปลายคลองแขวน น ้าใช้อุปโภคบริโภค ส่วนภูมิภาคในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.
หมู่ 4 ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80
533 ขยายเขตประปาส่วน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน ้าประปา - - 1,000,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง,

ภูมิภาค ซ.โกเก่ียว หมู่ 4 น ้าใช้อุปโภคบริโภค ส่วนภูมิภาคในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.
ประปาส่วนภูมิภาค 
ร้อยละ 80

534 ขยายเขตประปาส่วน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน ้าประปา - - 700,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง,

ภูมิภาค ซ.แจะ หมู่ 5 น ้าใช้อุปโภคบริโภค ส่วนภูมิภาคในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.
ประปาส่วนภูมิภาค 
ร้อยละ 80

535 ขยายเขตประปาส่วน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน ้าประปา - - 500,000 500,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง,
ภูมิภาค ซ.ตรอกใน - น ้าใช้อุปโภคบริโภค ส่วนภูมิภาคในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.
ราษฎร์ร่วมใจ หมู่ 5 ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80
536 ขยายเขตประปาส่วน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน ้าประปา - - 500,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง,

ภูมิภาค ซ.ป้าน้อย  น ้าใช้อุปโภคบริโภค ส่วนภูมิภาคในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.
หมู่ 5 ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80
537 ขยายเขตประปาส่วน   เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน ้าประปาส่วน - - 6,000,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง,

ภูมิภาค สามแยกศาล - น ้าใช้อุปโภคบริโภค ภูมิภาคในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.
ท่าประดู่ หมู่ 7 ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
งบประมาณ
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538 ขยายเขตประปาส่วน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน ้าประปาส่วน - - 100,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง,

ภูมิภาค ซ. ต.การยาง น ้าใช้อุปโภคบริโภค ภูมิภาคในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.
หมู่ 8 ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80
539 ขยายเขตประปาส่วน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน ้าประปาส่วน - - 200,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง,

ภูมิภาคซ. สามัคคีพัฒนา น ้าใช้อุปโภคบริโภค ภูมิภาคในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.
(อู่ช่างแห้ง) หมู่ 8 ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80
540 ขยายเขตประปาส่วน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน ้าประปาส่วน - - - 200,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง,

ภูมิภาค ซ.กุโบร์ หมู่ 8   น ้าใช้อุปโภคบริโภค ภูมิภาคในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.
ประปาส่วนภูมิภาค 
ร้อยละ 80

541 ขยายเขตประปาส่วน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน ้าประปาส่วน - - 400,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง,
ภูมิภาค ซ.พัฒนาการ 1/1 น ้าใช้อุปโภคบริโภค ภูมิภาคในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.
หมู่ 8 ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

542 ขยายเขตประปาส่วน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน ้าประปาส่วน - - 300,000 - 300,000 ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง,
ภูมิภาค ซ.มูฮัมหมัดตอเฮด น ้าใช้อุปโภคบริโภค ภูมิภาคในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.
หมู่ 8 ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80
543 ขยายเขตประปาส่วน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน ้าประปาส่วน - - 300,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง,

ภูมิภาค ซ.พัฒนาการ 2 น ้าใช้อุปโภคบริโภค ภูมิภาคในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.
หมู่ 8 ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
งบประมาณ
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544 ขยายเขตประปาส่วน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน ้าประปาส่วน - - - 500,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง,

ภูมิภาค ซ.พัฒนาการ น ้าใช้อุปโภคบริโภค ภูมิภาคในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

2/4 หมู่ 8 ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

545 ขยายเขตประปาส่วน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน ้าประปาส่วน - - 500,000 - 500,000 ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง,

ภูมิภาค ซ.ท้ายไร่ หมู่ 9 น ้าใช้อุปโภคบริโภค ภูมิภาคในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

546 ขยายเขตประปาส่วน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน ้าประปาส่วนภูมิภาค - - 200,000 200,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง,

ภูมิภาค ซ.หลังจวน น ้าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

(ข้างโรงเหล็ก) หมู่ 12 ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

547 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดตั งดวงไฟริมทาง - - 100,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.วิสุทธิราษฎร์ 2  หมู่ 2 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะร้อยละ 80

548 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดตั งดวงไฟริมทาง - - 100,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.บัวเขียว   หมู่ 2 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะร้อยละ 80

549 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดตั งดวงไฟริมทาง - - - - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.บัวเขียว 2  หมู่ 2 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะร้อยละ 80

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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550 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดตั งดวงไฟริมทาง - - 100,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.บัวเขียว 3  หมู่ 2 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะร้อยละ 80

551 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดตั งดวงไฟริมทาง - - - 100,000 - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.บัวเขียว 4  หมู่ 2 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะร้อยละ 80

552 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดตั งดวงไฟริมทาง - - - - 100,000 ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.บัวเขียว 6  หมู่ 2 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะร้อยละ 80

553 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดตั งดวงไฟริมทาง - - 100,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.บัวเขียว 7  หมู่ 2 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะร้อยละ 80

554 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดตั งดวงไฟริมทาง - - - 100,000 - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.ภมร  หมู่ 2 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะร้อยละ 80

555 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดตั งดวงไฟริมทาง - - 200,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.เอกราช  หมู่ 2 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะร้อยละ 80

556 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดตั งดวงไฟริมทาง - - - 100,000 - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.พัฒนชัย  หมู่ 2 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะร้อยละ 80

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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557 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดตั งดวงไฟริมทาง - - 45,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.กล้าณรงค์ หมู่ 2 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.
สาธารณะร้อยละ 80

558 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดตั งดวงไฟริมทาง - - 135,000 - 135,000 ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,
 ซ.บัวตรี  หมู่ 2 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะร้อยละ 80
559 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - 100,000 - - จ้านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ถ.ชลประทาน - วังพลอย  ไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้เพ่ิมขึ น ใช้ในครัวเรือน กฟภ.
หมู่ 2

560 ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - 80,000 - จ้านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.บุตรทจี หมู่ 2  ไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้เพ่ิมขึ น ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

561 ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - 240,000 - จ้านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.บัวเขียว 3 หมู่ 2  ไฟฟ้าใช้ 300 ม. ไฟฟ้าใช้เพ่ิมขึ น ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

562 ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - 80,000 - จ้านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,
ซ.สันติสุข 5 หมู่ 3 ไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้เพ่ิมขึ น ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

263 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดตั งดวงไฟริมทาง - - 25,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.ป่าหมาก 3  หมู่ 3 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.
สาธารณะร้อยละ 80

564 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดตั งดวงไฟริมทาง - - 25,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,
ซ.ตรอกสมอ 2  หมู่ 3 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะร้อยละ 80
565 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - 30,000 - - จ้านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ. ศิริการาช  หมู่ 3 ไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้เพ่ิมขึ น ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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566 ขยายเขตไฟฟ้า ซ.ตราด เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - 20,000 - - จ้านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

อินเตอร์เน็ต หมู่ 3 ไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้เพ่ิมขึ น ใช้ในครัวเรือน กฟภ.
567 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - 300,000 - จ้านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ตรอกสมอ 2 หมู่ 3 ไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้เพ่ิมขึ น ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

568 ติดตั งไฟสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดตั งดวงไฟริมทาง - - 135,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,
สามแยกเนินยายต๋ัง ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.
หมู่ 4 สาธารณะร้อยละ 80

569 ติดตั งไฟสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดตั งดวงไฟริมทาง - - 270,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,
สามแยกทุ่งสามง่าม ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.
หมู่ 4 สาธารณะร้อยละ 80

570 ขยายเขตไฟฟ้า บ้านป้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - - 100,000 จ้านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,
นิลุงสงกรานต์ หมู่ 4 ไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้เพ่ิมขึ น ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

571 ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - 75,000 - - จ้านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,
ซ.ริมอ่าง หมู่ 4 ไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้เพ่ิมขึ น ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

572 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - 75,000 - - จ้านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,
ซ.ส้าราญ  หมู่ 4 ไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้เพ่ิมขึ น ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

573 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - 1,200,000 - - จ้านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.โกเก่ียว หมู่ 4 ไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้เพ่ิมขึ น ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

574 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดตั งดวงไฟริมทาง - - - 40,000 - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.อู่ตะเภา หมู่ 5 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.
สาธารณะร้อยละ 80

575 เพ่ิมเฟสไฟฟ้า เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า - - - 200,000 - จ้านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ภมรสงวนด้าริ หมู่ 5 จาก 2 เฟสเป็น 3  เฟส ไฟฟ้าใช้เพ่ิมขึ น ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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576 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดตั งดวงไฟริมทาง - - 75,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.ประสารทองเช่ือม ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.
หมู่ 5  สาธารณะร้อยละ 80

577 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดตั งดวงไฟริมทาง - - - 100,000 - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.บึงบอน หมู่ 6 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

578 เพ่ิมเฟสไฟฟ้า ซ.วังหิน เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า - - - 200,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง,

หมู่ 6 จาก 2 เฟสเป็น 3  เฟส ต่อการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า เพียงพอต่อความ กฟภ.

ร้อยละ 80 ต้องการ

579 เพ่ิมเฟสไฟฟ้า เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า - - 300,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ทุ่งเจริญ - ตะบก 2 จาก 2 เฟสเป็น 3  เฟส ต่อการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

หมู่ 6 ร้อยละ 80 ความต้องการ

580 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - 200,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.หนองรังนก หมู่ 7 ไฟฟ้าใช้ ต่อการขยายเขตไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 80

581 เพ่ิมเฟสไฟฟ้า เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า - - 850,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ. ปากคลอง หมู่ 7 จาก 2 เฟสเป็น 3  เฟส ต่อการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

ร้อยละ 80 ความต้องการ

582 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - 200,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.พัฒนาการ 2 หมู่ 8 ไฟฟ้าใช้ ต่อการขยายเขตไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 80

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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583 ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - 80,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ประเสริฐ หมู่ 8 ไฟฟ้าใช้ ต่อการขยายเขตไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 80

284 ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - 300,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.สวนใน - มาบชลูด ไฟฟ้าใช้ ต่อการขยายเขตไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

หมู่ 9 ร้อยละ 80

585 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดตั งดวงไฟริมทาง - - 10,000 20,000 - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ปากทางเข้าวิทยาลัยเทค เส้นทางคมนาคม ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

นิค2 - ป้อมยาม หมู่ 9 สาธารณะร้อยละ 80

586 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดตั งดวงไฟริมทาง - - - - 50,000 ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.ช่วยกัน หมู่ 9 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะร้อยละ 80

587 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดตั งดวงไฟริมทาง - - 30,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.หนองคล้า  หมู่ 9 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะร้อยละ 80

588 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดตั งดวงไฟริมทาง - - 50,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.ท้ายไร่ หมู่ 9 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะร้อยละ 80

589 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดตั งดวงไฟริมทาง - - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.พ่วงมิตร หมู่ 9 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะร้อยละ 80
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590 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดตั งดวงไฟริมทาง - - 30,000 - 30,000 ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

แยกปลายคลอง หมู่ 10 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะร้อยละ 80

591 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - 100,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในกองช่าง,

ซ. คลองจิก หมู่ 10 ไฟฟ้าใช้ ต่อการขยายเขตไฟฟ้า ครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 80

592 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - 240,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในกองช่าง,

ซ. เนินต๋ัง 1/1 (ฉิมผกา) ไฟฟ้าใช้ ความยาว 300 ม. ต่อการขยายเขตไฟฟ้า ครัวเรือน กฟภ.

หมู่ 10 ร้อยละ 80

593 เพ่ิมเฟสไฟฟ้า เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้าจาก - - 400,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.เขาระก้า 2 หมู่ 10 2 เฟส เป็น 3  เฟส ต่อการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

ร้อยละ 80 ความต้องการ

594 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - 800,000 800,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในกองช่าง,

ซ. โกเมท - คลองสาม ไฟฟ้าใช้ ความยาว 1,000 ม. ต่อการขยายเขตไฟฟ้า ครัวเรือน กฟภ.

หมู่ 11 ร้อยละ 80

595 เพ่ิมเฟสไฟฟ้า ซ.ห้วง เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า - - 800,000 800,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ไทรรัตน์ - ราชทัณฑ์  จาก 2 เฟส เป็น 3  เฟส ต่อการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

หมู่ 11 ร้อยละ 80 ความต้องการ

596 เปล่ียนขนาดหม้อแปลง เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า - - 1,000,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ห้วงไทรรัตน์-ราชทัณฑ์ ต่อการเปล่ียนขนาด ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

หมู่ 11 หม้อแปลงร้อยละ 80 ความต้องการ
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597 เปล่ียนขนาดหม้อแปลง เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า - - - 1,000,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,
ซ.คลองสาม หมู่ 11 ต่อการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

ร้อยละ 80 ความต้องการ

598 เปล่ียนขนาดหม้อแปลง เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า - - 1,000,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,
ซ.โกเมท - มาบชลูด ต่อการเปล่ียนขนาด ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.
หมู่ 11 หม้อแปลงร้อยละ 80 ความต้องการ

599 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดตั งดวงไฟริมทาง - - 30,000 30,000 - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.หลังจวน 1  หมู่ 12 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะร้อยละ 80

600 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1.เพ่ือเป็นแบบอย่างใน จัดท้าป้ายช่ือถนน และ - - 500,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนมีความสวย กองช่าง

ถ. เฉลิมพระเกียรติ การพัฒนาพื นท่ีน่าอยู่ ปลูกต้นไม้เพ่ือความร่มร่ืน ต่อการปรับปรุง งาม สะอาดและ

2.เพ่ือปรับภูมิทัศน์และ พร้อมทั งติดตั งไฟกระพริบ ภูมิทัศน์ร้อยละ 80 เป็นระเบียบเพ่ิม

สร้างทัศนียภาพของ และป้ายสะท้อน มากขึ น

ถนนให้สวยงาม 

601 ขุดลอกคลองหนองบัว เพ่ือระบายน ้าและ ขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง - - 35,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ป้องกันน ้าท่วม กองช่าง
หมู่ 5 ป้องกันน ้าท่วม เฉล่ีย 3 เมตร ต่อการขุดลอกคลอง และระบายน ้า

ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร ร้อยละ 80 ได้มากขึ น

ยาว 300 เมตร

602 ขุดลอกคลองหนองบัว เพ่ือระบายน ้าและ ขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง - - - - 35,000 ประชาชนพึงพอใจ ป้องกันน ้าท่วม กองช่าง
หมู่ 6 ป้องกันน ้าท่วม เฉล่ีย 3 เมตร ต่อการขุดลอกคลอง และระบายน ้า

ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร ร้อยละ 80 ได้มากขึ น

ยาว 300 เมตร
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603 ขุดลอกคลองหนองตาล่ม เพ่ือระบายน ้าและ ขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง - - - 30,000 - ประชาชนพึงพอใจ ป้องกันน ้าท่วม กองช่าง

หมู่ 12 ป้องกันน ้าท่วม เฉล่ีย 4 เมตร ต่อการขุดลอกคลอง และระบายน ้า

ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร ร้อยละ 80 ได้มากขึ น

ยาว 340 เมตร

604 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง ช่วง 1 กว้าง 6 ม. - 257,000 - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.พัฒนาการ 1/6 หมู่ 8 คมนาคมให้ใช้งานได้ดี ยาว 67 ม. ความยาว 452 ม. ไป - มาได้

ช่วง 2 กว้าง 6 ม. สะดวก

ยาว 385 ม.
605 ก่อสร้างรางระบายน ้า  เพ่ือระบายน ้าและ รางระบายน ้า ค.ส.ล. - 196,200 - - - ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.โรงหมึกเจ๊สาว ป้องกันน ้าท่วม 0.50x109x0.75 ม. ต่อการก่อสร้างราง ถนน

หมู่ 8 ระบายน ้าร้อยละ 80

รวม 0 42,592,312 105,845,160 78,626,220 53,528,800  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตราด ท่ี 7 ด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 6 การบริหารจัดการท่ีดี

         แผนงาน 6.1 บริหารท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 อบรมให้ความรู้เร่ืองการ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ - - 30,000 30,000 30,000 ผู้ปฏิบัติงานของ อบต. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ส านักปลัด

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าว งานมีความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ วังกระแจะร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ

สารของราชการ พ.ศ. 2540 เก่ียวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าว จ านวนปีละ 1 คร้ัง เข้าร่วมโครงการ เก่ียวกับ พ.ร.บ.ข้อมูล

สารของราชการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 จ านวนปีละ 100 คน พ.ศ. 2540
2 โครงการบริหารงานตามหลัก เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน จัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร - - 50,000 50,000 50,000 ผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน ส านักปลัด

ธรรมาภิบาล บุคลากรขององค์กรมี ท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กรมี บุคลากรขององค์กรมี

ความรู้ความเข้าใจในเร่ือง พนักงานส่วนต าบลและ ความรู้ความเข้าใจใน ความรู้ความเข้าใจใน

หลักธรรมาภิบาลคุณธรรม พนักงานจ้างของ อบต. เร่ืองหลักธรรมาภิบาล เร่ืองหลักธรรมาภิบาล

และจริยธรรม วังกระแจะ จ านวนปีละ คุณธรรมและจริยธรรม คุณธรรมและ

1 คร้ัง ผู้เข้าร่วมจ านวน ร้อยละ 80 จริยธรรม

100 คน

3 โครงการเลือกต้ังผู้บริหาร 1. เพ่ือเลือกต้ังผู้บริหาร ด าเนินการเลือกต้ังให้มี - - 1,000,000 - - ร้อยละ 80 ของผู้มี การเลือกต้ังเป็นไป ส านักปลัด

ท้องถ่ินและสมาชิกสภา และสมาชิกสภาท้องถ่ินท่ี คณะผู้บริหารท้องถ่ินและ สิทธิเลือกต้ังในเขต ตามระเบียบและ

ท้องถ่ิน ครบวาระ สมาชิกสภาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีต าบลวังกระแจะ ถูกต้องตามท่ี

2. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน กฎหมายก าหนด

ทางการเมือง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณ
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4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือให้สถาบันทางศาสนา จัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร - - 50,000 50,000 50,000 ผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้เข้าร่วมโครงการ ส านักปลัด

จริยธรรมในการป้องกันการ มีบทบาทในการปลูกจิต ท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน สมาชิกสภาฯ พนักงาน สามารถน าหลักธรรม

ทุจริต ส านึก คุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนต าบลและ ส่วนต าบล พนักงาน ทางพระพุทธศาสนา

มีความซ่ือสัตย์สุจริตให้แก่ พนักงานจ้างของอบต. จ้างของอบต. และ มาใช้ในการปฏิบัติงาน

บุคลากรของ อบต. จ านวน 1 คร้ัง/ปี ผู้เข้าร่วม ประชาชนมีคุณธรรม และการด าเนินชีวิต

จ านวน 100 คน จริยธรรมและซ่ือสัตย์ ได้อย่างแท้จริง

5 โครงการจ้างส ารวจความพึง เพ่ือเป็นการสร้างความ จัดจ้างสถาบันการศึกษา - - 50,000 50,000 50,000 ผลการส ารวจความ การให้บริการ ส านักปลัด

พอใจของผู้รับบริการ โปร่งใสในการให้บริการ ภายในเขตจังหวัดหรือนอก พึงพอใจของประชาชน สาธารณะมีความโปร่ง

สาธารณะการให้บริการ เขตจังหวัดรส ารวจความ ท่ีมีต่อการบริหารงาน ใสและเกิดประโยชน์

ประชาชนให้เกิดความพึง พึงพอใจของประชาชน ของ อบต. จ านวน สูงสุดแก่ประชาชน

พอใจ ในเขต อบต.วังกระแจะ 1 ฉบับ

6 กิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับ เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิก ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ - - 10,000 10,000 10,000 ผู้บริหาร และสมาชิก การปฏิบัติงานของ ส านักปลัด

ระเบียบกฎหมายท้องถ่ิน สภาฯ อบต.วังกระแจะ อบต.วังกระแจะ สภาฯ อบต.วังกระแจะ สมาชิกสภาฯ เป็นไป

ผู้บริหาร และสมาชิกสภา มีความรู้ด้านระเบียบ มีความรู้ด้านระเบียบ อย่างถูกต้องตาม

ท้องถ่ิน อบต.วังกระแจะ กฎหมายท้องถ่ิน กฎหมายท้องถ่ิน ระเบียบกฎหมาย

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือสร้างการเรียนรู้และ ผู้บริหารและสมาชิกสภา - - 200,000 200,000 200,000 ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ส านักปลัด

ศักยภาพผู้บริหารและสมาชิก ประสบการณ์ให้ผู้บริหาร ท้องถ่ินและพนักงาน ท้องถ่ินและพนักงาน และพนักงานใน อบต.

สภาท้องถ่ินและพนักงาน สมาชิกสภาฯและพนักงาน อบต.วังกระแจะ อบต. ให้มีความเข้าใจ ได้รับการเรียนรู้และ

อบต.วังกระแจะ อบต.มีความเข้าใจในการ ในการท างานตามบท- ประสบการณ์ เพ่ือให้

ท างานตามบทบาทและ บาทและอ านาจหน้าท่ี มีความเข้าใจในการ

อ านาจหน้าท่ี ท างาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ เพ่ือให้ผู้บริหาร ข้าราชการ อบรมให้ความแก่ผู้บริหาร - - 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วมร้อยละ ผู้บริหาร ข้าราชการ ส านักปลัด

ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ลูกจ้างประจ า และพนัก ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 70 เข้าใจถึงสิทธิ ลูกจ้างประจ าและ

ประจ า และพนักงานจ้างอบต. งานจ้าง อบต.วังกระแจะ พนักงานจ้างของ อบต. ประโยชน์ต่างๆท่ีตน พนักงานจ้าง อบต.

วังกระแจะ เก่ียวกับสิทธิ มีความรู้ความเข้าใจในถึง วังกระแจะจ านวน 1 คร้ัง มี เองพึงมี วังกระแจะมีความรู้

ประโยชน์ต่างๆท่ีพึงได้รับ สิทธิประโยชน์ต่างๆท่ีตน ผู้เข้าร่วมจ านวน 100 คน ความเข้าใจในถึงสิทธิ

เองพึงจะได้รับ ประโยชน์ต่างๆท่ีตน

เองพึงจะได้รับ

9 ปรับปรุงร้ัวท่ีท าการองค์การ เพ่ือปรับปรุงร้ัวท่ีท าการ ปรับปรุงร้ัวท่ีท าการองค์การ - - 500,000 - - ปรับปรุงร้ัวท่ีท าการ ร้ัวท่ีท าการองค์การ ส านักปลัด

บริหารส่วนต าบลวังกระแจะ องค์การบริหารส่วนต าบล บริหารส่วนต าบลวังกระแจะ องค์การบริหารส่วน บริหารส่วนต าบล

วังกระแจะให้มีสภาพดีข้ึน ต าบลวังกระแจะ วังกระแจะให้มีสภาพ

จ านวน 1 แห่ง ดีย่ิงข้ึน

10 ปรับปรุงและต่อเติมโรงจอด เพ่ือปรับปรุงและต่อเติม ปรับปรุงและต่อเติมโรงจอด - - 500,000 - - ปรับปรุงและต่อเติมท่ี โรงจอดรถท่ีท าการ ส านักปลัด

รถท่ีท าการองค์การบริหาร โรงจอดรถท่ีท าการองค์ รถท่ีท าการองค์การบริหาร ท าการองค์การบริหาร องค์การบริหารส่วน

ส่วนต าบลวังกระแจะ การบริหารส่วนต าบล ส่วนต าบลวังกระแจะ ส่วนต าบลวังกระแจะ ต าบลวังกระแจะให้มี

วังกระแจะให้มีสภาพดีข้ึน จ านวน 1 แห่ง สภาพดีย่ิงข้ึน

11 จัดท าและพัฒนาปรับปรุง เพ่ือจัดท าและพัฒนา 1.มีแผนท่ีแม่บทท้ังต าบล - 500,000 500,000 500,000 500,000 ข้อมูลแผนท่ีภาษีและ มีแผนท่ีภาษีและ กองคลัง

ข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษี 2.มีข้อมูลการคัดลอกท่ีดิน ทะเบียนทรัพย์สินมี ทะเบียนทรัพย์สิน

ทรัพย์สิน และทะเบียนทรัพย์สิน 3.มีข้อมูลภาคสนาม ความถูกต้องครบถ้วน เพ่ือใช้ในการประเมิน

(ต่อเน่ือง) 4.มีแผนท่ีภาษีและทะเบียน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 จัดเก็บภาษีถูกต้อง

ทรัพย์สิน และเป็นธรรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการประชาสัมพันธ์และ 1.เพ่ือแจ้งเตือนผู้เสียภาษี 1. ผู้เสียภาษีและผู้เข้าข่าย - - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี การจัดเก็บภาษีและ กองคลัง

ออกให้บริการช าระภาษีนอก และผู้เข้าข่ายต้องเสียภาษี ต้องเสียภาษีย่ืนแบบและ วังกระแจะเสียภาษี จ านวนผู้เสียภาษี

สถานท่ี ทราบล่วงหน้า ช าระภาษีภายในก าหนด ได้ถูกต้องครบถ้วน เพ่ิมมากข้ึน

2.เพ่ืออ านวยความ 2.ผู้เสียภาษีได้รับความ ตามระเวลาท่ีก าหนด

สะดวก สะดวก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80

3.เพ่ือเก็บภาษีเชิงรุก
13 จัดท าโครงเหล็กส าหรับติด เพ่ือจัดท าโครงเหล็กติด ขนาดป้ายไม่น้อยกว่า - 40,000 40,000 40,000 40,000 มีป้ายประชาสัมพันธ์ ประชาชนผู้มีหน้าท่ี กองคลัง

ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์การจัด 4 x 8 เมตร การจัดเก็บภาษี ต้องเสียภาษีและผู้

เก็บภาษีประจ าปี จ านวน 1 แห่ง ประจ าปี เข้าข่ายต้องเสียภาษี

(รายละเอียดตามท่ีก าหนด) รับรู้ข่าวสารการจัด

เก็บภาษีประจ าปี

14 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าว เพ่ือให้ประชาชนได้รับ เผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือ- - 5,000 5,000 5,000 5,000 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การจัดหาพัสุดเป็นไป กองคลัง

สารด้านการจัดซ้ือ-จัดจ้าง ทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียว จัดจ้าง ตามแผนงานและ เก่ียวกับการจัดซ้ือ- อย่างโปร่งใส ตรวจ

กับการจัดซ้ือ-จัดจ้าง โครงการต่างๆ จัดจ้าง ไม่น้อยกว่า สอบได้ทุกข้ันตอน

ตามโครงการและกิจกรรม 3 ช่องทาง ลดปัญหาการร้อง

ต่างๆของ อบต. เรียน การทุจริตใน

การจัดซ้ือ-จัดจ้างได้

15 ปรับปรุงอาคารท่ีท าการ เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงอาคารท่ีท าการ - - 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด

อบต. วังกระแจะ ให้แก่ประชาชนผู้มารับ อบต. เพ่ือรองรับการให้ สะดวกสบายมากข้ึน สะดวกในการมารับ

บริการ บริการแก่ประชาชน ร้อยละ 80 บริการเพ่ิมข้ึน

รวม 0 545,000 3,565,000 1,565,000 1,565,000  -  -  -15 โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี

         แผนงาน 6.2 อุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างลานกีฬาเอนก เพ่ือให้ประชาชนใช้ ลานกีฬาเอนกประสงค์ - - 250,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง

ประสงค์ อนามัยท้ายวัง ออกก าลังกายและจัด ขนาดกว้าง 20 ม. การก่อสร้างลานกีฬา มีสุขภาพร่างกาย
หมู่ 5 กิจกรรมหมู่บ้าน ยาว 60 ม. เอนกประสงค์ แข็งแรงมากข้ึน

ร้อยละ 80
2 ปรับปรุงส านักงานอบต. เพ่ือให้อาคารท่ีช ารุด ปรับปรุงส านักงานอบต. - - 500,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือให้ส านักงาน กองช่าง

(หลังเก่า) ทรุดโทรม ให้พร้อมใช้ (หลังเก่า) การปรับปรุงท่ีท าการ กลับมาใช้งานได้
งานเช่นเดิม อบต.หลังเก่า เช่นเดิม

ร้อยละ 80

รวม - - 750,000 - -  -  -  -

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
งบประมาณและท่ีผ่านมา

2 โครงการ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว

     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี

         แผนงาน 6.3 การเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอุดหนุนการจัดเก็บ เพ่ือร่วมกับส านักงาน เพ่ิมประสิทธิภาพในการ - - 250,000 250,000 250,000 มีข้อมูลพ้ืนฐานการ มีข้อมูลพ้ืนฐานด้าน กองส่งเสริม

ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตร พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ จัดเก็บข้อมูล เกษตรท่ีเป็นระบบ การเกษตรอย่างท่ัวถึง การเกษตร

ลงแผนท่ีดาวเทียมในพ้ืนท่ี และภูมิสารสนเทศ ร้อยละ 100

ต าบลวังกระแจะ
2 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้ อบรมให้ความรู้เกษตรกร - - 50,000 50,000 - มีเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ กองส่งเสริม

เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ในต าบล เกษตรกรในการเล้ียงสัตว์ ในพ้ืนท่ีต าบลวังกระแจะ ท่ีมีคุณภาพมากข้ึน ในพ้ืนท่ีต าบล การเกษตร

วังกระแจะ จ านวน 1 คร้ัง ร้อยละ 80 วังกระแจะมีความรู้

เพ่ิมข้ึน

3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชน เด็ก เยาวชน และประชาชน - - 20,000 20,000 - ประชาชนมีความพึง ประชาชน หน่วยงาน กองส่งเสริม

ผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ ผู้ปฏิบัติตามปรัชญา ในพ้ืนท่ีต าบลวังกระแจะ พอใจต่อการเชิดชู องค์กรในเขตพ้ืนท่ีมี การเกษตร

พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เกียรติประชาชนผู้ ยกย่องและเห็นคุณค่า

ปฏิบัติตามปรัชญา ของการประพฤติ

เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนตามปรัชญา

ร้อยละ 80 เศรษฐกิจพอเพียง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ท่ีเติบโตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือพัฒนาการบริหารจัด เกษตรกรในพ้ืนท่ีต าบล - - 20,000 20,000 - เกษตรกรสามารถมี เกษตรกรได้เข้ามามี กองส่งเสริม

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ การและถ่ายทอดความรู้ วังกระแจะ บทบาทในการคิดและ ส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ การเกษตร

เกษตรประจ าต าบล ของศูนย์ถ่ายทอด จ านวน 150 คน ถ่ายทอดเทคโนโลยี วางแผน และพัฒนา

เทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือพัฒนาการเกษตร ด้านการเกษตร

มากข้ึน ร้อยละ 80

5 โครงการส ารวจข้อมูลการ เพ่ือส ารวจข้อมูลการ เกษตรกรในพ้ืนท่ีต าบล - - 30,000 30,000 - ทราบข้อมูลทางการ ทราบข้อมูลด้านการ กองส่งเสริม

เกษตร เกษตรของเกษตรกรใน วังกระแจะ เกษตร รวมถึงความ เกษตรในต าบลท่ี การเกษตร

พ้ืนท่ีต าบลวังกระแจะ ต้องการของเกษตรกร ถูกต้องและปัจจุบัน

อย่างแน่ชัดและถูกต้อง

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80

6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน เกษตรกรในพ้ืนท่ีต าบล - - 50,000 50,000 - เกษตรกรมีความรู้และ เกษตรกรสามารถน า กองส่งเสริม

ด้านวิชาการและเทคโนโลยี การศึกษาค้นคว้า ทดลอง  วังกระแจะ ความเข้าใจใน ความรู้ด้านวิชาการ การเกษตร

การเกษตร วิเคราะห์ และพัฒนา เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีการ

เทคโนโลยีการเกษตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 เกษตรมาใช้ประโยชน์

ทางการเกษตร

7 โครงการให้การช่วยเหลือและ เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทา เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทา - - 150,000 150,000 150,000 เกษตรกรมีความพึง สามารถช่วยเหลือและ กองส่งเสริม

บรรเทาความเดือดร้อนของ ความเดือดร้อนของ ความเดือดร้อนของ พอใจต่อการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือด การเกษตร

เกษตรกร เกษตรกรในสภาวะราคา เกษตรกรในสภาวะราคา และบรรเทาความ ร้อนของเกษตรกร

ผลผลิตตกต่ า ผลผลิตตกต่ า เดือดร้อนมากข้ึน 

ร้อยละ 80

รวม - - 570,000 570,000 400,000  -  -  -7 โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการศึกษา  การกีฬา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

         แผนงาน 7.1 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดงานรัฐพิธีและ เพ่ือแสดงออกถึงความจง ประชาชนร่วมงาน - 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนและ ประชาชนและ กอง

การจัดพิธีในโอกาสวัน รักภักดีและเทิดทูน เพ่ือแสดงออกถึงความ บุคลากรได้ร่วมแสดง บุคลากรใน อบต. การศึกษาฯ

ส าคัญต่าง ๆ และให้พระมหากษัตริย์ จงรักภักดีในสถาบัน ความจงรักภักดี ร่วมงานรัฐพิธีและ
บุคลากรใน อบต. และ พระมหากษัตริย์ ร้อยละ 80 การจัดพิธีการใน
ประชาชนเข้าร่วมพิธีการ โอกาสวันส าคัญ

2 โครงการส่งเสริมงาน เพ่ืออนุรักษ์ไว้ซ่ึงขนบ จัดกิจกรรมวันส าคัญ - 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนและบุคลากร ประชาชนได้เข้าร่วม กอง

ประเพณี ศาสนา ธรรมเนียม ประเพณีและ ทางศาสนาและเป็นพุทธ- ได้อนุรักษ์ขนบธรรม กิจกรรมอันเป็น การศึกษาฯ
และวัฒนธรรม วัฒนธรรมของท้องถ่ิน ศาสนิกชนท่ีดี เนียมประเพณี เอกลักษณ์และ

ร้อยละ 80 ประเพณีอันดีงาม

3 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ เพ่ืออนุรักษ์ พัฒนาและส่ง ประชาชนเกิดความรักและ - 100,000 100,000 100,000 100,000 ศิลปวัฒนธรรมได้รับ ศิลปวัฒนธรรมไทย กอง

ศิลปวัฒนธรรมไทย เสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒน หวงแหนศิลปวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์ให้คงอยู่ ได้รับการอนุรักษ์และ การศึกษาฯ

ธรรมไทยและการละเล่น ต่อไปร้อยละ 80 สืบสานให้คงอยู่
แบบไทย ต่อไป

4 โครงการส่งเสริมงานวัน เพ่ือจัดตกแต่งรถร่วมในร้ิว จัดร้ิวขบวนแห่ตกแต่ง - - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนท่ัวไปได้สืบ สืบทอดประเพณี กอง
ตราดร าลึก ขบวนแห่ในงานวันตราด รถยนต์ จ านวน 1 คร้ัง ทอดประเพณี วัฒนธรรมต่อไปจน การศึกษาฯ

ร าลึก เพ่ือเป็นการส่งเสริม วัฒนธรรม ร้อยละ 80 ถึงลูกหลาน

ประเพณีวัฒนธรรมของ

จังหวัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
                      งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการรับเสด็จพระบาท เพ่ือเตรียมการรับเสด็จ ผู้บริหาร , สมาชิกสภา - 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนรับเสด็จพระ- จัดการรับเสด็จพระ- กอง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ พระบาทสมเด็จพระเจ้า อบต. ,พนักงาน อบต. , บรมวงศานุวงศ์ได้อย่าง บาทสมเด็จพระเจ้า- การศึกษาฯ
พระบรมวงศานุวงศ์ อยู่หัวและพระบรมวงศา- ประชาชนในเขต อบต.เฝ้า สมพระเกียรติ อยู่หัวและพระบรม-

นุวงศ์ให้สมพระเกียรติ รับเสด็จ จ านวน 500 คน ร้อยละ 80 วงศานุวงศ์ได้สม

พระเกียรติ

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพ่ือบ ารุงรักษา ท านุและ จัดกิจกรรมรณรงค์ ปลูกฝัง - 50,000 50,000 50,000 50,000 กิจกรรมทางศาสนาได้ เกิดการเผยแพร่ กอง

ทางศาสนา ส่งเสริมศาสนา และส่งเสริมกิจกรรมทาง รับการท านุ บ ารุงและ ความรู้ด้านศาสนา การศึกษาฯ

ด้านศาสนา รักษาร้อยละ 80

7 โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือท านุ บ ารุง ส่งเสริม จัดกิจกรรมรณรงค์,ปลูกฝัง, - 30,000 30,000 30,000 30,000 ศาสนาได้รับการเผย พนักงานและ กอง

จริยธรรมและวัฒนธรรม ศาสนาและจริยธรรมให้แก่ ส่งเสริมคุณธรรมและจริย- แพร่ถูกหลักศาสนา ประชาชนปฏิบัติตน การศึกษาฯ

พนักงานและประชาชน ธรรมให้แก่พนักงานและ ร้อยละ 80 ตามหลักคุณธรรม

ประชาชน  จริยธรรม

8 โครงการปฏิบัติธรรมข้ามปี เพ่ือเป็นการเจริญจิต ประชาชนชาวพุทธเข้าร่วม - 150,000 150,000 150,000 150,000 มีประชาชนเข้าร่วม พนักงานและ กอง

ภาวนารักษาศีล โครงการจ านวน 300 คน โครงการ 300 คน ประชาชนปฏิบัติตน การศึกษาฯ

ตามหลักพระพุทธ

ศาสนา

9 โครงการส่งเสริมศูนย์ เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ สนับสนุนการด าเนินงาน - 30,000 30,000 30,000 30,000 ประเพณีได้รับการสนับ วัฒนธรรมประเพณี กอง

ประจ าต าบล และสืบสานวัฒนธรรม ของศูนย์วัฒนธรรมประจ า สนุนและสืบสาน ได้รับการอนุรักษ์และ การศึกษาฯ

ประเพณี ต าบล ร้อยละ 80 สืบสานให้คงอยู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

                      งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการบรรพชา เพ่ือบรรพชาอุปสมบท ปลูกฝัง , ส่งเสริมจริยธรรม - - 100,000 100,000 100,000 เยาวชนบรรพชา เยาวชนและ กอง

อุปสมบท ภาคฤดูร้อน อุปสมบท 100 รูป ประชาชนปฏิบัติตน การศึกษาฯ

ตามหลักคุณธรรม

จริยธรรม

11 โครงการส่งเสริมประเพณี เพ่ือส่งเสริมและสืบทอด ประเพณีแข่งเรือยาวได้รับ - 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนให้ความสนใจ ประเพณีแข่งเรือยาว กอง

แข่งเรือยาว ประเพณีแข่งเรือยาวและ การสืบทอด ร้อยละ 70 ได้รับการสืบทอด การศึกษาฯ

สร้างความสามัคคี

12 โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้า -เพ่ือสร้างเครือข่ายเฝ้า - ชุมชน - 20,000 20,000 20,000 20,000 หน่วยงานต่างๆท่ีร่วม 1. มีเครือข่ายเฝ้า กอง

ระวังทางวัฒนธรรม ระวังทางวัฒนธรรม - หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เป็นเครือข่ายฯ ระวังทางวัฒนธรรมท่ี การศึกษาฯ

-เฝ้าระวังและลดปัญหา สถานประกอบกิจการต่างๆ สามารถลดปัญหาความ ครอบคลุมและมี

ความเบ่ียงเบนทาง - ผู้น าชุมชนท้องถ่ิน เบ่ียงเบนทางวัฒนธรรม ความเข้มแข็ง

วัฒนธรรมในชุมชน ในชุมชนได้ไม่น้อยกว่า 2. เด็ก เยาวชนและ

-เพ่ือป้องกันพฤติกรรมท่ี ร้อยละ 60 ประชาชนลดละ

ไม่เหมาะสมเป็นภัยต่อ อบายมุข

วัฒนธรรมและสังคม 3. เด็กและเยาวชนรู้

จักใช้เวลาว่างใช้เกิด

ประโยชน์ได้อย่าง

เหมาะสม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการส่งเสริมประเพณี เพ่ืออนุรักษ์ไว้ซ่ึงขนบ จัดกิจกรรมส่งเสริมวัน - 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้อนุรักษ์ ประชาชนได้เข้าร่วม กอง

วันเข้าพรรษา ธรรมเนียม ประเพณีและ ส าคัญทางศาสนาและเป็น ขนบธรรมเนียม กิจกรรมประเพณีอัน การศึกษาฯ

วัฒนธรรม พุทธศาสนิกชนท่ีดี ร้อยละ 80 ดีงาม

จ านวน 1 คร้ัง

14 โครงการวันเฉลิม เพ่ือแสดงออกถึงความจง ประชาชนร่วมงาน - 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนและบุคลากร ประชาชนและ กอง

พระเกียรติสมเด็จพระ- รักภักดีและเทิดทูน เพ่ือแสดงออกถึงความ ได้ร่วมแสดงความจงรัก บุคลากรใน อบต. การศึกษาฯ

เทพรัตนราชสุดาฯ และให้พระมหากษัตริย์ จงรักภักดีในสถาบัน ภักดีร้อยละ 80 ร่วมงานรัฐพิธีและ

สยามบรมราชกุมารี บุคลากรใน อบต. และ พระมหากษัตริย์ การจัดพิธีการใน

ประชาชนเข้าร่วมพิธีการ โอกาสวันส าคัญ

15 โครงการเทิดทูนสถาบัน เพ่ือแสดงออกถึงความจง ประชาชนร่วมงาน - 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนและบุคลากร ประชาชนและ กอง

พระมหากษัตริย์ รักภักดีและเทิดทูน เพ่ือแสดงออกถึงความ ได้ร่วมแสดงความจงรัก บุคลากรในอบต. การศึกษาฯ

และให้พระมหากษัตริย์ จงรักภักดีในสถาบัน ภักดีร้อยละ 80 ร่วมกิจกรรมเพ่ือเทิด

บุคลากรใน อบต. และ พระมหากษัตริย์ ทูนสถาบัน

ประชาชนเข้าร่วมพิธีการ พระมหากษัตริย์

16 โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริม/สร้าง - 100,000 100,000 100,000 100,000 ครูและบุคลากรมี ครูและบุคลากรทาง กอง

จริยธรรมครูและบุคลากร จริยธรรมให้กับครูและ เสริมคุณธรรมและจริยธรรม คุณธรรมและจริยธรรม การศึกษาสามารถ การศึกษาฯ

ทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 ร่วมกันพัฒนาสถาน

ศึกษาและเป็นท่ียอม

รับของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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17 โครงการฝึกอบรมธรรมะ เพ่ือพัฒนาคุณธรรมของ จัดกิจกรรมฝึกอบรมธรรมะ - 20,000 20,000 20,000 20,000 ครูมีธรรมะร้อยละ 80 บุคลากรในโรงเรียนมี กอง

ส าหรับครู บุคลากรในโรงเรียนให้สูง ส าหรับครู จ านวน 1 คร้ัง คุณธรรม การศึกษาฯ

มากข้ึน

18 โครงการวันไหว้ครู เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาส จัดกิจกรรมไหว้ครูให้ - 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียนแสดงความ นักเรียนได้ร่วมส่ง กอง

แสดงความเคารพสักการะ นักเรียนได้แสดงความ เคารพครูได้ เสริมวัฒนธรรมของ การศึกษาฯ

ครู สักการะครู จ านวน 1 คร้ัง ร้อยละ 80 ไทย

19 โครงการสานสัมพันธ์ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จัดอบรมคุณธรรม - 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนมีคุณธรรม นักเรียนเกิดความ กอง

คุณธรรมปฐมวัย จริยธรรมและวัฒนธรรมท่ี จริยธรรมแก่ผู้ปกครองและ จริยธรรมวัฒนธรรม ศรัทธาในพระพุทธ การศึกษาฯ

ดี ให้นักเรียนเกิดความ นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ 80 ศาสนา

ศรัทธาในพระพุทธศาสนา

20 โครงการวันพ่อ เพ่ือให้นักเรียนแสดงความ จัดให้นักเรียนของศูนย์ - 15,000 15,000 15,000 15,000 นักเรียนแสดงถึง นักเรียนของศูนย์ฯได้ กอง

รักต่อพ่อและพัฒนาตาม พัฒนาเด็กเล็กทุกคนได้มี ความรักท่ีมีต่อพ่อได้ แสดงออกถึงความรัก การศึกษาฯ

วัยให้เป็นท่ีประจักษ์ รวม โอกาสแสดงความสามารถ ร้อยละ 80 ท่ีมีต่อพ่อและ

ท้ังให้พ่อได้ตระหนักถึง บนเวที ปีละ 1 คร้ัง พัฒนาการตามวัย

ภาระหน้าท่ีความรับผิด เป็นท่ีประจักษ์

ชอบของตนเอง

21 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี จัดกิจกรรมการเล่นเกม - 300,000 300,000 300,000 300,000 นักเรียนกล้าแสดงออก นักเรียนได้รับความ กอง

โอกาสท่ีจะแสดงความ ต่างๆ และมอบรางวัลให้ ร้อยละ 80 สนุกสนานและได้รับ การศึกษาฯ

สามารถ กล้าแสดงออก เด็กในการเล่นเกม ประสบการณ์ตรง

จ านวน 1 คร้ัง จากการจัดกิจกรรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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22 โครงการวันแม่ เพ่ือเทิดทูนและเผยแพร่ จัดกิจกรรมวันแม่ ได้แก่ - 15,000 15,000 15,000 15,000 นักเรียนแสดงถึงความ นักเรียนได้แสดง กอง

พระเกียรติคุณสมเด็จ การแสดงบนเวที การมอบ รักท่ีมีต่อแม่ได้ ความรักต่อแม่และ การศึกษาฯ

พระนางเจ้าสิริกิต์ พวงมาลัยดอกมะลิและการ ร้อยละ 80 พัฒนาการตามวัย

พระบรมราชินีนาถ ท าบุญถวายภัตตาหารเพล อย่างเหมาะสม

เพ่ือเป็นพระราชกุศลแด่

องค์ราชินี

จ านวน 1 คร้ัง
23 โครงการส่งเสริมประเพณี เพ่ืออนุรักษ์ไว้ซ่ึงขนบธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมวันส าคัญ - 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้อนุรักษ์ ประชาชนได้เข้าร่วม กอง

ลอยกระทง เนียม ประเพณีและ ทางศาสนาและเป็น ขนบธรรมเนียม กิจกรรมประเพณี การศึกษาฯ

วัฒนธรรม พุทธศาสนิกชนท่ีดี ร้อยละ 80 อันดีงาม

24 โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม - 100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียนมีคุณธรรม นักเรียนปฏิบัติตาม กอง

จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรมและ และน าความรู้และ จริยธรรม ร้อยละ 80 หลักธรรมของศาสนา การศึกษาฯ

ปลูกฝังความกตัญญูกตเวที ประสบการณ์ไปใช้ในการ ท่ีตนนับถือมีวินัยมี

ต่อผู้มีพระคุณปฏิบัติตาม เรียนและด าเนินชีวิต ความรับผิดชอบ 

หลักธรรมของศาสนา ประจ าวันได้

25 โครงการส่งเสริมและ เพ่ือให้นักเรียนมีความ จัดกิจกรรมอบรมท่ีส่งเสริม - 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียนมีความรู้ถึง นักเรียนมีความนิยม กอง

พัฒนาทักษะอาชีพและ นิยมไทยเห็นคุณค่าในภูมิ และพัฒนาทักษะอาชีพและ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ไทยเห็นคุณค่าใน การศึกษาฯ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญา ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้นักเรียน ร้อยละ 80 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ไทย ภูมิใจในวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 

และความเป็นไทย ภูมิใจในวัฒนธรรม

และความเป็นไทย 

โครงการ วัตถุประสงค์  
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26 โครงการวันส าคัญทาง เพ่ือให้ครูและนักเรียนมี บุคลากรครูและนักเรียน - 3,000 3,000 3,000 3,000 นักเรียนสืบสานขนบ ครูและนักเรียนร่วม กอง

พระพุทธศาสนา ส่วนร่วมในกิจกรรมทาง ได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมวัน ธรรมเนียมประเพณี กันรักษาขนบธรรม การศึกษาฯ

ศาสนาร่วมกัน ส าคัญทางพระพุทธศาสนา อันดีร้อยละ 80 เนียมและประเพณี

อันดีงาม

27 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม นักเรียนช้ัน ป.6 เข้าร่วม - 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียนเข้าร่วม นักเรียนมีความ กอง

จริยธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม โครงการค่ายพัฒนา กิจกรรมเข้าค่าย ศรัทธาในพระพุทธ การศึกษาฯ

และประเพณีสร้างค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ศาสนาและเข้าใจ

ท่ีดีแก่นักเรียน จ านวน 1 คร้ัง ร้อยละ 80 หลักค าสอนอย่าง

ถูกต้อง

28 โครงการท าบุญเน่ืองใน เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมท า จัดพิธีท าบุญตักบาตร - 150,000 150,000 150,000 150,000 นักเรียนสืบสาน ประชาชนได้ร่วมตัก กอง

วันออกพรรษา บุญตักบาตรวันส าคัญทาง ข้าวสารอาหารแห้ง เน่ืองใน ประเพณีอันดีงาม บาตรข้าวสาร การศึกษาฯ

ตักบาตรเทโว พระพุทธศาสนา วันออกพรรษาตัก ร้อยละ 80 อาหารแห้ง เพ่ือเป็น

บาตรเทโว จ านวน 1 คร้ัง การร่วมกิจกรรมทาง

พุทธศาสนา

29 โครงการรดน้ าด าหัว เพ่ือแสดงความเคารพต่อ จัดงานรดน้ าด าหัวคณะ - 150,000 150,000 150,000 150,000 นักเรียนสืบสาน ประเพณีอันดีงาม กอง

ผู้สูงอายุและรักษา ผู้บริหารและผู้สูงอายุ ประเพณีอันดีงาม ของไทยคงอยู่ การศึกษาฯ

วัฒนธรรมประเพณีท่ี ร้อยละ 80 ตลอดไป

ส าคัญของชาติ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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30 โครงการหนูน้อยมีสมาธิ เพ่ือให้เกิดความรู้ความ นักเรียนอนุบาลเข้าร่วม - 1,000 1,000 1,000 1,000 นักเรียนเข้าร่วม นักเรียนมีสมาธิต่อ กอง

เข้าใจในการน่ังสมาธิ โครงการมีความรู้ความเข้า กิจกรรมหนูน้อยมี การตัดสินใจในชีวิต การศึกษาฯ

ให้มีสมาธิต่อการตัดสินใจ ใจในการท ากิจกรรม สมาธิ ร้อยละ 80 ประจ าวัน

ในชีวิตประจ าวัน

31 โครงการขยับกายสบายชีวี เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก นักเรียนมีปัญญาอันเกิดจาก - 1,000 1,000 1,000 1,000 นักเรียนเข้าร่วม นักเรียนได้ปฏิบัติจริง กอง

วิถีพุทธ บริหารจิตและร่างกาย การฝึกก าลังของจิตสมาธิ กิจกรรมขยับกายสบาย และน าความรู้ท่ีได้ การศึกษาฯ

ตามแบบวิถีพุทธตามหลัก ควบคู่กับการบริหารร่างกาย ชีวีวิถีพุทธ ร้อยละ 80 ไปใช้

พุทธศาสนา ตามแบบวิถีพุทธ

32 โครงการจัดงานประ เพ่ืออนุรักษ์ไว้ซ่ึง จัดกิจกรรมส่งเสริมวัน - 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้อนุรักษ์ ประชาชนได้เข้าร่วม กอง

เพณีวันสงกรานต์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ส าคัญทางศาสนาและเป็น ขนบธรรมเนียม กิจกรรมประเพณี การศึกษาฯ

และวัฒนธรรม พุทธศาสนิกชนท่ีดี ประเพณี ร้อยละ 80 อันดีงาม

33 โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือท านุ บ ารุง ส่งเสริม จัดกิจกรรมรณรงค์, - 150,000 150,000 150,000 150,000 ศาสนาได้รับการเผย พนักงานและ กอง

จริยธรรม และวัฒนธรรม ศาสนาและจริยธรรมให้แก่ ปลูกฝัง, ส่งเสริมคุณธรรม แพร่ถูกหลักศาสนา ประชาชนปฏิบัติตน การศึกษาฯ

พนักงานและประชาชน และจริยธรรมประชาชน ร้อยละ 80 ตามหลักคุณธรรม

จริยธรรม

34 โครงการวัด ประชา รัฐ เพ่ือพัฒนาวัดด้วยแนว เด็ก เยาวชน และประชาชน - 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็ก เยาวชน และ ทุกภาคส่วนได้มีส่วน กอง

สร้างสุข ทาง 5ส ท่ีทุกภาคส่วนมี ในพ้ืนท่ีต าบลวังกระแจะ ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล ร่วมในการพัฒนาวัด การศึกษาฯ

ส่วนร่วม ร่วมโครงการจ านวน วังกระแจะเข้าร่วม
100 คน ร้อยละ 80

โครงการ วัตถุประสงค์  

                      งบประมาณ
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35 โครงการสืบสานเพลง เพ่ือบ ารุงศิลปะ จารีต เด็ก เยาวชน และประชาชน - 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็ก เยาวชน และ ได้บ ารุงศิลปะ จารีต กอง

ลูกทุ่งไทย ประเพณี ภูมิปัญญาท้อง ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล ประเพณี ภูมิปัญญา การศึกษาฯ

ถ่ิน วัฒนธรรมอันดีงาม จ านวน 50 คน วังกระแจะเข้าร่วม ท้องถ่ินและ

ของท้องถ่ินและสืบสาน ร้อยละ 80 วัฒนธรรม

เพลงลูกทุ่งไทยให้คงอยู่

สืบไป

36 อุดหนุนโครงการจัด เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ ประชาชนเข้าร่วมงานและ - 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความพอใจ ประชาชนมีจิตส านึก กอง

งานปีใหม่ - กาชาด  ในการจัดงานให้กับ มีความพอใจในงาน ในการจัดงาน ในการฟ้ืนฟู การศึกษาฯ,

จังหวัดตราด เทศบาลเมืองตราดเพ่ือให้ ปีใหม่ - กาชาด ปีใหม่ - กาชาด วัฒนธรรม คตินิยม เทศบาล

ประชาชนในต าบลมีจิต- จังหวัดตราด ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 และจารีตประเพณี เมืองตราด

ส านึกในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

วัฒนธรรม คตินิยมและ

จารีตประเพณี

37 โครงการจิตอาสาพระราช- เพ่ือสร้างจิตส านึกในการ เด็ก เยาวชนและ - 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็ก เยาวชนและ ประชาชนมีจิตส านึก กอง

ทาน "เราท าความดี ด้วย บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล ในการบ าเพ็ญ การศึกษาฯ

หัวใจ" ในพ้ืนท่ีต่างๆ วังกระแจะ ได้เข้าร่วม วังกระแจะเข้าร่วม สาธารณประโยชน์

โครงการจิตอาสาพระราช- โครงการร้อยละ 80 ในพ้ืนท่ีต่างๆ

ทาน "เราท าความดี 

ด้วยหัวใจ"

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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38 อุดหนุนโครงการการจัด เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ อุดหนุนการจัดงาน - - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนเข้าร่วมงาน ประชาชนในท้องถ่ิน กอง

งาน "วันวีรกรรมทหารเรือ ให้กับจังหวัดตราด ในการ "วันวีรกรรมทหารเรือไทย และมีความพอใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรม การศึกษาฯ,

ไทยในยุทธนาวีท่ีเกาะช้าง" จัดงานเพ่ือให้ประชาชน ในยุทธนาวีท่ีเกาะช้าง" ร้อยละ 80 ต่างๆ ร าลึกถึงเหตุ จังหวัดตราด

ในต าบลได้ร าลึกถึง จ านวน 1 คร้ัง การณ์ทางประวัติ-

เหตุการณ์ทาง ศาสตร์ ส่งเสริมด้าน

ประวัติศาสตร์ อาชีพและการ

ท่องเท่ียว

39 โครงการบรรพชาสามเณร เพ่ือเป็นการบ ารุงรักษา เด็กและเยาวชนเข้าร่วม - - 50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชนเข้า เด็กและเยาวชนมี กอง

และบวชศีลจาริณีภาค ศิลปะ จารีตประเพณี บรรพชาสามเณรและบวช ร่วมโครงการอย่างน้อย คุณธรรมและน าค า การศึกษาฯ

ฤดูร้อน ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ ศีลจาริณีภาค จ านวน 50 คน สอนมาปรับใช้ใน

วัฒนธรรมอันดีของ ชีวิตประจ าวันได้

ท้องถ่ิน

40 โครงการวันพระบาท เพ่ือเป็นการแสดงถึงความ ประชาชนเข้าร่วมโครงการ - - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนในท้องถ่ิน กอง

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จงรักภักดีต่อสถาบัน จ านวน 150 คน โครงการร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรม การศึกษาฯ

จุฬาโลกมหาราช และวันท่ี พระมหากษัตริย์และส านึก ต่างๆ ร าลึกพระมหา

ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในพระมหากรุณาธิคุณ กรุณาธิคุณของ

สถาบันพระมหา-

กษัตริย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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41 โครงการวันฉัตรมงคล เพ่ือเป็นการแสดงถึงความ ประชาชนเข้าร่วมโครงการ - - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนในท้องถ่ิน กอง

จงรักภักดีต่อสถาบัน จ านวน 100 คน โครงการร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรม การศึกษาฯ

พระมหากษัตริย์และส านึก ต่างๆ ร าลึกพระมหา

ในพระมหากรุณาธิคุณ กรุณาธิคุณของ

สถาบันพระมหา-

กษัตริย์

42 โครงการวันพระราชพิธีพืช เพ่ือเป็นการแสดงถึงความ ประชาชนเข้าร่วมโครงการ - - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนในท้องถ่ิน กอง

มงคลจรดพระนังคัลแรก จงรักภักดีต่อสถาบัน จ านวน 80 คน โครงการร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรม การศึกษาฯ

นาขวัญ พระมหากษัตริย์และส านึก ต่างๆ ร าลึกพระมหา

ในพระมหากรุณาธิคุณ กรุณาธิคุณของ

สถาบันพระมหา-

กษัตริย์

43 โครงการวันเฉลิมพระชนม เพ่ือเป็นการแสดงถึงความ ประชาชนเข้าร่วมโครงการ - - 300,000 300,000 300,000 ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนในท้องถ่ิน กอง

พรรษาพระบาทสมเด็จ จงรักภักดีต่อสถาบัน จ านวน 150 คน โครงการร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรม การศึกษาฯ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรี พระมหากษัตริย์และส านึก ต่างๆ ร าลึกพระมหา

สินทรมหาวชิราลงกรณ ในพระมหากรุณาธิคุณ กรุณาธิคุณของ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระมหา-

กษัตริย์

                      งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

286



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

44 โครงการวันเฉลิมพระชนม เพ่ือเป็นการแสดงถึงความ ประชาชนเข้าร่วมโครงการ - - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนในท้องถ่ิน กอง

พรรษาสมเด็จพระบรม- จงรักภักดีต่อสถาบัน จ านวน 150 คน โครงการร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรม การศึกษาฯ

ราชชนนีพันปีหลวง พระมหากษัตริย์และส านึก ต่างๆ ร าลึกพระมหา

และวันแม่แห่งชาติ ในพระมหากรุณาธิคุณ กรุณาธิคุณของ

สถาบันพระมหา-

กษัตริย์

45 โครงการวันคล้ายวัน เพ่ือเป็นการแสดงถึงความ ประชาชนเข้าร่วมโครงการ - - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนในท้องถ่ิน กอง

สวรรคตของพระบาท จงรักภักดีต่อสถาบัน จ านวน 200 คน โครงการร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรม การศึกษาฯ

สมเด็จพระบรมชนกาธิ- พระมหากษัตริย์และส านึก ต่างๆ ร าลึกพระมหา

เบศร มหาภูมิพลอดุลย- ในพระมหากรุณาธิคุณ กรุณาธิคุณของ

เดชมหาราช บรมนาถบ- สถาบันพระมหา-

พิตร วันชาติและวันพ่อ กษัตริย์

แห่งชาติ

46 โครงการวันปิยมหาราช เพ่ือเป็นการแสดงถึงความ ประชาชนเข้าร่วมโครงการ - - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนในท้องถ่ิน กอง

จงรักภักดีต่อสถาบัน จ านวน 100 คน โครงการร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรม การศึกษาฯ

พระมหากษัตริย์และส านึก ต่างๆ ร าลึกพระมหา

ในพระมหากรุณาธิคุณ กรุณาธิคุณของ

สถาบันพระมหา-

กษัตริย์

วัตถุประสงค์  

                      งบประมาณ
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47 โครงการวันรัฐธรรมนูญ เพ่ือส่งเสริมจิตส านึกเก่ียว ประชาชนเข้าร่วมโครงการ - - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนในท้องถ่ิน กอง

กับความส าคัญของ จ านวน 80 คน โครงการร้อยละ 80 ตระหนักถึงความ การศึกษาฯ

รัฐธรรมนูญและ ส าคัญของ

ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญและ

ประชาธิปไตย

48 อุดหนุนโครงการจัดงาน เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณให้ - - 50,000 50,000 50,000 อุดหนุนเงินงบประมาณ ประชาชนในท้องถ่ิน กอง

วันระก าหวาน ผลไม้และ ให้กับส านักงานเกษตรและ กับส านักงานเกษตรและ ให้กับส านักงานเกษตร มีส่วนร่วมในการ การศึกษาฯ,

ของดีเมืองตราด สหกรณ์จังหวัดตราดเพ่ือ สหกรณ์จังหวัดตราด และสหกรณ์จังหวัด ส่งเสริมการตลาด ส านักงาน

จัดงานระก าหวาน ผลไม้ จ านวน 1 คร้ัง ตราด ร้อยละ 100 และส่งเสริมการ เกษตรฯ

และของดีเมืองตราด ท่องเท่ียว

49 โครงการส่งเสริมศักยภาพ เพ่ือให้ครูและบุคลากร ครูบุคลากรทางการศึกษา - 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 70 ครูได้เข้า ครูและบุคลากรทาง กอง

วิชาชีพ “วันครู” ทางการศึกษาเกิดความ เข้าร่วมกิจกรรมท่ีจังหวัด ร่วมกิจกรรมท่ีจังหวัด การศึกษามีความ การศึกษาฯ

ภาคภูมิใจในวิชาชีพ จัดข้ึน จัดข้ึน ภาคภูมิใจในวิชาชีพ

ของตน

50 โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิ เพ่ือส่งสริมการใช้ภูมิ นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญา - 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนมีความรู้ถึง นักเรียนมีความรู้เก่ียว กอง

ปัญญาท้องถ่ินและเครือ ปัญญาท้องถ่ินและเครือ ท้องถ่ิน จ านวน 50 คน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน กับภูมิปัญญาท้องถ่ิน การศึกษาฯ

ข่ายผู้ปกครอง ข่ายผู้ปกครองในกิจกรรม ร้อยละ 80 และพัฒนาสู่อาชีพได้

ของโรงเรียน

โครงการ วัตถุประสงค์  

                      งบประมาณ
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51 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือให้มีสถานท่ีไว้ใช้ใน ลานกีฬามีมาตรฐานและ - 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ใช้ เด็ก เยาวชน และ กอง

อเนกประสงค์ หมู่ 4 การออกก าลังกายและเล่น ปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง ลานกีฬา ร้อยละ 80 ประชาชนในพ้ืนท่ี การศึกษาฯ

กีฬา ได้ออกก าลังกาย

52 โครงการจัดกิจกรรมใน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก กอง

วันส าคัญ และพัฒนาการของเด็ก ได้เรียนรู้เก่ียวกับวันส าคัญ เล็กได้เข้าร่วมกิจกรรม เล็กมีพัฒนาการ การศึกษาฯ

ในวันส าคัญร้อยละ 80 ท่ีดีข้ึน

53 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และ เด็กและเยาวชนและ - 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและเยาวชนเข้า ภูมิปัญญาท้องถ่ิน กอง

ท้องถ่ิน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ร่วมกิจกรรม ได้รับการอนุรักษ์ การศึกษาฯ

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ร้อยละ 80 และสิบทอดจากคน

จ านวน 1 คร้ัง รุ่นหลัง

54 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชน จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาและจัด - 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้เล่นกีฬา ประชาชนทุกเพศทุก กอง

ระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล ทุกเพศทุกวัยได้เล่นกีฬา การแข่งขันกีฬาในหมู่บ้าน/ ท่ีตนเองถนัด วัยมีโอกาสเล่นกีฬา การศึกษาฯ

ระดับจังหวัดและระดับ ต าบล/ประเทศและส่งนัก ร้อยละ 80

ประเทศ กีฬาร่วมแข่งขันกีฬา

55 จัดท าป้ายช่ือสถานท่ี เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ ป้ายช่ือสถานท่ีส าคัญ เช่น - 100,000 100,000 100,000 100,000 นักท่องเท่ียว สถานท่ีส าคัญใน กอง

ส าคัญในต าบลวังกระแจะ ท่องเท่ียว ต าบล,วัด, สถานท่ีท่องเท่ียว ร้อยละ 80 รู้จักสถาน ต าบลวังกระแจะ การศึกษาฯ

ท่ีส าคัญในต.วังกระแจะ เป็นท่ีรู้จัก

56 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้าน จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีอุปกรณ์กีฬาท่ี ประชาชนทุกเพศทุก กอง

กีฬา กีฬา สมบูรณ์ร้อยละ 80 วัยมีโอกาสเล่นกีฬา การศึกษาฯ

และออกก าลังกาย

โครงการ วัตถุประสงค์  ท่ี

                      งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

57 ปรับปรุงอาคารสนาม เพ่ือให้มีสถานท่ีท่ีมี อาคารสนามฟุตบอลในร่มมี - - - - 2,500,000 อาคารมีมาตรฐานและ เป็นสถานท่ีท่ีใช้ออก กอง

ฟุตบอลในร่ม มาตรฐานและปลอดภัย มาตรฐานและปลอดภัย มีความปลอดภัย ก าลังกายและได้ การศึกษาฯ

ร้อยละ 80 มาตรฐาน 

58 ก่อสร้างลานกีฬาหรือ เพ่ือให้มีสถานท่ีไว้ใช้ในการ ลานกีฬา/สนามกีฬามี - - - 3,000,000 3,000,000 ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ใช้ เด็ก เยาวชนและ กอง

สนามกีฬา ออกก าลังกายและเล่น มาตรฐานและปลอดภัย ลานกีฬา/สนามกีฬา ประชาชนในพ้ืนท่ี การศึกษาฯ

กีฬา ร้อยละ 80 ได้ออกก าลังกาย

59 โครงการเงินอุดหนุนการ เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ จังหวัดตราดด าเนินการจัด - 400,000 400,000 - - สนับสนุนงบประมาณ เยาวชน ประชาชน กอง

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ให้กับจังหวัดตราด การแข่งขันกีฬาได้ส าเร็จ ให้จังหวัดตราด ได้ตาม ในท้องถ่ินได้ใช้เวลา การศึกษาฯ,

แห่งชาติ คร้ังท่ี 36 ลุล่วง งบประมาณท่ีต้ังไว้ ว่างให้เกิดประโยชน์ จังหวัดตราด

(พ.ศ. 2563) ร้อยละ 100 และแสดงออกถึง

 "ช้างขาวเกมส์" ความสามารถด้าน

กีฬา

60 โครงการนักเตะเยาวชน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพเด็ก เด็ก เยาวชน และประชาชน - 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็ก เยาวชนและ เยาวชน ประชาชน กอง

และเยาวชนประชาชนใน เข้าร่วมโครงการ ประชาชนเข้าร่วม ในท้องถ่ินได้ใช้เวลา การศึกษาฯ

ท้องถ่ิน โดยใช้กีฬาและใช้ จ านวน 100 คน โครงการ ว่างให้เกิดประโยชน์

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จ านวน 100 คน และแสดงออกถึง

หลีกเล่ียงอบายมุขและ ความสามารถด้าน

ส่ิงเสพติด กีฬา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

                      งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

61 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ จัดการแข่งขันกีฬาให้เด็ก - 500,000 500,000 500,000 500,000 นักเรียนมีความสนุก เด็ก เยาวชน และ กอง

และเยาวชน เด็ก เยาวชน ประชาชน เยาวชนและประชาชน สนานและสุขภาพ ประชาชนมีทักษะ การศึกษาฯ

ได้ออกก าลังกายและได้รับ จ านวน 1 คร้ัง ร่างกายท่ีแข็งแรง การเล่นกีฬาอย่าง

ประสบการณ์ในการ ร้อยละ 80 ถูกต้องและมี

แข่งขันกีฬา ประสิทธิภาพ

62 โครงการแข่งขันกีฬา เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ นักเรียนอนุบาลเข้าร่วม - 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนรักการออก นักเรียนเกิดความ กอง

อนุบาล ท้ัง 4 ด้านปลูกฝังให้ นร. แข่งขันกีฬา จ านวน 1 คร้ัง ก าลังกายร้อยละ 80 สนุกสนานและ การศึกษาฯ

รักการออกก าลังกายและ สามัคคี

มีทักษะทางด้านกีฬา 

มีมารยาทในการเล่นเกม

กีฬา

รวม 0 6,865,000 7,965,000 10,565,000 13,065,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

                      งบประมาณ

62  โครงการ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการศึกษา  การกีฬา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

     ยุทธศาสตร์ 7 ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

         แผนงาน 7.2 การเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมและสนับ เพ่ือค้นหารวบรวม ศึกษา เกษตรกรในพ้ืนท่ีต าบล - - 20,000 20,000 - เกษตรกรในพ้ืนท่ี เกิดการเรียนรู้และ กองส่งเสริม

สนุนด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน วิจัยและพัฒนาภูมิปัญญา วังกระแจะ ต าบลวังกระแจะมี พัฒนาภูมิปัญญา การเกษตร

ท้องถ่ินในต าบลวังกระแจะ ความรู้ด้านภูมิปัญญา ท้องถ่ินอย่างเป็น

ท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน ระบบ

ร้อยละ 80

รวม - - 20,000 20,000 -  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ท่ีเติบโตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 


1  โครงการ
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แบบผ. 02/1

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดเรียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

         แผนงาน 2.1 การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ขยายเขตวางท่อน ้าดิบ เพ่ือให้ประชนมีน ้าใช้เพ่ือ ขยายเขตวางท่อน ้าดิบ - - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีน ้า งานป้องกันฯ 

อุปโภค/บริโภค ประชาชน กลุ่มผู้ใช้น ้า หมู่ 3, 4, 5, การวางท่อน ้าดิบ อุปโภค-บริโภคเพียง ส้านักปลัด

มีน ้าใช้เพ่ือการเกษตรและ  7, 9, 10, 11 ร้อยละ 80 พอและลดการเกิด

ลดการเกิดภัยแล้งในพื นท่ี ภัยแล้งในพื นท่ี

2 เพ่ิมประสิทธิภาพการ เพ่ือรักษาความปลอดภัย ติดตั งกล้องวงจรปิด - - - 900,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีความ งานป้องกันฯ 

รักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินและ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด การติดตั งกล้องวงจรปิด ปลอดภัยในชีวิตและ ส้านักปลัด

และรักษาความสงบ รักษาความสงบเรียบร้อย ร้อยละ 80 ทรัพย์สิน และเกิด

เรียบร้อยในชุมชนน ในชุมชน ความสงบเรียบร้อย

ด้วยการติดตั งกล้อง ในชุมชน

โทรทัศน์วงจรปิด

 (CCTV) หมู่ 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 เพ่ิมประสิทธิภาพการ เพ่ือรักษาความปลอดภัย ติดตั งกล้องวงจรปิด - - - 760,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีความ งานป้องกันฯ 

รักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินและ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด การติดตั งกล้องวงจรปิด ปลอดภัยในชีวิตและ ส้านักปลัด

และรักษาความสงบ รักษาความสงบเรียบร้อย ร้อยละ 80 ทรัพย์สิน และเกิด

เรียบร้อยในชุมชนน ในชุมชน ความสงบเรียบร้อย

ด้วยการติดตั งกล้อง ในชุมชน

โทรทัศน์วงจรปิด

 (CCTV) หมู่ 2

4 เพ่ิมประสิทธิภาพการ เพ่ือรักษาความปลอดภัย ติดตั งกล้องวงจรปิด - - - 670,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีความ งานป้องกันฯ 

รักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินและ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด การติดตั งกล้องวงจรปิด ปลอดภัยในชีวิตและ ส้านักปลัด

และรักษาความสงบ รักษาความสงบเรียบร้อย ร้อยละ 80 ทรัพย์สิน และเกิด

เรียบร้อยในชุมชนน ในชุมชน ความสงบเรียบร้อย

ด้วยการติดตั งกล้อง ในชุมชน

โทรทัศน์วงจรปิด

 (CCTV) หมู่ 3

5 เพ่ิมประสิทธิภาพการ เพ่ือรักษาความปลอดภัย ติดตั งกล้องวงจรปิด - - - 540,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีความ งานป้องกันฯ 

รักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินและ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด การติดตั งกล้องวงจรปิด ปลอดภัยในชีวิตและ ส้านักปลัด

และรักษาความสงบ รักษาความสงบเรียบร้อย ร้อยละ 80 ทรัพย์สิน และเกิด

เรียบร้อยในชุมชนน ในชุมชน ความสงบเรียบร้อย

ด้วยการติดตั งกล้อง ในชุมชน

โทรทัศน์วงจรปิด

 (CCTV) หมู่ 4

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณ

294



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 เพ่ิมประสิทธิภาพการ เพ่ือรักษาความปลอดภัย ติดตั งกล้องวงจรปิด - - - 850,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีความ งานป้องกันฯ 

รักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินและ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด การติดตั งกล้องวงจรปิด ปลอดภัยในชีวิตและ ส้านักปลัด

และรักษาความสงบ รักษาความสงบเรียบร้อย ร้อยละ 80 ทรัพย์สิน และเกิด

เรียบร้อยในชุมชนน ในชุมชน ความสงบเรียบร้อย

ด้วยการติดตั งกล้อง ในชุมชน

โทรทัศน์วงจรปิด

 (CCTV) หมู่ 5

7 เพ่ิมประสิทธิภาพการ เพ่ือรักษาความปลอดภัย ติดตั งกล้องวงจรปิด - - - 783,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีความ งานป้องกันฯ 

รักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินและ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด การติดตั งกล้องวงจรปิด ปลอดภัยในชีวิตและ ส้านักปลัด

และรักษาความสงบ รักษาความสงบเรียบร้อย ร้อยละ 80 ทรัพย์สิน และเกิด

เรียบร้อยในชุมชนน ในชุมชน ความสงบเรียบร้อย

ด้วยการติดตั งกล้อง ในชุมชน

โทรทัศน์วงจรปิด

 (CCTV) หมู่ 6

8 เพ่ิมประสิทธิภาพการ เพ่ือรักษาความปลอดภัย ติดตั งกล้องวงจรปิด - - - 715,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีความ งานป้องกันฯ 

รักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินและ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด การติดตั งกล้องวงจรปิด ปลอดภัยในชีวิตและ ส้านักปลัด

และรักษาความสงบ รักษาความสงบเรียบร้อย ร้อยละ 80 ทรัพย์สิน และเกิด

เรียบร้อยในชุมชนน ในชุมชน ความสงบเรียบร้อย

ด้วยการติดตั งกล้อง ในชุมชน

โทรทัศน์วงจรปิด

 (CCTV) หมู่ 7

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 เพ่ิมประสิทธิภาพการ เพ่ือรักษาความปลอดภัย ติดตั งกล้องวงจรปิด - - - 910,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีความ งานป้องกันฯ 

รักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินและ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด การติดตั งกล้องวงจรปิด ปลอดภัยในชีวิตและ ส้านักปลัด

และรักษาความสงบ รักษาความสงบเรียบร้อย ร้อยละ 80 ทรัพย์สิน และเกิด

เรียบร้อยในชุมชนน ในชุมชน ความสงบเรียบร้อย

ด้วยการติดตั งกล้อง ในชุมชน

โทรทัศน์วงจรปิด

 (CCTV) หมู่ 8

10 เพ่ิมประสิทธิภาพการ เพ่ือรักษาความปลอดภัย ติดตั งกล้องวงจรปิด - - - 680,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีความ งานป้องกันฯ 

รักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินและ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด การติดตั งกล้องวงจรปิด ปลอดภัยในชีวิตและ ส้านักปลัด

และรักษาความสงบ รักษาความสงบเรียบร้อย ร้อยละ 80 ทรัพย์สิน และเกิด

เรียบร้อยในชุมชนน ในชุมชน ความสงบเรียบร้อย

ด้วยการติดตั งกล้อง ในชุมชน

โทรทัศน์วงจรปิด

 (CCTV) หมู่ 9

11 เพ่ิมประสิทธิภาพการ เพ่ือรักษาความปลอดภัย ติดตั งกล้องวงจรปิด - - - 970,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีความ งานป้องกันฯ 

รักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินและ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด การติดตั งกล้องวงจรปิด ปลอดภัยในชีวิตและ ส้านักปลัด

และรักษาความสงบ รักษาความสงบเรียบร้อย ร้อยละ 80 ทรัพย์สิน และเกิด

เรียบร้อยในชุมชนน ในชุมชน ความสงบเรียบร้อย

ด้วยการติดตั งกล้อง ในชุมชน

โทรทัศน์วงจรปิด

 (CCTV) หมู่ 10

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 เพ่ิมประสิทธิภาพการ เพ่ือรักษาความปลอดภัย ติดตั งกล้องวงจรปิด - - - 825,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีความ งานป้องกันฯ 

รักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินและ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด การติดตั งกล้องวงจรปิด ปลอดภัยในชีวิตและ ส้านักปลัด

และรักษาความสงบ รักษาความสงบเรียบร้อย ร้อยละ 80 ทรัพย์สิน และเกิด

เรียบร้อยในชุมชนน ในชุมชน ความสงบเรียบร้อย

ด้วยการติดตั งกล้อง ในชุมชน

โทรทัศน์วงจรปิด

 (CCTV) หมู่ 11

13 เพ่ิมประสิทธิภาพการ เพ่ือรักษาความปลอดภัย ติดตั งกล้องวงจรปิด - - - 680,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีความ งานป้องกันฯ 

รักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินและ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด การติดตั งกล้องวงจรปิด ปลอดภัยในชีวิตและ ส้านักปลัด

และรักษาความสงบ รักษาความสงบเรียบร้อย ร้อยละ 80 ทรัพย์สิน และเกิด

เรียบร้อยในชุมชนน ในชุมชน ความสงบเรียบร้อย

ด้วยการติดตั งกล้อง ในชุมชน

โทรทัศน์วงจรปิด

 (CCTV) หมู่ 12

รวม 0 0 5,000,000 14,283,000 5,000,000  -  -  -13 โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
         แผนงาน 5.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ขยายไหล่ทาง คสล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ไหล่ทาง คสล. (ฝ่ังซ้าย) - - 945,000 - - ไหล่ทางมีความยาว ประชาชนมีเส้นทาง อบจ. 

ถนนพัฒนาการปลายคลอง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ข้างละ 1,000 ม. คมนาคมท่ีได้ ตราด

หมู่ 3 และประชาชนได้รับความ ยาว 1,000 เมตร หนา มาตรฐาน

ปลอดภัยในชีวิตและ เฉล่ีย 0.15 เมตร

ทรัพย์สิน (ฝ่ังขวา) ขนาดกว้าง 

1.00 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือ

ให้พ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า

1,500 ตารางเมตร และ

จัดท าป้ายโครงการ

2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. - - - 1,344,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.โรงยาง - ห้วงไทรรัตน์ คมนาคมให้มีมาตรฐาน  ยาว 560 ม. ยาว 560 ม. ไป - มาได้สะดวก
หมู่ 6 หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

3 ปูแอสฟัลท์ติก ถ.หนองบัว - เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก -         -              3,780,000 -              -              ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง
ปลายคลอง หมู่ 2 ,หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 6 ม.ยาว 1,800 ม. มีความยาว 1,800 ม. ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.05 ม.

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ท่ีเติบโตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 ปูแอสฟัลท์ติก ถ.พัฒนาการ เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ปูแอสฟัลท์ติกกว้าง 6 ม. -         -              -                -              6,804,000 ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง

ปลายคลอง - เขาระก า คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 2,700 ม. มีความยาว 2,700 ม. ไป - มาได้สะดวก
หมู่ 4 , หมู่ 10 หนาเฉล่ีย 0.05 ม.

5 ปูแอสฟัลท์ติก เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก -         -              12,435,150 -              -              ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถ.พัฒนาการปลายคลอง คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 6 ม.ยาว 3,700 ม. มีความยาว 3,700 ม. ไป - มาได้สะดวก
หมู่ 3 ,หมู่ 4 หนาเฉล่ีย 0.05 ม.

6 ปูแอสฟัลท์ติก เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ปูแอสฟัลท์ติก -         -              4,380,600     3,264,000   3,264,000   ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง
ถ.ท้ายวัง-ห้วงไทรรัตน์ คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 6 ม.ยาว 4,800 ม. มีความยาว 4,800 ม. ไป - มาได้สะดวก
หมู่ 6 , ม.9 หนาเฉล่ีย 0.05 ม.

ปูแอสฟัลท์ติก ถ.พัฒนาการ เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก -         -              3,264,000 3,264,000 -              ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง

ปลายคลอง - เนินต๋ัง คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 6 ม. ยาว 3,200 ม. มีความยาว 3,200 ม. ไป - มาได้สะดวก
หมู่ 10  หนาเฉล่ีย 0.05 ม.

8 ปูแอสฟัลติกท์ เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ปูแอสฟัลติกท์ -         -              8,900,000     -              -              ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง
ถ.ห้วงไทรรัตน์-ราชทัณฑ์ คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 6 ม.ยาว 2,500 ม. มีความยาว 2,500 ม. ไป - มาได้สะดวก
หมู่ 11 หนาเฉล่ีย 0.05 ม.

9 ก่อสร้างสะพานสูง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างสะพาน คสล. -         -              5,000,000     -              -              ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ปลายคลองแขวน หมู่ 4 ได้รับความสะดวกใน กว้าง 4 ม.ยาว 40 ม. ต่อการก่อสร้าง ไปมาได้สะดวก

การสัญจรไปมา สะพาน ร้อยละ 80
10 ซ่อมแซมอ่างหินโคก เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ อ่างเก็บน้ ามีสภาพท่ีดี - 1,500,000 - - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

หมู่ 10 การซ่อมแซมอ่างเก็บน้ า พอเพียง

ร้อยละ 80

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณ

7
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ขยายไหล่ทาง - - 17,340,000   - - ไหล่ทางมีความยาว ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

ถ.ปลายคลอง - หนองบัว คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ข้างละ 1.00 ม. ข้างละ 1,700 ม. คมนาคมท่ีได้
และประชาชนได้รับความ พร้อมฝังท่อระบายน้ า Ø มาตรฐาน
ปลอดภัยในชีวิตและ 1.00 ม. ยาว 1,700 ม.
ทรัพย์สิน

รวม 0 1,500,000 56,044,750 7,872,000 10,068,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณ

11 โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดเรียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

     ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

         แผนงาน 7.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างศูนย์ เพ่ือมีศูนย์รวมในการจัด สร้างศูนย์วัฒนธรรมใน - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เด็ก เยาวชนและ ประชาชนในพ้ืนท่ี กอง
วัฒนธรรม กิจกรรมท่ีส่งเสริมศิลปะ พ้ืนท่ีต าบลวังกระแจะ ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล ต าบลวังกระแจะ การศึกษาฯ

วัฒนธรรม และศาสนา จ านวน 1 แห่ง วังกระแจะพึงพอใจต่อ มีสถานท่ีจัดกิจกรรม
การสร้างศูนย์วัฒนธรม ท่ีส่งเสริมวัฒนธรรม
ร้อยละ 80 ศิลปะและศาสนา

รวม 0 0 3,000,000 3,000,000 3,000,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณ

1 โครงการ
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แบบ ผ. 03

ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถดูดส่ิงปฏิกูล - - 1,800,000 - - กอง

และขนส่ง จ านวน 1 คัน ราคาคันละ สาธารณสุขฯ

1,800,000 บาท
2 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทุก ดีเซล - - 729,000 - - กอง

และขนส่ง ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ สาธารณสุขฯ

ไม่ต่ ากว่า 2000 ซีซี หรือก าลัง

เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 

กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ

ดับเบ้ิลแค็บ จ านวน 1 คัน

ราคาคันละ 729,000 บาท
3 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน จัดซ้ือเคร่ืองผลิตน้ าด่ืม - - - 300,000    - กอง

งานครัว จ านวน 1 เคร่ือง สาธารณสุขฯ
ราคาเคร่ืองละ 300,000 บาท

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ

ท่ี แผนงาน หมวด งบประมาณ
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ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ - - 2,400,000 2,400,000  - กอง

และขนส่ง ขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ สาธารณสุขฯ

ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลัง

เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170

กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย 

จ านวน 1 คัน  

ราคาคันละ 2,400,000 บาท
5 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังดึงแขน - 84,000 - - กอง

และดันอก (2 ด้านกลางแจ้ง) สาธารณสุขฯ
จ านวน 2 เคร่ือง

ราคาเคร่ืองละ 42,000 บาท

6 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองบริหารไหล่และขา - - 84,000 - - กอง
แบบคู่ จ านวน 2 เคร่ือง สาธารณสุขฯ
ราคาเคร่ืองละ 42,000 บาท

7 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือจักรยานออกก าลังกายขา - - 66,000 - - กอง
จ านวน 2 เคร่ือง สาธารณสุขฯ
ราคาเคร่ืองละ 33,000 บาท

8 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารออกก าลัง - - 48,000 - - กอง
กายแขน ขา ลดหน้าท้อง สาธารณสุขฯ
จ านวน 2 เคร่ือง

ราตาเคร่ืองละ 24,000 บาท

ท่ี แผนงาน หมวด งบประมาณ
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ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารหัวเข่า - - 60,000 - - กอง
และออกก าลังกายแขน สาธารณสุขฯ
จ านวน 2 เคร่ือง

ราตาเคร่ืองละ 30,000 บาท

10 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือลู่เดินก่ึงสเต็ปกลางแจ้ง - - 40,000 - - กอง
จ านวน 1 เคร่ือง สาธารณสุขฯ
ราตาเคร่ืองละ 40,000 บาท

11 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือลู่เดินเอนกประสงค์ขนิดเบา - - 30,000 - - กอง
จ านวน 1 เคร่ือง สาธารณสุขฯ
ราตาเคร่ืองละ 30,000 บาท

12 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ืออุปกรณ์จานหมุน - - 47,000 - - กอง
บริหารไหล่และข้อมือ สาธารณสุขฯ
จ านวน 1 เคร่ือง

ราตาเคร่ืองละ 47,000 บาท

13 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ - 700 700 - - กอง

อเนกประสงค์ (Smart Card สวัสดิการฯ

Reader)  

ปีงปม. 2562 จ านวน 1 เคร่ือง

ปีงปม. 2563 จ านวน 1 เคร่ือง

ราคาเคร่ืองละ 700 บาท

ท่ี แผนงาน หมวด งบประมาณ
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ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือช้ันวางส่ือการเรียนการสอน - - 5,000 5,000 - กอง

ปีงปม. 2563 จ านวน 2 เคร่ือง การศึกษาฯ

ปีงปม. 2564 จ านวน 2 เคร่ือง

ราคาตัวละ 2,500 บาท

15 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือเคร่ืองเล่น DVD - - 13,000 13,000 - กอง

ปีงปม. 2563 จ านวน 2 เคร่ือง การศึกษาฯ

ปีงปม. 2564 จ านวน 2 เคร่ือง

ราคาเคร่ืองละ 6,500 บาท

16 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา จัดซ้ือโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) - - - 28,000 - กอง

และเผยแพร่ แบบ Smart TV ระดับความ การศึกษาฯ

ละเอียดจอภาพ 1920x1080

พิกเซล ขนาด 40 น้ิว

จ านวน 2 เคร่ือง 

ราคาเคร่ืองละ 14,000 บาท

17 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือเคร่ืองเล่นถังลอดอุโมงค์ - - - 18,400 - กอง

2 ตอน จ านวน 1 เคร่ือง การศึกษาฯ

ราคาเคร่ืองละ 18,400 บาท

18 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือกระดานกระโดก แบบ - - - 13,900 - กอง

พิเศษ 6 คน จ านวน 1 เคร่ือง การศึกษาฯ

ราคาเคร่ืองละ 13,900 บาท

ท่ี แผนงาน หมวด งบประมาณ
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ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือหุ่นยนต์หมุน 4 สีตัว - - - 33,800 - กอง

จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ การศึกษาฯ

16,900 บาท

20 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือคอกหมุนพวงมาลัย - - - 33,800 - กอง

จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ การศึกษาฯ

16,900 บาท

21 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือชุดรวมเคร่ืองเล่น - - 67,000 - - กอง

ชุดใหญ่ จ านวน 1 ชุด ราคา การศึกษาฯ

ชุดละ 67,000 บาท

22 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือบาร์รวมชุดใหญ่ จ านวน - - 34,900 - - กอง

1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ การศึกษาฯ

34,900 บาท

23 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ี - - 78,000 78,000 - กอง

ส าหรับเด็กเล็ก 4 ท่ีน่ัง การศึกษาฯ

ปี งปม. 2563 จ านวน 12 ชุด

ปี งปม. 2564 จ านวน 12 ชุด

ชุดละ 6,500 บาท

24 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอนชุด - - 24,880 - - กอง

ห้องพยาบาล จ านวน 4 ชุด การศึกษาฯ

ราคาชุดละ 6,220 บาท

ท่ี แผนงาน หมวด งบประมาณ
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ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือชุดบ้านน่ารักกระดานล่ืน - - 200,000 - - กอง

หรรษา (160*210*135 ซม.) การศึกษาฯ

จ านวน 4 ชุด

ราคาชุดละ 50,000 บาท

26 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือแผ่นยางจ๊ิกซอว์ - - 14,400 - - กอง

หนา 10 มม. กว้าง 60 ซม. การศึกษาฯ

ยาว 60 ซม. ราคาแผ่นละ 

120 บาท จ านวน 120 แผ่น

27 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือกระดานล่ืนปีนป่าย - - 128,000 128,000 - กอง

พร้อมชิงช้า 2 ท่ีน่ัง ขนาด การศึกษาฯ

310*268*190 เซนติเมตร

ปี งปม. 2563 จ านวน 2 ชุด

ปี งปม. 2564 จ านวน 2 ชุด

ราคาชุดละ 64,000 บาท

28 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือบ่อบอล  - - 42,000 42,000 - กอง

ปี งปม. 2563 จ านวน 2 ชุด การศึกษาฯ

ปี งปม. 2564 จ านวน 2 ชุด

ราคาชุดละ 21,000 บาท 

ท่ี แผนงาน หมวด งบประมาณ
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ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

29 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือช้ันเก็บส่ือการเรียนไม้ - - 23,800 23,800 - กอง

ถาดสไลด์พลาสติก 12 ช่อง การศึกษาฯ

ขนาด 105x43x90 ซม. 

ปี งปม. 2563 จ านวน 2 ชุด

ปี งปม. 2564 จ านวน 2 ชุด

ราคาช้ันละ 11,900 บาท

30 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือช้ันหนังสือไม้คุณหนูโชว์ - - - - 26,000 กอง

ปก 2 ด้าน 4 ช้ัน ขนาด การศึกษาฯ

80x55x80 ซม. จ านวน 4 ช้ัน

ราคาช้ันละ 6,500 บาท

31 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร - - - 100,000 - กอง
ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) การศึกษาฯ
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 

100,000 บาท

32 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน ชุดวางแก้วน้ าและแปรงสีฟัน - - 10,000 - - กอง

งานครัว จ านวน 2 ชุด ราคาชุดละ การศึกษาฯ

5,000 บาท

ท่ี แผนงาน หมวด งบประมาณ
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ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

33 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร - - - - 250,000 ส านักปลัด
ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า และสี) 

ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 

250,000 บาท

34 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ - 48,400 - - - กอง
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) การศึกษาฯ
ขนาด 12,000 บีทียู

ติดต้ังภายในศูนย์เด็กเล็กบ้าน

หนองบัว จ านวน 2 เคร่ือง

ราคาเคร่ืองละ 24,200 บาท

35 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา - - 8,500 - - ส านักปลัด

จ านวน 1 ชุด 

ราคาชุดละ 8,500 บาท

36 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง จัดซ้ือชุดดับเพลิง - - - - 28,000 งานป้องกันฯ
จ านวน 2 ชุด ส านักปลัด

ราคาชุดละ 14,000 บาท

ท่ี แผนงาน หมวด งบประมาณ
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ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

37 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน - - - - 59,000 กอง
จ านวน 1 เคร่ือง สาธารณสุขฯ

ราคาเคร่ืองละ 59,000 บาท

38 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ - 224,000 - - - กองคลัง

และขนส่ง ขนาด 120 ซีซี

จ านวน 4 คัน ราคาคันละ 

56,000 บาท

0 273,100 6,038,180 3,217,700 363,000  -

ท่ี แผนงาน หมวด งบประมาณ

รวม
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

--------------------------- 
 

การติดตามและประเมินผล 
  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อีกทั้งหลังจากด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่า
เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผล
ระดับใด 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย   
 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน    
 1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน    
 1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย     
  1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน     
 2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน     
 3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน     
  4)  วิสัยทัศน์  5 คะแนน     
  5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน     
  6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน     
  7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน     
  8)  แผนงาน 5 คะแนน     
  9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน      

คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า 80 คะแนน 
 
 
 



312 
  

  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 

  2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น ประกอบด้วย    
 2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน    
 2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน    
 2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน    
 2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน    
 2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย     
   1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน     
   2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน     
   3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
5 คะแนน     
   4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
   5)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  5 คะแนน     
   6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0   5 คะแนน     
  7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   5 คะแนน     
   8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง  
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน     
   9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน     

   10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 คะแนน     
   11)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน     

12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน     
คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า 80 คะแนน  
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการในแผนพัฒนา ดังนี้ 
 1. การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจก าหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ดังนี้ 

1) กรอบเวลา (Time and Time Frame) 
2) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
3) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
4) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล  
( Monitoring)  
5) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมี
การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
6) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
7) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจาก 

การท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ  

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มกีารประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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 8) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจ

เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความ
สอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาสี่ปีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯจะ
พิจารณา 
 2. การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา    
อาจก าหนดแนวทางดังนี้ 

1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ  
    (Efficiency Evaluation) 
2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล  
    (Effectiveness  Evaluation) 
3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 

 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์และโครงการ ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนา 

 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมิน
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

 ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
   
 
 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณ 
      ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
 

     โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
 แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมิน
และรายงานทุกๆครั้งหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.............................. อ าเภอ.......................... จังหวัด...................... 

 

 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ 

ด าเนินงาน 
ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 

ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 
 

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

 
 

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

  การวัดและการน าเสนอผล 
- ความถี่ในการวัด :  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนเสร็จ และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
- เกณฑ์การพิจารณา  :  พิจารณาจาก มี / ไมม่ี การด าเนินการนั้น 

แบบที่ 1 เปน็แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....................................................................................................  
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน........................................................................................................ ...........  

 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนพัฒนาปี..................... 
      1.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

1.    
2.    
3.    
ฯลฯ...........   

รวม   

เกณฑ์การพิจารณา : หากจ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกัน แสดงว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ท่ีก าหนด และหากมีโครงการที่ปฏิบัติจริงน้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ในแผนฯ แสดง
ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯที่ก าหนด 

 

 
3.2 การวัดผลในเชิงคุณภาพ  

การจัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวมโดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ 
มีดังนี ้

 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 

 แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ในแต่ละยุทธศาสตร์  
ดังแบบฟอร์มต่อไปนี้ 

 
 

 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (   )  ชาย            (   ) หญิง  
2. อายุ  (   )  ต่ ากว่า 20 ปี   (   )  20 - 30  ปี  
                     (   )  31 - 41 ปี   (   )  41 - 50 ปี              
  (   )  51 - 60 ปี  (   )  มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา  (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

           (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า    (   )  ปริญญาตรี             
(   )  สูงกว่าปริญญาตรี      (   )  อื่นๆ  

4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ             (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  
  (   )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว  (   )  รับจ้าง   
                     (   )  นักเรียน/นักศึกษา            (   )  เกษตรกร   

(   )  อื่นๆ(ระบุ)............... 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ 

 

ประเด็น 
พอใจมาก

ที่สุด 
พอใจมาก 

พอใจปาน
กลาง 

พอใจ
น้อย 

พอใจ
น้อยท่ีสุด 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/
กิจกรรม 

     

3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

     

5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม      
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

     

8) การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน      
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม      

ภาพรวม      

เกณฑ์การพิจารณา : ผู้ตอบแบบประเมินในแต่ละระดับความพึงพอใจมีจ านวนเท่าใด 

 

 

 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในภาพรวม 
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ส่วนยุทธศาสตร์.....การพัฒนาด้าน..................................(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้) 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (   )  ชาย            (   ) หญิง  
2. อายุ  (   )  ต่ ากว่า 20 ปี   (   )  20 - 30  ปี  
                     (   )  31 - 41 ปี   (   )  41 - 50 ปี              
  (   )  51 - 60 ปี  (   )  มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา  (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

           (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า    (   )  ปริญญาตรี             
(   )  สูงกว่าปริญญาตรี      (   )  อื่นๆ  

4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ             (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  
  (   )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว  (   )  รับจ้าง   
                     (   )  นักเรียน/นักศึกษา            (   )  เกษตรกร   

(   )  อื่นๆ(ระบุ)............... 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ 
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ ในการ 

พัฒนาด้าน.........................(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้)  โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ท่านให้คะแนนองค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะเท่าใด  
 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม  
3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ /กจิกรรม  
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม  

ภาพรวม  

เกณฑ์การพิจารณา  : เป็นค่าคะแนน 0 - 10 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

              : หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0 แสดงว่าผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ประสบความส าเร็จ หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่าผลการด าเนินงานใน
ยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความส าเร็จปานกลาง และหากค่าคะแนนเท่ากับ 10 หรือใกล้เคียง แสดงว่าผลด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลส าเร็จมากที่สุด 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 คณะกรรมการฯ เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ โดย
พิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งเสนอแนวทางด าเนินการ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน ว่าควรจะท า
อย่างไร 

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 คณะกรรมการฯ ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และชี้ให้เห็นผลจากการพัฒนาที่มีต่อประชาชนในอนาคต  

 
 

…………………………………………………………………………. 


