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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมอืงตราด จังหวัดตราด 

 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของตำบล 

 
 ตำบลวังกระแจะ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน อยู่ห่างจาก
ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด ประมาณ 3.7 กิโลเมตร อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดตราด ประมาณ 2.4 กิโลเมตร  
และอยู ่ห ่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 320 กิโลเมตร มีเนื ้อที ่ประมาณ 85.97 ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ 53,731 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ ต่างๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง 

    และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด 

 ทิศใต ้  ติดต่อ เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด 

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด 

    และเทศบาลเมืองตราด อำเภอเมืองตราด 

 ทิศตะวันออก  ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด 

 ทิศตะวันตก ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง 

    องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ 

    และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด 



2 
 

  

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย พื้นที่ราบ และลูกคลื่นลอดลาด
ตามลำดับความสูงตั้งแต่ 0 – 200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล  

                                   ที่มา สถานพีัฒนาท่ีดินตราด 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดเวียนประจำฤดูกาล 2 
ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
ซึ่งจะนำความเย็นมาสู่จังหวัดตราด และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝนประมาณเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม แต่เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลทำให้ตำบลวังกระแจะมีอากาศไม่
หนาวเย็นมากนัก แต่จะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวไทยอย่างเต็มที่จึงทำให้มีฝนตกชุกเกือบ
ตลอดทั้งปี และหากพิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทยแบ่งตามฤดูกาลของตำบลวังกระแจะ แบ่ง
ออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้  
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดปกคลุมประเทศไทย ซึ ่งพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้ามาปกคลุมประเทศไทย   
แต่เนื่องจากตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดอยู่ในละติจูดที่ต่ำและมีพื้นที่ติดบริเวณชายฝั่งทะเล  
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมทะเลท้าให้อากาศไม่หนาวเย็นมากนัก  

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เมื่อเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูร้อนอากาศจะร้อนขึ้น
แต่ได้รับกระแสลมจากทะเล ทำให้อากาศไม่ร้อนอบอ้าวมากนัก 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นระยะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ประเทศไทย ซึ่งจะนำความชื้นจากทะเลอันดามันพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคตะวันออก ทำให้อากาศจะชุ่มชื้นและมี
ฝนตกชุกท่ัวไป ซึ่งจังหวัดตราดนับเป็นที่มีฝนตกมากจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย 

เนื่องจากตำบลวังกระแจะ เป็นตำบลที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลจึงได้รับอิทธิพลลมทะเล ทำให้อากาศไม่ร้อนจัด
นักในฤดูร้อนและฤดูหนาวอากาศก็ไม่หนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยมีอุณหภูมิ
เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27 - 28 องศาเซลเซียส และจังหวัดตราดที่มีฝนชุกเกือบตลอดปีและเป็นจังหวัดหนึ่งที่มี
ปริมาณฝนสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ ของประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดตราดมีปริมาณฝนรวมตลอดปีอยู่ในช่วง 
3,000 – 4,000 มิลลิเมตร ช่วงที่มีฝนตกชุกมากคือในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 
 
1.4 ลักษณะของดิน  
 ลักษณะของดินในพ้ืนที่ดินส่วนใหญ่เป็นดินตื้น รองลงมาเป็นดินเลนเค็มท่ีมีศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรด
กำมะถัน และดินเปรี้ยวจัด 
  จากลักษณะดินดังกล่าว ในพื้นที่ตำบลวังกระแจะพบปัญหาเรื่องดิน ปัญหาดินตื้น พื้นที่ 27,271 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 66.07 ปัญหาดินเปรี้ยวจัด พื้นที่ 8,196 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.85 ปัญหาดินเค็ม พื้นที่ 4,294 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 10.40 ปัญหาพื้นที่ลาดชัน พ้ืนที่ 1,512 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.66 รวมพ้ืนที่ปัญหาเรื่องดิน จำนวน 
41,273 ไร่ 
                              ที่มา สถานพีัฒนาท่ีดินตราด 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 
 การปกครองท้องที่ 
  

 

 
 การปกครองท้องถิ่น 

 นับตั ้งแต ่จ ัดต ั ้งองค์การบร ิหารส ่วนตำบลว ังกระแจะ จ ัดต ั ้งข ึ ้นเม ื ่อว ันท ี ่  3 ม ีนาคม 2538  
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ 
ได้มผีู้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้ 

ทำเนียบประธานกรรมการบริหารและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ 

ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 
1 นายวิธี ลาภวิไล พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2542  
2 นางสาวเพ็ญศรี วิสุทธิแพทย์ พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2545  

นายกองค์บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 
3 นายวิธี ลาภวิไล พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2546  
4 นายกนก ใจรักษ์ 10 ก.ย. 2546 – 9 ก.ย. 2550  
5 นายกนก ใจรักษ์ 30 ก.ย. 2550 – 29 ก.ย. 2554  
6 นายกนก ใจรักษ์ 6 พ.ย. 2554 – 5 พ.ย. 2558  
7 นายกนก ใจรักษ์ 6 พ.ย. 2558 – 30 ก.ย. 2564 ตามคำสั่ง คสช. 1/2557 

 
 
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1 บ้านเกาะตะเคียน นายราเชนทร์ ชอบรส ผู้ใหญ่บ้าน 
2 บ้านหนองบัว นายสมบูรณ์ บัวเฟ่ือง ผู้ใหญ่บ้าน 

3 บ้านป่าหมาก นายเรวัต ขาวลออ ผู้ใหญ่บ้าน 

4 บ้านปลายคลอง นายนาวิน หยินรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 

5 บ้านสระอินทนิน นายนณภ์ไสว ภู่ทนิน กำนัน 

6 บ้านท้ายวัง นายสมโพธิ์ พราหมพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 

7 บ้านท่าประดู่ นายทองใบ กำเนิดสินธุ์ ผู้ใหญ่บ้าน 

8 บ้านเนินตาแมว นายสุพจน์ ใจรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 

9 บ้านสวนใน นายรัชเวทย์ สุทธิวาร ี ผู้ใหญ่บ้าน 

10 บ้านเขาระกำ นายชูศักดิ์ หนูแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 

11 บ้านหินเพลิง นายวีระทรัพย์ คงดี ผู้ใหญ่บ้าน 

12 บ้านราษฎร์สามัคคี นายคล้าย นาครินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 
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ทำเนียบประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายกนก ใจรักษ์ พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2542  
2 นายกนก ใจรักษ์ พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2546  
3 นายอรุณ บำเพ็ญบูรณ์ 10 ก.ย. 2546 – 9 ก.ย. 2550  
4 นายวิชัย วรสิงห ์ 30 ก.ย. 2550 – 29 ก.ย. 2554  
5 นายวิชัย วรสิงห ์ 6 พ.ย. 2554 – 5 พ.ย. 2558  
6 นายวิชัย วรสิงห ์ 6 พ.ย. 2558 – 30 ก.ย. 2564 ตามคำสั่ง คสช. 1/2557 

 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ณ เดือนกันยายน 2564 ซ่ึงยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1 นายวิชัย วรสิงห ์ ประธานสภา/สมาชิกสภา หมู่ 2 
2 นายชัชวาล ชำนาญช่าง รองประธานสภา/สมาชิกสภา หมู่ 1 
3 นายไพฑูรย์ โครัช เลขานุการสภา/สมาชิกสภา หมู่ 9 
4 นายวิโรจน์ หนูแก้ว สมาชิกสภา หมู่ 4 

5 นางสาวนงลักษณ์ บำเพ็ญบูรณ์ สมาชิกสภา หมู่ 4 

6 นายพิชิต นรมาศ สมาชิกสภา หมู่ 5 

7 นายประสิทธิ์ นรมาศ สมาชิกสภา หมู่ 5 

8 นายสุรศักดิ์ ศิลาอาศน์ สมาชิกสภา หมู่ 6 

9 นายสินสมุทร ฟองมาศ สมาชิกสภา หมู่ 6 

10 นายพิสุทธิ์ คนทา สมาชิกสภา หมู่ 7 

11 นายอาลี เณรพงษ์ สมาชิกสภา หมู่ 8 

12 นายกู้เกียรติ บอนแดง สมาชิกสภา หมู่ 9 

13 นายไพรสัน สมบูรณ์ สมาชิกสภา หมู่ 10 

14 นางอมลสิริ อุทุมโภค สมาชิกสภา หมู่ 11 

15 นายบูรพา ฤทธิขัน สมาชิกสภา หมู่ 11 
 

                                 ที่มา สำนักปลัด อบต.วังกระแจะ 
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2.2 การเลือกตั้ง 
  การเลือกตั้งครั้งล่าสุดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยมีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดตราด ดังนี้ 
 

หมู่ที่ จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
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 

           

  การเลือกตั้งครั้งล่าสุดของสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2564 โดยมีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ดังนี้ 
 

หมู่ที่ จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

1 3,867 2,007 51.90 
2 2,422 1,446 59.70 
3 1,702 1,022 60.05 
4 738 512 69.38 
5 828 510 61.59 
6 681 451 66.23 
7 756 510 67.46 
8 1,687 1,017 60.28 
9 954 622 65.20 

10 329 214 65.05 
11 307 233 75.90 
12 1,438 928 64.53 
รวม 15,709 9,472 60.30 

                              ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด 
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3. ประชากร 
3.1 สถิติเกี่ยวกับประชากรจากทะเบียนบ้าน เขตพื้นที่ตำบลวังกระแจะ ณ เดือนมกราคม 2564    
 

หมู่
ที ่

ประชากรชาย (คน) ประชากรหญิง (คน) ประชากรรวม 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1 2,727 2,712 2,723 2,857 2,835 2,723 5,584 5,547 5,552 
2 1,465 1,461 1,454 1,723 1,723 1,454 3,188 3,184 3,186 
3 1,060 1,056 1,063 1,214 1,219 1,063 2,274 2,275 2,298 
4 476 472 465 474 474 465 950 946 928 
5 489 487 483 573 579 483 1,062 1,066 1,073 
6 421 410 410 454 448 410 875 858 855 
7 455 464 483 496 499 483 951 963 1,001 
8 1,244 1,263 1,266 1,104 1,115 1,266 2,348 2,378 2,382 
9 601 604 607 615 619 607 1,216 1,223 1,219 

10 197 199 201 209 206 201 406 405 410 
11 197 199 205 191 193 205 388 392 404 
12 848 856 841 1,044 1,039 841 1,892 1,895 1,880 
รวม 10,180 10,184 10,201 10,954 10,949 10,201 21,134 21,133 21,188 

 

3.2 ข้อมูลจำนวนครัวเรือน เขตพื้นที่ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ณ เดือนมกราคม 2564    
 

หมู่ที่ 
จำนวนครัวเรือน 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1 3,254 3,280 3,297 
2 2,271 2,287 2,315 
3 1,498 1,521 1,549 
4 374 380 390 
5 575 588 595 
6 390 397 407 
7 353 365 371 
8 1,011 1,034 1,062 
9 601 625 641 

10 198 202 209 
11 107 108 112 
12 1,121 1,148 1,160 
รวม 11,753 11,936 12,108 

                                                                    ที่มา อำเภอเมอืงตราด 
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3.3 จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะสัญชาติไทย) ณ เดือนมกราคม 2564 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปี 82 76 158 อายุ 51 ปี 145 173 318 

อายุ 1 ปี 85 91 176 อายุ 52 ปี 143 191 334 
อายุ 2 ปี 99 98 197 อายุ 53 ปี 150 142 292 
อายุ 3 ปี 102 88 190 อายุ 54 ปี 147 175 322 
อายุ 4 ปี 100 99 199 อายุ 55 ปี 161 180 341 
อายุ 5 ปี 117 102 219 อายุ 56 ปี 153 191 344 
อายุ 6 ปี 110 159 269 อายุ 57 ปี 133 175 308 
อายุ 7 ปี 138 125 263 อายุ 58 ปี 142 192 334 
อายุ 8 ปี 128 140 268 อายุ 59 ปี 139 161 300 
อายุ 9 ปี 112 131 243 อายุ 60 ปี 148 154 302 

อายุ 10 ปี 121 101 222 อายุ 61 ปี 132 143 275 
อายุ 11 ปี 122 121 243 อายุ 62 ปี 139 153 292 
อายุ 12 ปี 161 146 307 อายุ 63 ปี 98 130 228 
อายุ 13 ปี 164 150 314 อายุ 64 ปี 101 123 224 
อายุ 14 ปี 149 126 275 อายุ 65 ปี 87 128 215 
อายุ 15 ปี 176 122 298 อายุ 66 ปี 82 104 186 
อายุ 16 ปี 169 137 306 อายุ 67 ปี 87 99 186 
อายุ 17 ปี 155 140 295 อายุ 68 ปี 86 97 183 
อายุ 18 ปี 160 145 305 อายุ 69 ปี 68 113 181 
อายุ 19 ปี 137 109 246 อายุ 70 ปี 77 86 163 
อายุ 20 ปี 143 145 288 อายุ 71 ปี 67 89 156 
อายุ 21 ปี 134 154 288 อายุ 72 ปี 51 54 105 
อายุ 22 ปี 127 129 256 อายุ 73 ปี 40 53 93 
อายุ 23 ปี 157 145 302 อายุ 74 ปี 50 65 115 
อายุ 24 ปี 150 213 363 อายุ 75 ปี 37 50 87 
อายุ 25 ปี 162 140 302 อายุ 76 ปี 46 57 103 
อายุ 26 ปี 166 147 313 อายุ 77 ปี 43 54 97 
อายุ 27 ปี 149 137 286 อายุ 78 ปี 33 45 78 
อายุ 28 ปี 134 163 297 อายุ 79 ปี 48 53 101 
อายุ 29 ปี 139 155 294 อายุ 80 ปี 33 34 67 
อายุ 30 ปี 144 144 288 อายุ 81 ปี 27 47 74 
อายุ 31 ปี 132 145 277 อายุ 82 ปี 22 30 52 
อายุ 32 ปี 138 152 290 อายุ 83 ปี 24 37 61 
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ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
อายุ 33 ปี 139 152 291 อายุ 84 ปี 24 32 56 
อายุ 34 ปี 139 132 271 อายุ 85 ปี 9 13 22 
อายุ 35 ปี 146 143 289 อายุ 86 ปี 12 38 50 
อายุ 36 ปี 135 129 264 อายุ 87 ปี 12 26 38 
อายุ 37 ปี 147 134 281 อายุ 88 ปี 9 23 32 
อายุ 38 ปี 140 152 292 อายุ 89 ปี 11 16 27 
อายุ 39 ปี 133 159 292 อายุ 90 ปี 8 10 18 
อายุ 40 ปี 153 149 302 อายุ 91 ปี 7 9 16 
อายุ 41 ปี 152 153 305 อายุ 92 ปี 3 14 17 
อายุ 42 ปี 158 158 316 อายุ 93 ปี 6 7 13 
อายุ 43 ปี 133 173 306 อายุ 94 ปี 4 4 8 
อายุ 44 ปี 187 170 357 อายุ 95 ปี 3 1 4 
อายุ 45 ปี 149 182 331 อายุ 96 ปี 1 0 1 
อายุ 46 ปี 142 185 327 อายุ 97 ปี 3 0 3 
อายุ 47 ปี 152 166 318 อายุ 98 ปี 3 3 6 
อายุ 48 ปี 140 175 315 อายุ 99 ปี 2 0 2 
อายุ 49 ปี 169 149 318 อายุ 100 ปี 1 1 2 
อายุ 50 ปี 163 173 336 มากกว่า 100 ปี 5 3 8 

รวม 10,201 10,987 21,188 
                                                 ที่มา อำเภอเมืองตราด 

 
4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา  
 ในพ้ืนที่ตำบลวังกระแจะ มีสถานศึกษาในระดับต่างๆ ดังนี้ 
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จำนวน  4 ศูนย ์
       โรงเรียนประถมศึกษา   จำนวน  6 แห่ง 
       โรงเรียนมัธยมศึกษา    จำนวน  - แห่ง 
       โรงเรียนอาชีวะศึกษา   จำนวน  1 แห่ง 
       ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน   จำนวน  1 แห่ง 
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องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 
 

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชาย หญิง รวม จำนวนครู อัตราครูต่อเด็ก 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเราฎอตุ้ลญีนาน 7 7 14 2 1 : 7 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัง 7 7 14 2 1 : 7 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว 13 3 16 2 1 : 8 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าประดู่ 7 8 15 2 1 : 8 

รวม 34 25 59 8  
                              ที่มา กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.วังกระแจะ 

 
4.2 สาธารณสุข 

ข้อมูลจำนวนสถานบริการสาธารณสุขในตำบลวังกระแจะ 

ประเภท จำนวน (แห่ง) 
จำนวนบุคลากร

ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข (คน) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
(รพ.สต.) 

2 15 

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) - - 
โรงพยาบาลเอกชน 1 - 

               ที่มา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด 
 

ข้อมูลจำนวนหลักประกันสุขภาพของประชาชนในตำบลวังกระแจะ 
ประเภทสิทธิ จำนวน (ราย) 

ประชากร 14,394 
บัตรทอง 8,666 
ข้าราชการ 2,397 
ประกันสังคม 2,480 
อยู่ต่างประเทศและต่างด้าว - 
รวมทุกสิทธิ 14,369 
ร้อยละ 99.82 
สิทธิว่าง 25 
ต่างด้าว (เบิก สป.) - 

        ที่มา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด 
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จำนวนป่วย อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน จำนวนตาย อัตราตายต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตาย 
ด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยาของตำบลวังกระแจะ ปี 2564 

โรค ป่วย 
อัตราป่วย
ต่อแสนคน 

ตาย 
อัตราตาย
ต่อแสนคน 

อัตรา
ป่วยตาย 

ประชากร 

Diarrhoea (อุจจาระร่วงเฉียบพลัน) 408 883 0 0 0 21,667 
Pyrexia (ไข้ไม่ทราบสาเหตุ) 198 913.83 0 0 0 21,667 
Pneumonia (ปอดบวม) 82 378.46 0 0 0 21,667 
D.H.F. (ไข้เลือดออก) 13 60 0 0 0 21,667 
Chickenpox (อีสุกอีใส) 5 23.08 0 0 0 21,667 
Hand,food and mouth disease 
(โรคมือเท้าปาก) 

0 0 0 0 0 
21,667 

H.conjunctivitis (ตาแดง) 17 78.46 0 0 0 21,667 
Influenza (ไข้หวัดใหญ่) 25 115.38 0 0 0 21,667 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ืนๆ 27 124.61 0 0 0 21,667 
Food Poisoning (อาหารเป็นพิษ) 4 18.46 0 0 0 21,667 

                         ที่มา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด 
 

4.3 อาชญากรรม 
 ข้อมูลอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในตำบลวังกระแจะ ปี 2563 มีดังนี้ 

ประเภทความผิด 
รับแจ้ง 

(คร้ัง) 

จับ 

(คร้ัง) 

1. คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ 

1.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 2 - 

1.2 ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย   

1.3 พยายามฆ่า 2 1 
1.4 ทำร้ายร่างกายผู้อื่น 13 12 
1.5 ข่มขืนกระทำชำเรา 6 1 
1.6 อื่นๆ 4 1 
2. คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
2.1 ปล้นทรัพย ์   
2.2 ชิงทรัพย ์ 1 1 
2.3 วิ่งราวทรัพย ์   
2.4 ลักทรัพย ์ 16 10 
2.5 กรรโชกทรัพย ์ 1 1 
2.6 ฉ้อโกง 7  
2.7 ยักยอกทรัพย ์ 9 8 
2.8 ทำให้เสียทรัพย ์ 1 - 
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ประเภทความผิด 
รับแจ้ง 

(คร้ัง) 

จับ 

(คร้ัง) 

2.9 รับของโจร 1 - 

2.10 ลักพาเรียกค่าไถ ่   
2.11 วางเพลิง 2 1 
2.12 อ่ืนๆ 6 5 
3. ฐานความผิดพิเศษ   
3.1 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์    
3.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก   
3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ 1 - 
3.4 พ.ร.บ.สิทธิบตัร   
3.5 พ.ร.บ เครื่องหมายการคา้ 1 - 

3.6 พ.ร.บ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์ 3 1 

3.7 พ.ร.บ ความผิดเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์   
3.8 พ.ร.บ ป่าไม ้ 1 1 
3.9 พ.ร.บ ป่าสงวนแห่งชาติ   
3.10 พ.ร.บ อุทยานแห่งชาต ิ   
3.11 พ.ร.บ สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า  2 1 
3.12 พ.ร.บ ส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม   
3.13 พ.ร.บ งาช้าง   
3.14 พ.ร.บ การขุดดินและถมดิน   
3.15 พ.ร.บ ศลุกากร 17 9 
3.16 ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
3.17 ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 6 4 
4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย   
4.1 ยาเสพติด 576 201 
4.2 อาวุธปืนและวัตถรุะเบดิ 45 4 
4.3 การพนัน 76 54 

 

4.4 ยาเสพติด 
 ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดปี 2563 ในพ้ืนที่ตำบลวังกระแจะ มีดังนี้ 

รายการ จำนวน 
1. จำนวนผู้ติดยาเสพติด 201 ราย 
2. จำนวนผู้ต้องหาคดียาเสพติด 208 ราย 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับการบำบัดรักษาฟ้ืนฟู 190 ราย 
4. ข้อมูลการคุมประพฤติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด คุมประพฤติ 190 ราย 

              ที่มา สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตราด 
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4.5 การสังคมสงเคราะห์  
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ มีประชาชนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยแยกตามช่วงอายุ ดังนี้ 
 

รายการ รับเงินสด
ด้วยตนเอง 

รับเงินสดโดย
บุคคลที่ได้รับ
มอบอำนาจ 

โอนเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามบุคคล
ทีได้รับมอบอำนาจ 

โอนเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารใน
นามผู้มีสิทธิ 

รวม 

อายุ 60 – 69 ป ี 974 50 26 662 1,712 
อายุ 70 – 79 ป ี 489 44 27 322 882 
อายุ 80 – 89 ป ี 219 49 36 96 400 
อายุ 90 ปีขึ้นไป 37 12 9 5 63 

รวม 1,719 155 98 1,085 3,057 
                                              ที่มา กองสวัสดิการสังคม อบต.วังกระแจะ 

  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ มีประชาชนรับเบี้ยความพิการ โดยแยกตามคุณสมบัติความพิการ ดังนี้ 

 

คุณสมบัติความพิการ จำนวน (ราย) 
การมองเห็น 22 
การได้ยิน หรือการสื่อความหมาย 90 
การเคลื่อนไหว 146 
จิตใจ หรือพฤติกรรม 21 
สติปัญญา 60 
การเรียนรู้ 4 
ออทิสติก 6 

รวม 349 
       ที่มา กองสวัสดิการสังคม อบต.วังกระแจะ 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ มีประชาชนรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ดังนี้ 

 

เพศ จำนวน (ราย) 
ชาย 15 
หญิง 21 

รวม 36 
      ที่มา กองสวัสดิการสังคม อบต.วังกระแจะ 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 1) ทางหลวง 

ข้อมูลเส้นทางทางหลวงในตำบลวังกระแจะ โดยแยกเป็นเส้นทางสายต่างๆ ดังนี้ 

เส้นทาง 
จำนวนความยาวที่ผ่าน 

(กิโลเมตร) 
ผ่านพื้นที่หมู่ที่ 

หมายเลข 3 
สายเขาสมิง – แม่น้ำตราด 

 10.459  
หมู่ 1, หมู่ 2,  
หมู่ 3, หมู่ 5,  

หมู่ 9 
หมายเลข 3148 
สายตราด – แหลมงอบ 

0.200  หมู่ 2 และหมู่ 3 

หมายเลข 3494 
สายท่าประดู่ – ฉางเกลือ 

4.425  หมู่ 9 

หมายเลข 3517 
ทางเดิมเข้าท้ายไร่ 

(0.395 กิโลเมตร) หมู่ 9 

 
แผนที่ภาพรวมเส้นทางทางหลวงในตำบลวังกระแจะ 

 
                                        ที่มา แขวงทางหลวงตราด 
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 2) ทางหลวงชนบท 
 ข้อมูลเส้นทางทางหลวงชนบทในตำบลวังกระแจะ โดยแยกเป็นเส้นทางสายต่างๆ ดังนี้ 

เส้นทาง จำนวนความยาว 
(กม.) 

เส้นทางผ่านหมู่ 

สาย ตร. 6028 รอบอ่างเก็บน้ำเขาระกำ 10.420 2 
สาย ตร. 1030 แยก ทล.3 – บ.สระตาปลูก 3.000 1 
สาย ตร. 6032 บ.ท่าเรือจ้าง – บ.เนินตาแมว 4.900 1 
สาย ตร. 1009 แยก ทล.3 – บ.ท่าประดู่ 7.660 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา แขวงทางหลวงชนบทตราด 
 

3) สาธารณะอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ 
 

ประเภท จำนวนเส้นทาง รวมเส้นทาง
ทั้งหมด (กม.) 

คมนามคม (ถนน) 260 170.84 
                ที่มา กองช่าง อบต.วังกระแจะ 
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5.2 การไฟฟ้า  
 ในตำบลวังกระแจะมีการใช้น้ำไฟฟ้าจากระบบการไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด 
รายละเอียด ดังนี้ 
 

หมู่ที่ จำนวน (ราย) 

หมู่ 1 - 12 9,061 
 
5.3 การประปา 
 ในตำบลวังกระแจะมีการใช้น้ำอุปโภคบริโภคจากระบบการประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด 
และระบบประปาของหมู่บ้าน แยกเป็น 
 1) ประปาส่วนภูมิภาค  
 

หมู่ที่  จำนวน (ราย) หมู่ที่  จำนวน (ราย) 

1 2,804 7 - 

2 1,680 8 593 

3 1,108 9 60 

4  106 10 -  

5 345 11 -  

6 -  12 1,014 

รวม 7,710 
 

                     ที่มา การประปาส่วนภูมภิาค สาขาตราด 
 

 2) ประปาหมู่บ้าน 
 

ที ่ กลุ่มประปา/ที่ตั้ง หมู่ที่ 
ผลิตนำได้ 

(ลบ.ม./วัน) 

จำนวน
ให้บริการ 
(ครัวเรือน) 

1 ซอยเนินใหญ่ – ทุ่งสามง่าม 4 25 34 
2 ซอยบึงบอน 6 25 66 
3 ถนนท้ายวัง – ห้วงไทรรัตน์ (หน้าบ้านลุงจ่าง) 6 18 38 
4 ซอยต้นสีละมัน (หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.6) 6 25 50 
5 ซอยทุ่งเจริญ 6 11 22 
6 ซอยสามพ่ีน้อง 6 9 15 
7 นปพ. 6 12 20 
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8 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 7/ซอยหนองแหน/ซอยหนองรักนก 7 100 200 
9 ซอยท้ายไร่ 9 16 45 

10 ถนนท้ายวัง – ห้วงไทรรัตน์ (บ้านนายหลี) 9 30 69 
11 ซอยสวนใน – หว้งไทรรัตน์ (หน้าศาลาหมู่บ้านหมู่ 9) 9 30 55 
12 ซอยสวนใน – มาบชะลูด (สุทธิวารี) 9 21 40 
13 ซอยพ่วงมิตร 9 13 20 
14 ซอยช่วยกัน 9 13 22 
15 ถนนปลายคลอง – เนินตั๋ง 10 180 29 
16 ซอยยุทธนา 11 24 40 
17 ถนนห้วงไทรรัตน์ – ราชทัณฑ์ (ศาลาหมู่บ้าน) 11 19 62 
18 ซอยหินเพลิง 11 5 13 
19 ซอยโกเมท – มาบชลูด 11 5 23 

 
5.4 โทรศัพท์ 
 ในจังหวัดตราด มีองค์การโทรศัพท์ 1 สาขา ซึ่งตั้งอยู่ ศูนย์บริการลูกค้าสาขาตราด 555/1 หมู่ 2 ตำบล
วังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 ซึ่งให้บริการที่ครอบคลุมจังหวัดตราดและรวมถึงตำบล 
วังกระแจะ มีเสาส่งสัญญาณตั้งที่ อาคารโทรคมนาคม 38 ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด มีผู ้ใช้บริการ จำนวน 1,500 หมายเลข ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังกระแจะร้อยละ 90 และมี
ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 1,900 หมายเลข  
                ที่มา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
 

ซึ่งในปัจจุบันตำบลวังกระแจะมีการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นเครื่องมือสื่อสารที่
สะดวก สามารถพกพาได้ และให้บริการได้เกือบครอบคลุมพื้นที่ และเป็นช่องทางการสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหลายคนในการสื่อสารประจำวันในยุคปัจจุบัน เพราะสามารถให้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้ง่าย  
 
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 ที่ทำการไปรษณีย์ที่อยู่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์ตราด ตั้งอยู่ 3/5 ถนนชัยมงคล ตำบลบางพระ 
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด นอกจากนี้ ยังมีบริษัทเอกชนที่ให้บริการจัดส่งพัสดุ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท 
เคอรี่ เอ็กซ์เพลส บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพลส  
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร  

ในพ้ืนที่ตำบลวังกระแจะ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ยางพารา ทุเรียน 
ปาล์มน้ำมัน มังคุด เป็นต้น จึงมีจำนวนครัวเรือนเกษตร แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่ 
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

พื้นที่เพาะปลูก  
(ไร่) ครัวเรือนเกษตรกร 

(ครัวเรือน) 
เกษตรผู้ขึ้นทะเบียน

เกษตรกร (ราย) 
1 166 190 65 
2 207 256 839 
3 162 209 1,163 
4 253 333 3,057 
5 148 182 1,380 
6 220 282 4,112 
7 264 324 4,554 
8 104 118 593 
9 273 335 4,270 

10 101 134 3,632 
11 96 118 2,798 
12 86 96 20 
รวม 2,080 2,577 26,483 

                     ที่มา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
 

ตารางการใช้ประโยชน์ที่ดินในตำบลวังกระแจะ 
ประเภท เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

1. ไม้ยืนต้น 23,322.80 38.20 
2. ไม้ผล 8,088.15 13.25 
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 6,943.13 11.37 
4. พื้นที่ป่า 6,984.48 11.44 
5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด 4,679.28 7.66 
6. พ้ืนที่น้ำ 2,752.91 4.51 
7. พืชไร่ 3,023.37 4.95 
8. สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1,927.39 3.15 
9. พื้นที่นา 1,955.30 3.20 
10. พื้นที่ลุ่ม 1,358.45 2.22 
11. พืชสวน 4.45 0.03 

รวม 61040 100 
                            ที่มา สถานีพัฒนาที่ดินตราด 
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ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของตำบลวังกระแจะ 
ประเภท เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

1. ยางพารา 18,494.00 61.51 
2. ทุเรียน เงาะ มังคุด 9,131.92 30.37 
3. สับปะรด 1,207.42 4.02 
4. ข้าว 497.27 1.65 
5. ปาล์มน้ำมัน 674.57 2.24 
6. มะพร้าว 60.35 0.20 

รวม 30,065.53 100 
ที่มา สถานีพัฒนาที่ดินตราด 

 
ตารางแสดงสินค้าเกษตรที่สำคัญของตำบลวังกระแจะ ปี 2563 

ประเภทสินค้าเกษตร 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิต 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1. ยางพารา 298 2,100 5,960 
2. ปาล์มน้ำมัน 2,643 5,315 10,968.5 
3. ทุเรียน 1,753 22,700 149,005 
4. เงาะ 1,770 15,946 26,550 
5. มังคุด 952 16,950 28,560 
6. สับปะรด 3,658 14,500 25,599 
7. ข้าว (นาปีนอกเขตชลประทาน) 410 2,890 3,280 

              ที่มา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

  

ตารางแสดงสินค้าเกษตรที่สำคัญของตำบลวังกระแจะ ปีการผลิต 2563 

ชนิดสินค้า 
พื้นที่ปลูก 

(ไร่) 
พื้นที่เก็บ
เกี่ยว (ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ราคาที่เกษตรกร
ขายได้ (บาท/กก.) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่/ปี) 

ทุเรียน 1,855 1,023 1,753 85 123,305 
มังคุด 1,402 1,366 952 30 11,610 
เงาะ 548 397 1,770 15 10,604 
ลองกอง 761 746 514 30 4,128 
ยางพารา 17,290 12,621 298 20 3,860 
ปาล์มน้ำมัน 1,827 1,496 2,643 4.15 5,653.45 
ข้าว 80 75 410 8 3,280 
สับปะรดโรงงาน 1,297 1,038 3,540 7 10,530 
สับปะรดบริโภคสด 1,239 1,189 3,775 10 23,250 

รวม 26,299 19,951 - 
                             ที่มา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 

 
 
6.2 การประมง 
 ตำบลวังกระแจะ มีประชาชนใช้ที่ดินเพื่อทำการประมงในพ้ืนที่จำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นสินค้าด้านการประมงท่ี
สำคัญ คือ กุ้งทะเลและปลาน้ำจืด โดยมีการใช้ที่ดินเพ่ือการประมงแยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้ 

1. กุ้งทะเล 

หมู่ที่ 
พื้นที่ใช้ทำประมง 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(กก.) 

หมู่ที่ 
พื้นที่ใช้ทำประมง 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(กก.) 

1 47.15 - 7 629.48 327,500 
2 40 12,000 8 11 20,000 
3 - - 9 - - 
4 - - 10 - - 
5 80 26,580 11 - - 
6 - - 12 - -   
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2. ปลาน้ำจืด 

หมู่ที่ 
พื้นที่ใช้ทำประมง 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(กก.) 

หมู่ที่ 
พื้นที่ใช้ทำประมง 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(กก.) 

1 - - 7 - - 
2 - - 8 - - 
3 - - 9 - - 
4 - - 10 5.75 300 
5 - - 11 - - 
6 10 500 12 - - 

       ที่มา สำนักงานประมงจังหวดัตราด 
 

นอกจากนั้นแล้ว พื้นที่ตำบลวังกระแจะเป็นพื้นที่อยู่ใกล้ทะเล และมีแม่น้ำตราดซึ่งเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่
เป็นสามารถเดินเรือประมงและเป็นที่พักเรือประมงได้ และส่งผลให้มีธุรกิจสืบเนื่องจากการประมง ได้แก่ โรงน้ำแข็ง 
โรงงานน้ำปลา อู่ต่อเรือ คานเรือ และท่าเทียบเรือ เป็นต้น ซึ่งมีจำนวนการประมงของประชาชน ดังนี้ 

 
หมู่ที่ ครัวเรือนทำประมง (ครัวเรือน) เรือพาณิชย์ (ลำ) เรือประมงพื้นบ้าน (ลำ) 
1 55 21 34 
2 5 3 2 
3 5 0 5 
4 1 0 1 
5 5 3 2 
6 0 0 0 
7 2 0 2 
8 38 12 26 
9 2 0 2 
10 1 0 1 
11 0 0 0 
12 1 1 0 
รวม 115 40 75 

      ที่มา สำนักงานประมงจังหวัดตราด 
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6.3 การปศุสัตว ์ 
ตำบลวังกระแจะ เป็นพื ้นที ่ทำการเกษตรเป็นหลัก เกษตรกรทั ่วไปประกอบอาชีพด้านการเกษตร 

โดยเฉพาะปลูกยางพารา ปลูกไม้ผล และพื้นที่ตำบลวังกระแจะอยู่ใกล้ทะเลอ่าวไทย ประชาชนบางส่วนนิยม 
กินอาหารทะเล ไม่นิยมกินเนื้อสัตว์ จึงส่งผลให้การเลี้ยงสัตว์มีน้อย แต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนที่มีการเลี้ยงสัตว์ 
อยู่บ้าง ซึ่งการเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายสัตว์ใหญ่ สัตว์ที่เลี้ยง เช่น ไก่ เป็ด  
โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ สุกร เป็นต้น โดยแยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที ่ จำนวน 
(ครัวเรือน) 

โคเนื้อ 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

สุกร 
(ตัว) 

เป็ด 
(ตัว) 

ไก่ 
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

แกะ 
(ตัว) 

1 22 - 2 - - 836 - - 
2 16 - 5 - - 305 - - 
3 15 3 - - - 517 7 5 
4 24 - - - - 950 - - 
5 22 - 2 - - 292 - - 
6 19 - - - 36 58 - - 
7 39 19 4 - - 664 - - 
8 53 102 25 - 197 1,093 95 8 
9 18 - - - - 307 - - 

10 11 21 27 38 50 292 18 7 
11 6 - - - - 103 - - 
12 5 - - - - 98 - - 
รวม 250 145 65 38 277 5,515 120 12 

 

           ที่มา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตราด 
6.4 การบริการ 
 ตำบลวังกระแจะ มีพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่เมืองและที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจกิจของจังหวัดตราด จึงส่งมีการ
ลงทุนประกอบธุรกิจประเภทโรงแรมและสถานท่ีพัก จำนวน 16 แห่ง ดังนี้ 

หมู่ที่  จำนวน (แห่ง) หมู่ที่  
จำนวน 
(แห่ง) 

1 2 7 -  

2 7 8 2 

3 2 9 -  

4  - 10 -  

5 3 11 -  

6 -  12 - 

รวม 16       

           ที่มา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.วังกระแจะ 
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จำนวนใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ  

เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี 2564 

หมู่ที่ จำนวน (ราย) หมู่ที่ จำนวน (ราย) 

1 73 7 15 

2 91 8 23 

3 49 9 10 

4 12 10 1 

5 12 11 - 

6 13 12 15 

รวม 314 
 

          ที่มา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.วังกระแจะ 
 

 
 

จำนวนใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ  
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกลุ่มบันเทิง ปี 2564 

หมู่ที่  จำนวน (ราย) หมู่ที่  จำนวน (ราย) 

1 2 7 - 

2 1 8 1 

3 5 9 2 

4 - 10 - 

5 - 11 - 

6 - 12 - 

 รวม 10 
 

            ที่มา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.วังกระแจะ 
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จำนวนใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ 
เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ปี 2564 

หมู่ที่  จำนวน (ราย) หมู่ที่  จำนวน (ราย) 

1 5 7 3 

2 42 8 3 

3 14 9 6 

4 - 10 - 

5 4 11 - 

6 1 12 9 

รวม 87 
 

     ที่มา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.วังกระแจะ 
 

6.5 การท่องเที่ยว 
 ตำบลวังกระแจะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าสนใจ ดังนี้ 
 1. วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง) ตั้งอยู่หมู่ที ่ 3 บ้านปลายคลอง ถนนพัฒนาการปลายคลอง ตำบล 
วังกระแจะ เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดตราด สร้างขึ้นสมัยอยุธยา  โดย “หลวงเมือง” เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
2195 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2172 - 2199) และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  
เมื่อ พ.ศ. 2225 ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199 - 2231) ท่านพระครูคุณสารพิสุทธิ์ 
(หลวงพ่อโห) อดีตเจ้าอาวาสในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้บูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะถาวรวัตถุในวัด จวบจนปัจจุบันท่าน
พระครูสุวรรณสารวิบูล พร้อมทั้งชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และดูแลภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอาด
เรียบร้อย วัดนี้จึงเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติศาสนกิจ ภายในวัดเป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าไว้มากมาย
โดยเฉพาะพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นมงคลสูงสุดคู่บ้านเมือง มีพระพุทธรูปทองบุเงิน พระพุทธรูปปางต่างๆ รวมทั้ง
เครื่องถ้วยจีน เครื่องถ้วยยุโรป กลองมโหระทึก แสดงให้เห็นถึงการเดินทางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเมืองท่า
ชายฝั่งตะวันออกกับเมืองท่าโพ้นทะเลในแถบเอเชียอาคเนย์ข้ามไปไกลถึงซีกโลกตะวันตก เป็นศูนย์กลางของชุมชน
มาตั้งแต่อดีต ภูมิทัศน์ของวัดบุปผาราม จัดแบ่งออกเป็น 3 เขต แต่ละเขตโดดเด่นไปด้วยเอกลักษณ์ของศาสนา 
สถานที่สำคัญ คือ 
 1) เขตพุทธาวาส เป็นที่ตั้งของโบราณสถานที่มีคุณค่า เช่น วิหารฝากระดาน (โบสถ์เก่า) วิหาร
พระพุทธไสยาสน์ มณฑปพระพุทธบาทสี่รอย มณฑปพระพุทธบาทมงคล 108 มณฑปพระพุทธรูปปางบำเพ็ญ 
ทุกรกิริยา เจดีย์ 28 องค ์เป็นต้น 
 2) เขตธรรมาวาส เป็นที่ตั ้งของโบราณสถานที่สร้างขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบำเพ็ญกุศล  
ฟังธรรม เช่น หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ และหอระฆังจัตุรมุข   
 3) เขตสังฆาวาส เป็นที่ตั้งของโบราณสถานที่เป็นที่อยู่ของพระภิกษุ สามเณร ได้แก่ กุฏิราย
หลังเดียวทรงไทย หอระฆัง เป็นต้น 
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 การเดินทาง เริ่มต้นจากตัวเมืองตราด ไปตามทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ตรงข้าม 
โรงพยาบาลตราด เลี้ยวแยกซ้ายเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร 
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2. อ่างเก็บน้ำเขาระกำ เป็นแหล่งน้ำที่เป็นเสมือนหัวใจของชาวตราด เกิดจากพื้นที่ธรรมชาติที่เป็นหุบ
เขา ประกอบด้วย เขาระกำ เขาไม้ซี้ และเขามะปริง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตราด อำเภอเขา
สมิง และอำเภอแหลมงอบ เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ ่เก็บกักน้ำไว้เพ่ือการเกษตร ลดปัญหาน้ำท่วม เป็นแหล่งน้ำผลิต
น้ำประปาในตัวจังหวัดและอำเภอแหลมงอบ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา และแพร่พันธุ์ปลาให้ เติบโตตามแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ บริการน้ำให้แก่กองทุนสวนยางจำนวน 350 ไร่ และทำหน้าที ่ส่งน้ำมายังอ่างเก็บน้ำเขาระกำ ขยาย
ครอบคลุมพื้นที่เกษตร 17,500 ไร่ อ่างเก็บน้ำเขาระกำเป็นอ่างเก็บน้ำกว้างใหญ่ที่อยู่ใกล้ตัวเมืองตราด โดยรับน้ำที่
ระบายผ่านลงมาตามคลองไม้ซี ้สู ่คลองบางพระ จากนั้นก็จะกักเก็บแล้วปล่อยไปยังคลองส่งน้ำชลประทาน 
ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 17,500 ไร่ ส่วนหนึ่งก็นำไปผลิตเป็นน้ำประปา หล่อเลี้ยงผู้คนในตัวจังหวัด
ตราด ถนนรอบอ่างเก็บน้ำเขาระกำส่วนขยาย เหมาะสำหรับการวิ่งออกกำลังกายและปั่นจักรยานเสือภูเขา อีกทั้งยังมี
ทัศนียภาพที่สวยงามเหมาะต่อการพักผ่อน โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะมีนกน้ำอพยพมาอาศัยอยู่จำนวนมาก 
รวมทั้งยังมีนกประจำถิ่นอีกหลายชนิด รอบอ่างเก็บน้ำยังเป็นที่ตั้งของร้านอาหารที่มีชื่อเสียงหลายร้าน ยามเย็นของ
ทุกวันจึงมักเป็นศูนย์รวมของผู้คนที่นิยมทานอาหารนอกบ้าน ตลอดจนนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งที่มีโอกาสผ่านทาง
ไปถึง อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ซ่ึงชาวเมืองตราดนิยมใช้ลอยกระทงจนถึงปัจจุบัน 
 การเดินทาง อ่างเกือบน้ำเขาระกำอยู่ห่างจากวัดโยธานิมิต 10 กิโลเมตร 
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 3. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเมือง
ตราด ที่สร้างขึ้นเพ่ือให้ผู้ต้องขังชั้นดี ได้เข้ามาเรียนรู้ถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ดินเล็กๆ แปลง
เดียว ทำจริง - ไม่จน จากจุดเริ่มต้นที่กรมราชทัณฑ์เข้ามาพลิกฟ้ืนเขาระกำจากภูเขาหัวโล้นมาเป็นแปลงเกษตรและ
บ้านดินเป็นต้นแบบให้แก่เรือนจำทั่วประเทศ และสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ เรือนจำชั่วคราว
เขาระกำกลายเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดตราด เนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ เปิดให้เยี่ยมชมแปลงเกษตรสาธิต 
ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ก่อสร้างบ้านดิน จัดสวนหย่อมจากปูนปั้น ซึ่งเรือนจำไม่ได้เก็บหลักสูตรไว้เพื่อฝึกสอนนักโทษ
เท่านั้น แต่เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าศึกษาดูงานได้ เพียงแวะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เท่านั้น ที่นี่มีวิทยากรผู้ที่ผ่านการฝึกฝนและทำจริง นับ 100 คน พร้อมบรรยายทุกหลักสูตร 
 การเดินทาง จากทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ออกนอกเมืองไปประมาณ 8 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้า
ถนนทางไปวัดสวนใน ตรงไปประมาณ 2 กิโลเมตร ศูนย์การเรียนรู้ฯ ตั้งอยู่ทางซ้ายมือ 
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6.6 อุตสาหกรรม 
 ในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ ในตำบลวังกระแจะ ดังนี้ 

ประเภท 
สถาน

ประกอบการ  
(แห่ง) 

เงินลงทุน  
(บาท) 

มี
คนงาน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

อุตสาหกรรมขนส่ง 9 135.65 149 25 
อุตสาหกรรมอาหาร 12 513.4 215 33.33 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 1 3.55 10 2.78 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล - - - - 
อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 1 4.64 39 2.78 
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 8 34.90 24 22.22 
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน - - - - 
อุตสาหกรรมยาง 1 3.80 7 2.78 
อุตสาหกรรมอโลหะ 3 31.20 24 8.33 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ 1 11 4 2.78 
รวม 36 738.14 472 100 

                              ที่มา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 
 
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 ตำบลวังกระแจะ มีสังคมลักษณะที่เป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีพื้นที่บางส่วนเป็นเมืองและย่านเศรษฐกิจของ
จังหวัดตราด จึงทำให้มีผู้การประกอบธุรกิจในพ้ืนที่ของตำบลวังกระแจะที่เป็นคนในพ้ืนที่และคนนอกพ้ืนที่ โดยมีดังนี้ 
 ตารางแสดงจำนวนข้อมูลผู้จดทะเบียนประกอบธุรกิจการค้าที่ยังดำเนินการอยู่ในตำบลวังกระแจะ 
 

ประเภท จำนวน (ราย) 
บริษัทจำกัด 141 
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 1 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 121 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) สมาคมการค้า 3 

รวม 266 
                     ที่มา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด 
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ตารางแสดงจำนวนข้อมูลผู้จดทะเบียนประกอบธุรกิจการค้าประเภทบุคคลธรรมดาในตำบลวังกระแจะ  
ประจำปี พ.ศ. 2563 
 

ประเภท จำนวน (ราย) 
บุคคลธรรมดา 67 

รวม 67 
               ที่มา กองคลัง อบต.วังกระแจะ 

 
 

6.8 แรงงาน  
ตารางจำนวนแรงงาน จำแนกตามประเภทอาชีพ ปี 2562 ในเขตพ้ืนที่ตำบลวังกระแจะ 
 

แรงงานจำแนกตามประเภทอาชีพ 

ประเภทอาชีพ 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

กำลังศึกษา 1,548 10.61 1,573 10.78 3,121 21.39 

ไม่มีอาชีพ 313 2.15 442 3.03 755 5.17 

เกษตร-ทำนา 2 0.01 9 0.06 11 0.08 

เกษตร-ทำไร่ 1 0.01 3 0.02 4 0.03 

เกษตร-ทำสวน 905 6.20 896 6.14 1,801 12.34 

เกษตร-ประมง 66 0.45 28 0.19 94 0.64 

เกษตร-ปศุสัตว์ 1 0.01 1 0.01 2 0.01 

พนักงาน-รับราชการ 575 3.94 661 4.53 1,236 8.47 

พนักงาน-รัฐวิสาหกิจ 38 0.26 35 0.24 73 0.50 

พนักงานบริษัท 212 1.45 242 1.66 454 3.11 

รับจ้างทั่วไป 2,624 17.98 2,594 17.78 5,218 35.76 

ค้าขาย 409 2.80 795 5.45 1,204 8.25 

ธุรกิจส่วนตัว 223 1.53 207 1.42 430 2.95 

อาชีพอ่ืน ๆ 68 0.47 119 0.82 187 1.28 

รวม 6,985 47.88 7,605 52.12 14,590 100.00 
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ตารางรายงานรายจ่ายเฉลี่ยในเขตพ้ืนที่ตำบลวังกระแจะ ปี 2562 
 

หมู่
ที ่

พื้นที่ 
จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวน

คน 

แหล่งรายจ่ายของครัวเรือน (บาท/ปี) รายจ่าย
ครัวเรือนเฉลี่ย 

(บาท/ปี) 

รายจ่ายบุคคล
เฉลี่ย(บาท/ปี) อุปโภคบริโภค

ที่จำเป็น 
อุปโภคบริโภค
ที่ไม่จำเป็น 

ชำระหนี้สิน 

1 เกาะตะเคียน 1,221 3,807 273,927.93 745.29 0.00 276,507.78 88,682.95 

2 หนองบัว 896 2,172 149,349.78 30,224.11 1,917.41 209,554.47 86,446.04 

3 ป่าหมาก 532 1,313 143,613.02 17,446.06 300.75 198,310.64 80,351.30 

4 ปลายคลอง 227 623 79,713.66 6,132.16 2,387.67 140,449.34 51,174.96 

5 สระอินทนิน 327 737 125,528.44 25,580.43 15,049.54 193,859.94 86,013.84 

6 ท้ายวัง 208 577 112,004.81 39,050.96 721.15 186,022.12 67,058.23 

7 ท่าประดู่ 232 587 92,336.21 26,775.86 129.31 167,987.07 66,393.53 

8 เนินตาแมว 519 1,879 163,434.87 24,884.87 442.77 193,594.32 53,472.83 

9 สวนใน 335 1,098 92,985.07 28,059.70 8,546.27 173,089.55 52,809.65 

10 เขาระกำ 99 277 102,222.22 37,040.40 3,434.34 225,727.27 80,675.09 

11 หินเพลิง 81 215 68,209.88 24,876.54 0.00 125,493.83 47,279.07 

12 
ราษฎร์
สามัคคี 

659 1,305 100,468.13 35,118.82 1,305.01 144,361.15 74,899.62 

เฉลี่ยรวม 5,336 14,590 158,615.73 21,083.97 2,214.02 204,258.68 74,703.52 
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ตารางรายงานรายได้เฉลี่ยในเขตพ้ืนที่ตำบลวังกระแจะ ปี 2562 
 

หมู่ที่ พื้นที่ รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี) รายได้บุคคลเฉลี่ย(บาท/ปี) 

1 เกาะตะเคียน 25,533.68 98,271.47 

2 หนองบัว 23,929.34 118,456.84 

3 ป่าหมาก 26,378.12 128,254.30 

4 ปลายคลอง 20,949.42 91,599.07 

5 สระอินทนิน 24,796.28 132,022.52 

6 ท้ายวัง 20,051.36 86,738.65 

7 ท่าประดู่ 19,264.01 91,364.57 

8 เนินตาแมว 23,282.69 77,171.16 

9 สวนใน 18,540.30 67,879.78 

10 เขาระกำ 26,925.25 115,477.26 

11 หินเพลิง 16,203.70 73,255.81 

12 ราษฎร์สามัคคี 16,620.35 100,715.48 

เฉลี่ยรวม 22,747.36 99,832.71 
                 ที่มา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด 

  
 
7. ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา  

ประชาชนตำบลวังกระแจะมีว ิถ ีช ีว ิตที ่ เร ียบง่าย มีหลายเชื ้อชาติ หลายศาสนาอาศัยอยู ่ร ่วมกัน  
มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่างแตกต่างกัน แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีความขัดแย้งใดๆ  
และถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันทำให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมและความเป็ นอยู่ที ่ผสมกลมกลืนเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน โดยประชาชนในตำบลวังกระแจะมีผู้นับถือศาสนาต่างๆ ดังนี้ 

ศาสนาพุทธ ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังกระแจะส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 
91 และมีวัด(มหานิกาย) จำนวน 7 แห่ง วัด(ธรรมยุติกนิกาย) จำนวน 2 แห่ง และที่พักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง 

ศาสนาอิสลาม ตำบลวังกระแจะมีประชาชนนับศาสนาอิสลาม และส่วนใหญ่อาศัยอยู่หมู่ 3 หมู่ 8 และหมู่
อ่ืนๆ บางส่วน โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 8 และมีมัสยิด จำนวน 3 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 3 และหมู่ 8 

ศาสนาคริสต์ ตำบลวังกระแจะมีประชาชนนับศาสนาคริสต์อยู่กระจายในพ้ืนที่ โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 
1 และมีคริสตจักรตราด จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในหมู่ 2 
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7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
 1. ประเพณีวันสงกรานต์ ณ วัดบุปผาราม โดยประชาชนชาวตำบลวังกระแจะและใกล้เคียงจำนวนมาก
เดินทางมาทำบุญตักบาตรเนื ่องในวันสงกรานต์เป็นประจำทุกปี เพื ่อเป็นสิร ิมงคลเนื ่องในวันปีใหม่ของ
ไทย นอกเหนือจาการทำบุญตักบาตรแล้ว ยังจัดทำบุญก่อกองทราย สรงน้ำพระ และทำบุญตามวันเกิดด้วย 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เล็งเห็นว่าเป็นประเพณีท่ีมีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

  

 2. มหกรรมอาหารพื้นบ้าน ณ มัสยิดเราฎอตุ้ลญีนาน หมู่ 3 บ้านป่าหมาก ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง
ตราด จังหวัดตราด โดยในงานจะมีการจัดแสดงและจำหน่ายอาหารอิสลามมากมาย ที่อร่อย สด สะอาด และถูก
หลักอนามัย อีกทั้งยังมีการแสดงความสามารถของเยาวชนในโรงเรียนเราฎอตุ้ลญีนาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เราฎอตุ้ลญีนาน ที่มีการทดสอบความรู้ทางด้านศาสนา การเต้นประกอบเพลงต่างๆ การแสดงลิเกฮูลู และละคร
สะท้อนสังคม โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี 
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7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 1. สบู่ น้ำมันตะไคร้ และสเปรย์ตะไคร้หอม ติดต่อได้ที่ คุณภาณุวิทย์ วรฉัตร ที่อยู่ 1006/3 หมู่ 1 บ้าน
เกาะตะเคียน ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โทร. 08-1945-7942 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. ทุเรียนกวนแม่สมศรี ติดต่อได้ที่ คุณธนิยา พ่ึงพิบูลย์ ที่อยู่ 121 หมู่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลวังกระแจะ 
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โทร. 08-7541-4251 
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7.4 ภาษาถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

ภาษาถิ่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง และมีเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของแต่ละพื้นที่  
ที่สะท้อนออกมาผ่านรูปแบบต่างๆ โดยที่ภาษาถ่ินของภาคตะวันออกนั้นอาจมีสำเนียงคล้ายๆ กัน และมีคำว่า “ฮิ” 
จนมักนำไปพูดเป็นภาษาแสลงว่า “ระยองฮิสั ้น จันท์ฮิใหญ่ ตราดฮิยาว” (บางครั้งก็ว่า ตราดไม่มีฮิ) ซึ ่งตำบล  
วังกระแจะ ก็มีภาษาถิ่นที่ใช้พูดกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เรียกว่า ภาษาตราด ซึ่งคำส่วนใหญ่ที่ใช้จะเป็น
ภาษากลาง แต่ก็มีคำเฉพาะถิ่นอยู่ไม่น้อย สำหรับภาษาตราดนี้ก็มีสำเนียงพูดที่แตกต่างกันไปตามลักษณะหมู่บ้าน 
เป็นความแตกต่างในเรื่องของเสียงวรรณยุกต์ ถ้าคนในพื้นที่หากได้ยินสำเนียงการพูดจะสามารถบอกได้ว่ามาจาก
หมู่บ้านใดหรือเป็นคนที่อาศัยอยู่บริเวณใด และมีตัวอย่างคำภาษาตราด ดังนี้ 

เซ่ด หมายถึง หมด เช่น กินกันซะเซ่ดเลย, ไปกันเซ่ด  
แอบ หมายถึง ใกล้ เช่น บ้านก็อยู่แอบๆ วัดแหละ 

บาน หมายถึง มาก เยอะแยะ เช่น มีมังคุดบานเลยที่บ้าน 

ผ้าผวย หมายถึง ผ้าห่ม 

น้ำขี้ซำ หมายถึง น้ำเสียที่ขังอยู่ในพื้นท่ีหรือร่องน้ำ 

 
7.5 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 1. สวนสละสมโภชน์ เป็นสวนสละที่มีการดูแล การจัดการสวนอย่างดี คัดสรรคุณภาพตั้งแต่กระบวนการ
คัดเมล็ดพันธุ์ในการปลูก หรือแม้กระทั่งคัดเกสรดอกไม้เพื่อใช้ในการผสมให้ติดลูก ทำให้เป็นสละที่มีรสชาติดี สวน
สมโภชน์เป็นสวนสละคุณภาพ ที่เปิดขายสละพันธ์สุมาลี ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้า ไปเลือกซื้อกันได้ถึงหน้า
สวน นอกจากนี้ยังมีสละแปรรูปอย่าง สละลอยแก้ว ซึ่งมีรสชาติหวานชื่นใจ ไว้ให้ทานและซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน
อีกด้วย สวนสละสมโภชน ตั้งอยู่บ้านท้ายวัง ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เปิดให้บริการทุกวัน 
8.00 - 17.00 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08-1438 -2015 
 การเดินทาง ใช้ถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าสู่จังหวัดตราด สวนสละสมโภชน์ตั้งอยู่บ้านท้ายวัง ก่อนถึงอำเภอเมือง
ตราดประมาณ 7 กิโลเมตร ปากทางเข้าเป็นวัดวังกระแจะ ให้เลี้ยวเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะเจอสวนสละ
สมโภชน์ 
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 2. น้ำปลาตรา “สามกระต่าย” ของดีเมืองตราด น้ำปลาไทยขวัญใจเพื่อนบ้าน ส่งขายกัมพูชาเดือนละ
แสนขวด   
 ที่ตั้ง: บริษัท เทพพรชัย อุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำปลา ตรา “สามกระต่าย” OTOP 5 
ดาว เมืองตราด ตั้งอยู่เลขที่ 134 ถนนโภคไพร ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โทร. 0-3951-
1326 และ 08-3007-0836 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. กลุ่มสัมมาชีพ: ผลิตภัณฑ์ถักมือจากเชือกร่ม น้ำพริกแกง และสับปะรดกวน  หมู่ 6 บ้านท้ายวัง 
ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เบอร์โทรศัพท์. 08-3016-3954, 08-6153-8904 และ 
09-0664-5944  
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 4. น้ำมันเหลืองพฤกษาเวช ติดต่อได้ที่ คุณปุณณภา เปรมปรี ที่อยู่ 359/1 หมู่ 2 บ้านหนองบัว ตำบล 
วังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โทร. 08-9098-4145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. อาหารแปรรูป ประกอบด้วย ตะลิงปลิงแช่อิ่ม น้ำตะลิงปลิง แยมตะลิงปลิง และกล้วยตาก ติดต่อที่ 
คุณพเยาว์ เหลืองศรีอำพร ที่อยู่ 268 หมู่ 3 บ้านป่าหมาก ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โทร. 
08-1451-1586 
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 6. สละลอยแก้ว สละกวน และแยมสละ เจ๊กุหลาบ ติดต่อได้ที่ คุณกุหลาบ สังข์ทอง ที่อยู่ 954/20  
หมู่ 1 บ้านเกาะตะเคียน ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โทร. 08-1295-3342 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7. ไวน์เกาะช้าง หจก.วานิชบริวเวอรี่ ตราด ที่อยู่ 18 หมู่ 6 บ้านท้ายวัง ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง
ตราด จังหวัดตราด โทร. 08-1630-1179 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ำ 
 1) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 ตำบลวังกระแจะ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งเป็นพื้นที่มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี และเป็น
พื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกรวมตลอดปีอยู่ระหว่างช่วง 3,000 – 4,000 มิลลิเมตร และมีแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัด
ตราดไหลผ่าน 1 สาย คือ แม่น้ำตราด ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเข้าบรรทัดไหลผ่านหลายท้องที่ และไหลผ่านหมู่ 1 
หมู่ 7 และหมู่ 8 ของตำบลวังกระแจะ แล้วไหลออกสู่ทะเล นอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีคลองหลายสายกระจายอยู่ทั่ว
พ้ืนที่ของตำบล ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของประชาชนในพื้นท่ี  
 

แผนที่คลองในเขตตำบลวังกระแจะ 

 
 

 2) แหล่งน้ำชลประทาน 
 แหล่งน้ำชลประทานในตำบลวังกระแจะ ประกอบ โครงการชลประทานขนาดกลาง 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำ
เขาระกำ มีความจุ 47.69 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนที่ชลประทาน 7,849 ไร่ และคันกั้นน้ำเค็มวังกระแจะ มีพื้นที่
ชลประทาน 2,418 ไร่ 
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ตารางข้อมูลแหล่งน้ำในพ้ืนที่ตำบลวังกระแจะ ปี 2562 
ประเภท จำนวน 

อ่างเก็บน้ำ (แห่ง) 2 
ฝาย (แห่ง) 11 
ประตูระบายน้ำ (แห่ง) 10 
สระเก็บน้ำ (แห่ง) 15 
บ่อบาดาล (บ่อ) 40 
บ่อน้ำตื้น (บ่อ) 25 
ประปา (โครงการ) 1 
หอถังประปา (ลูก) 21 
ถังเก็บน้ำ (ถัง) 8 
ห้วย (แห่ง) 22 
หนอง (แห่ง) 16 
คลอง (แห่ง) 14 

ที่มา กองช่าง อบต.วังกระแจะ 
 
8.2 ป่าไม้ 
 ตำบลวังกระแจะ มีพื้นที่ป่าไม้ โดยสภาพป่าไม้เป็นป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้สำคัญ ได้แก่ ยาง ชุมแพรก 
กระบาก ฯลฯ และป่าชายเลน มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ โกงกาง แสม ประสัก ลำแพน ลำพู ฯลฯ โดยมีป่าไม้ ดังนี้ 
 1) ป่าชุมแสง เนื้อที่ 778 ไร่ 
 2) ป่าปากคลองบางพระ ป่าเกาะเจ้า และเกาะลอย เนื้อท่ี 7,500 ไร่ 
 3) ป่าเสม็ด หมู่ 7 บ้านท่าประดู่ เนื้อท่ี 111 ไร่ 
 
8.3 ภูเขา  

เนื่องจากตำบลวังกระแจะมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย  
พ้ืนที่ราบ และลูกคลื่นลอดลาดตามลำดับความสูงตั้งแต่ 0 – 200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จึงไม่มีเทือกเขา ภูเขา
ที่มีระดับความสูงมากอยู่ในพื้นท่ี 
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8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พื้นที่สาธารณะที่มีอยู ่ในตำบลวังกระแจะ ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติที ่สำคัญที่ทำให้เกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพ และพ้ืนที่สาธารณะบางส่วนไปนำไปใช้เป็นสถานที่ราชการ ศาลาหมู่บ้าน และสถานที่กำจัด
ขยะ ซึ่งมีพ้ืนที่สาธารณะ ดังนี้ 

ที ่ ชื่อพื้นที่ ที่ตั้งหมู่ที่ 
จำนวนพื้นที่ 

ลักษณะพื้นที่ 
ไร่ งาน ตรว. 

1 ท่ีสาธารณะร่องน้ำใส 2 4 2 56 ร่องน้ำสาธารณะ 
2 หนองบัวสาธารณะ 2 1 1 6 ร่องน้ำสาธารณะ 

3 ทุ่งพงตาแรม 2 79 - 40 
ก่อสร้างสำนักงานศาลจังหวัดและ
สำนักงานอัยการจังหวัด 

4 หนองต้นไทร 3 2 - 82 หนองน้ำ 
5 โนนโพธ์ิ 3 - 1 53 พื้นท่ีว่างเปล่า 
6 ตรอกสมอ 3 3 3 98 พื้นท่ีว่างเปล่า 
7 ทุ่งตรอกสมอ 3 10 1 35 สระน้ำ 
8 ศาลาอเนกประสงค์ 4 - 1 24 ก่อสร้างศาลาหมู่บ้าน 
9 ท่ีป่าช้า 4 - - 18 พื้นท่ีว่างเปล่า 

10 ทุ่งสาธารณะ 4 5 2 92 พื้นท่ีว่างเปล่า 
11 ทุ่งมาบน้อย 4 10 3 66 สระน้ำ 
12 ห้วงควายแขวน 4 18 2 35 หนองน้ำ 
13 ทุ่งสามง่าม 4 16 - 78 สระน้ำ 
14 หนองยายหลาย 5 3 2 56 หนองน้ำ 
15 หนองยายหลาย แปลง 2 5 1 3 - หนองน้ำ 
16 หนองสาหร่าย 6 6 2 38 หนองน้ำ 
17 หนองกอโสม 6 2 1 85 หนองน้ำ 
18 หัววังกระรอก 6 8 3 47 หนองน้ำ 
19 หนองพรุ 7 79 - 40 สระน้ำ 
20 หนองตากก 7 19 2 26 หนองน้ำ 
21 หนองน้ำขาว 7 13 - 84 หนองน้ำ 

22 ทุ่งท่าสูง 7 138 3 64 
ก่อสร้างโครงการกำจัดขยะ 
ของเทศบาลเมืองตราด 

23 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 7 7 2 1 7 ก่อสร้างศาลาหมู่บ้าน 
24 ศาลปู่คัง 7 4 - 64 ท่ีตั้งศาลเจ้า 
25 หนองไก่เถื่อน 7 4 2 40 หนองน้ำ 
26 หนองช้างลง 7 23 - 72 หนองน้ำ 
27 หนองตาหล่ม 7 1 3 99 หนองน้ำ 
28 หนองลำภู 7 5 3 6 หนองน้ำ 
29 หนองยาว 7 4 1 69 หนองน้ำ 
30 หนองรังนก 7 6 3 87 สระน้ำ 

31 
สำนักงานท่ีดินจังหวัดและ
บ้านพักข้าราชการ 

8 5 - 42 ก่อสร้างสำนักงานท่ีดินจังหวัด 

32 ใช้ในกรมราชทัณฑ์ 10 2,995 3 93 ก่อสร้างเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ 
                              ที่มา กองช่าง อบต.วังกระแจะ 
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9. อ่ืน ๆ  
9.1 จำนวนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ มีอำนาจได้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย      
ซ่ึงเป็นรายได้ประเภทหนึ่งที่ได้มาเพ่ือนำไปพัฒนาท้องถิ่น และมีจำนวนผู้ชำระภาษีประเภทต่างๆ ปี 2563 ดังนี้ 
 

ประเภท 
ผู้เสียภาษีโรงเรือน 
และท่ีดิน (ราย) 

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 2,856 

ภาษีป้าย 353 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.วังกระแจะ 

 
9.2 ปริมาณขยะมูลฝอย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง การ
กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และสิ่งเปรอะเปื้อน เพ่ือให้การบริการในพ้ืนที่ และมีผู้รับบริการกำจัดขยะมูลฝอยแยกเป็นราย
หมู่บ้าน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้ 

หมู่ที่  จำนวน (ราย) หมู่ที่  จำนวน (ราย) 

1 779 7 107 

2 1,067 8 234 

3 342 9 168 

4 133 10 65 

5 160 11 45 

6 130 12 226 

รวม 3,476 
ที่มา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม อบต.วังกระแจะ 

  

จากข้อมูลข้างต้นที่มีผู้รับบริการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ  จำนวน 12 
หมู่บ้าน จำนวน 3,476 ราย องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะมีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บขยะ จำนวน 25 คน 
รถเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 5 คัน แบ่งเส้นทางเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 5 เส้นทาง และได้ขนส่งไปกำจัดที่ โครงการ
ระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองตราด โดยใช้วิธีการฝังกลบ ซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยปี 2564 ดังนี้ 

 

พื้นที่ ปริมาณขยะเฉลี่ย  
(ตัน/วัน) 

ปริมาณขยะเฉลี่ย 
(ตัน/เดือน) 

ปริมาณขยะเฉลี่ย 
(ตัน/ปี) 

วิธีการกำจัด
ขยะ 

รวม 12 หมู่บ้าน 5.59 170.06 2,040.6800 โดยการฝังกลบ 
                             ที่มา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.วังกระแจะ 
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9.3 สถิติการเกิดสาธารณภยัในพื้นที่ตำบลวังกระแจะ ในปี 2563 

ประเภท
ภัยพิบัติ 

ช่วง
ระยะเวลา 

ระยะ 
เวลา 

จำนวน
ครั้งที่เกิด 

ผลกระทบ (ความเสียหาย) งบประมาณที่
ให้การ

ช่วยเหลือ 
(บาท) 

ประชาชน 
(คน) 

พื้นที่ประสบ
ภัย (หมู่) 

ปศุสัตว์ 
(ไร่) 

วาตภัย 
ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

1 ปี 11 - 
หมู่ 1 , 2 , 3 
, 7 , 8 , 9 

- 59,559.75 

ภัยแล้ง 
มี.ค. 63 – 
พ.ค. 63 

3 
เดือน 

1 - 
หมู่ 2 , 3 , 4 
, 5 , 6 , 7 , 
9 , 10 , 11 

- 127,542.52 

อุทกภัย 
ส.ค. 63 – 
ก.ย. 63 

2 
เดือน 

3 - 
หมู่ 1 , 2 , 4 
, 5 , 7 , 8 , 
9 , 10 , 11 

- 36,322.00 

อัคคีภัย 
ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

1 ปี 30 - 
หมู่ 1 , 2 , 4 
, 5 , 7 , 8 , 

9 , 10 
- - 

ป้องกัน
ยับยั้ง 

พ.ค. 63 
1.

เดือน 
1 - หมู่ 5 - 4,500.00 

             ที่มา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั สำนักปลัด อบต.วังกระแจะ 
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ส่วนที่ 2  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ อาทิ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้
เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์
ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติกำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง กำหนด
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดาเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  

 
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ จึงจำเป็นต้องกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว ที ่จะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มี
ภ ูม ิค ุ ้มก ันต ่อการเปลี ่ยนแปลงจากปัจจ ัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิต ิ ภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนากลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วน
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม อีกท้ังคนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีคนเก่ง มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์สามารถ “รู้รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึง
บริการพื ้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม การพัฒนาประเทศในช่วง
ระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย
และสังคมไทย ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ ๓) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึง
การให้บริการของภาครัฐการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ  จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุล
ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี

ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
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ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่
รัฐรวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (๓) ความ
พร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคม
ระหว่างประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็นยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 

 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิด
ขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความ
พร้อม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และ (๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา
ความมั่นคงที่สำคัญ 

 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิม และ
ป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (๒) การติดตาม เฝ้าระวัง 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทั้งทางบกและทางทะเล 

 1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงชาติ  
เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง  โดย (๑) การพัฒนาระบบงานข่าว
กรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและ
หน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และ
เผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการ
บริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 

 1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับ
ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ (๒) การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการ
พัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

 1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกสำคัญต่าง ๆ ท่ำ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (๑) การ
พัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวม
อย่างเป็นรูปธรรม (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ และ (๓) 
การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
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2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ

ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่  
 (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจอัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณ ีวิถี

ชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ด้านอื่น ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม ่ 

 (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติ
ต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และดิจิทัล และการ
ปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  

  (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต  
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศ
ได้ในคราวเดียวกัน 

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

 2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและ
มูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย 
(๓) เกษตรชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูป และ (๕) เกษตรอัจฉริยะ 

 2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต  ประกอบด้วย (๑) 
อุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และ (๕) อุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศ 

 2.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่
สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกท่ีดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
ประกอบด้วย (๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงามและแพทย์แผนไทย (๔) ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ และ (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

 2.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพใน
ด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย (๑) 
เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
(๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

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

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ

เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู ้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู ่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

ตัวชี ้ว ัด ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีว ิต สุขภาวะ และความเป็นอยู ่ที ่ด ีของคนไทย  
(๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ประกอบด้วย ๗ ประเด็น 
ได้แก่ 

 3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย (๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูร
ณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสร้าง
ความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (๕) การสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (๖) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

 3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต มุ ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (๒) ช่วงวัย
เรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที ่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ (๓) ช่วงวัย
แรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (๔) ช่วงวัย
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

 3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้น
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ
พัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ (๒) การเปลี ่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต(๕) 
การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทยใน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
และ (๗) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

 3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนาและส่งเสริมพหุ
ปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้างเส้นทาง
อาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง 
ๆ และ (๓) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 

 3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และ
สังคม โดย (๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) 
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การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการ
สร้างสุขภาวะที่ดี และ (๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

 3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
โดย (๑) การสร้างความอยู ่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  (๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝัง
และพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

 3.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย (๑) 
การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรว่ม
ในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (๔) การ
พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญที่ให้

ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดย
การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื ่อส่วนรวม  การกระจายอำนาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพเศรษฐกิจสังคม และสภาพแวดล้อม
ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว 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 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ฐานราก (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
(๔) เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์  มีความ
ปลอดภัยในการทำงาน (๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย  ทุกเพศ
ภาวะและทุกกลุ่ม (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง  
(๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา  โดยเฉพาะส่าหรับผู้มีรายได้น้อยและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (๘) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 

 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญ สังคมและเทคโนโลยี โดย (๑) พัฒนาศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่ม
จังหวัดในมิติต่าง ๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย  ให้สามารถ
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  (๔) ปรับโครงสร้างและแก้ไข
กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (๕) 
สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนากำลังแรงงานใน
พ้ืนที ่

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

 4.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต  
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง 
(๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญา
ให้กับชุมชน 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร  ต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ

พัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้
พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบ
ทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง  ๓ ด้าน อันจะนำไปสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

ตัวช ี ้ว ัด ประกอบด้วย (๑) พื ้นที ่ส ี เข ียวที ่ เป ็นมิตรกับส ิ ่งแวดล้อม  (๒) สภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่ 

 5.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด(๓) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่ว
ประเทศ (๔) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่
ยั่งยืน 

 5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ  (๓) ฟื้นฟู
ชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการ
ชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 5.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

 
 5.4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่

เติบโตอย่างต่อเนื ่อง โดย (๑) จัดท่าแผนผังภูมินิเวศเพื ่อการพัฒนาเมือง  ชนบท พื้นที ่เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ  (๒) พัฒนา
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พ้ืนที่เมือง ชนบทเกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
(๓) จัดการมลพิษที ่ม ีผลกระทบต่อส ิ ่งแวดล้อม  และสารเคมีในภาคเกษตรทั ้งระบบ  ให ้เป ็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟ ูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
(๕) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถในการ
ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 

 5.5 พัฒนาความมั่นน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (๑) พัฒนาการ
จัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ำของประเทศ (๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้
น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนาความมั่นคง
พลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๕) พัฒนาความม่ันคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและ
ชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 

 5.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย  (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบ
ยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  และ (๔) พัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับ
กระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของ
การมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมายการพัฒนาที่

สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดย
ภาครัฐต้องมีขนาดทีเ่หมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือ
ในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มี
ความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำ
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ ้มค่า  และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก  รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาค
ส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์  และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่
ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มี
ความทันสมัยมีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดย
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรม 

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

 6.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของ
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ภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ 

 6.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  และ (๓) ระบบ
ติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

 6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
และ(๓) ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานที่มสีมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 

 6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการ
พัฒนาประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

 6.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกมีความสามารถ
สูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ 
(๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน  มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

 6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและภาคี
ต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต(๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ
เด็ดขาด เป็นธรรมและตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น
ระบบแบบบูรณาการ 

 6.7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจำเป็น โดย (๑) ภาครัฐ
จัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น และ (๓) 
การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียมมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 

 6.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค  โดย 
(๑) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุก
ร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและ
ปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 หลักการพัฒนาประเทศที่สำคัญในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่ อน 
การเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม  

สำหรับการกำหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนด
ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆ ของแผนพัฒนาฯ ได้ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทยปี ๒๕80 ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะ
บรรลุใน ๕ ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศกำหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals 
: SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทางการพัฒนา ได้บูรณาการนโยบายหรือ
ประเด็นพัฒนาที่สำคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ ๓๗ วาระ และ ไทยแลนด์ ๔.๐ 

 
ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1. การพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพของ

ประเทศ 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3. การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย 
4. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ 
5. การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า 
6. การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้าน  การเปลี ่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนที ่
7. การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ต่อยอดไปสู่ฐานการผลิต

และบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการวางรากฐานเพื่อสร้างและพัฒนาภาค
การผลิตและบริการสำหรับอนาคต 

8. การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ 
9. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ ยวที่มีศักยภาพให้เติบโต

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

ประเทศ 
14. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 
15. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อขยาย ขีดความสามารถและ

พัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม 

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

สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได้  

3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได ้มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น  สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ  

4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา  

6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ  ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค ภูมิภาค  
และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำและสร้างสรรค์ในด้าน
การค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก  

 
เป้าหมายรวม 
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 

๑๒ ประกอบด้วย  
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี 

ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื ่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย  

2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ 
เป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕  

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

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษา
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ความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ 
ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน  

5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ
เชื ่อมั ่นของนานาชาติต่อประเทศไทย  ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง  ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความ
พร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่า การลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมี
ส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้
ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบัน การจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่าย
ในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น 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 โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ำ การพัฒนาความรู้และทักษะ
ของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคต ิและพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึง
ต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทาง
สังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น  

แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย  
(๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม 
ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  

(๒) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ 
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  

(๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  
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(๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มี
กิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  

(๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพ อาท ิปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ  

(๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย  อาทิ ผลักดันให้มี
กฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  

(๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  อาทิ กำหนดมาตรการดูแล
ครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา
ทำให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยมี
ความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการ
ภาครัฐ รวมทั้งข้อจำกัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจำเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่มคน
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทาง
สังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเอง
และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น  

แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
(๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ตำ่สุดสามารถเข้าถึงบริการที่มี

คุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อย
โอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน  
สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง  

(๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่  ผ่านการ
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

(๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน  
การปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ทาหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ตำบลที่ทาหน้าที่ทั้งการให้
กู้ยืมและการออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์เป็นแม่ข่าย 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ างยั่งยืน เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจากัด
ภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตัวช้า การพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมี
เสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจาก
ความร่วมมือกันมากขึ ้น ประชาชนและผู ้ประกอบการเข้าสู ่ระบบภาษีมากขึ ้น  และประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่าง
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เข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
นิเวศ การท่องเที่ยวสามารถทารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย  
(๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงาน

โครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน 
อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

(๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  มุ่งเน้นการ
สร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือ
ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู ่ระบบ
มาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิง
ธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอานวยความ
สะดวกด้านการค้าการลงทุน 

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมเพื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน  ปัจจุบันสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นจุดอ่อนสำคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้ง
การดำรงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ำในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิม
สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป
จึงมุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ำ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย 

แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
(๑) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ

เป็นธรรม  
(๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน  
(๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
(๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
(๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
(๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง  และยั่งยืน 
กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและ
เสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาท
ของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัยคุกคาม
ภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป  
จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความ
สมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ 
ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและ
ภัยคุกคามอื่นๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
(๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
(๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม

ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  
(๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง  เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตร

ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
(๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยและสิทธิ

อธิปไตยในเขตทะเล  
(๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่

เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ  
การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส  ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถ
อำนวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย การพัฒนา
ระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง  โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลด
สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ  รวมทั้ง
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลดจานวนการดาเนินคดีกับผู้
มิได้กระทำความผิด 

แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
(๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 

ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
(๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 

เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  
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(๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและ
ภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอานวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ  

(๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  

(๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื ่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และ
ยุติธรรม 

(๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการดาเนินการ  และปัญหาเชิง
ปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  ทาให้มีข้อจำกัดในการ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของ
การใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ำ เพ่ิมปริมาณการ
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่า
อากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์
และการอานวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อ
ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดจิทิัล 
และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ำประปา) 

แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
(๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทาง

และขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ  
(๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง  
(๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ

โซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการค้า  
(๔) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิม

ศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ 
(๖) พัฒนาระบบน้ำประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ำประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหาร

จัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้านแรงงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และการนำเข้าเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพ่ือ
พัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทำให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับประเทศผู้
เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคม
นวัตกรรมได้ การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และ
การเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
(๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  

อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่นำสู่การ
พัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

(๒) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาท ิส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาท
หลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของ
ไทย  

(๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากร
วิจัย อาท ิการเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการ
โดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศ
ไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่  และการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริม
จุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ
ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน  รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว
ของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของ
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมี
การกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพิ่มจานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุก
กลุ่มในสังคม พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการ
เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน  

แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
(๑) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง  พัฒนาภาคเหนือให้เป็น

ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการ
พ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำ พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย  

(๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริม
การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม 
และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 

(๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาท ิพัฒนาฟื้นฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต
อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  การพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
และขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอื่นๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการขับเคลื่อน
ต่อเนื่องจากการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยกำหนดเป็นแนวทางการดาเนินนโยบายการค้า
และการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ส่งเสริมให้
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ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค
และภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ  การเพิ่มระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค 
อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาค
อาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญท้ังในทุกระดับ 

แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
(๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สาหรับสินค้า

และบริการของไทย  
(๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุ

ภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออำนวยความ
สะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  

(๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นใน
ภูมิภาค  

(๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย  
(๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
(๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
(๗) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์  
(๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่อง

ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  
(๙) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
(๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ 

 
 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 - 2565 (ฉบับทบทวน) 

แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
ภาคตะวันออกมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นพื้นที่ฐานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมหลัก (Industrial Heartland) และเป็นที ่ต ั ้งของท่าเรือน้ำลึกและท่าอากาศยานนานาชาติ 
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ ำโขง 
(Southern Economic Corridor และ Southern Coastal Economic Corridor ) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-
กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Land bridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและ
โลกตะวันออก นอกจากนี้ ภาคตะวันออกยังเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของประเทศ ได้แก่ สุกร กุ้ง ไก่ ข้าว 
และผลไม ้รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  

ดังนั้น การพัฒนาภาคตะวันออกระยะต่อไป จะต้องพัฒนาต่อยอดฐานเศรษฐกิจที่มีอยู่ของพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์และการค้าบริการ 
ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้าและความพร้อมของสถาบันการศึกษาวิจัย  
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ยกระดับสินค้าการเกษตรและบริการให้มีมูลค่าสูง เพื่อให้ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นกับดัก “ประเทศรายได้ปานกลาง” 

 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
เป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกจะมุ ่งพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั ้นนำของอาเซียน โดยรักษา

ฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ พื้นที่
ฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค และพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน  

 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
๒. เพ่ือพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาใน

พ้ืนที่อย่างยั่งยืน  
3. เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมีความ

ปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะมีคุณภาพ และมีระบบขนส่งสาธารณะใน
เขตเมืองอย่างทั่วถึง  

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

ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน  
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐานทุกระบบให้เชื่อมโยงเข้า

สู่พื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเมืองในอนาคต ได้แก่ สนามบินอู่ตะเภา 
รถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน ท่าเรือแหลมฉบังระยะ ๓ ท่าเรือมาบตาพุตระยะ ๓ ท่าเรือสัตหีบ รถไฟ
ทางคู ่เช ื ่อม ๓ ท่าเรือ และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  ช่วงพัทยา-มาบตาพุด รวมทั ้ง พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ภายในพ้ืนที่ และพ้ืนที่โดยรอบ เพ่ือรองรับความต้องการลงทุน 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้อย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

2) ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ เพื ่อให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั ้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที ่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก เช่น จัดตั ้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ  ประชาสัมพันธ์ และชักจูงนักลงทุนที ่มีศักยภาพและ     
เหมาะสม เป็นต้น  
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3) พัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี เพื่อผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และก่อให้เกิดการวิจัย สร้างนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีในการต่อยอดและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน อาท ิEEC of Digital Park (EECd) และ EEC of Innovation (EECi)  

4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี-ระยอง ให้เป็นฐานการกระจายรายได้
และการสร้างงานให้แก่ชุมชน  

5) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองสำคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล  

ฉะเชิงเทรา : พัฒนาเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีที่ทันสมัย รองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ และ
การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

พัทยา : พัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพ และนันทนาการ ศูนย์ประชุมและศูนย์
แสดงสินค้านานาชาติชั ้นนำของอาเซียน และศูนย์การให้บริการด้านการแพทย์ระดับนานาชาติ  (Medical 
Tourism)  

อู่ตะเภา : พัฒนาเป็นศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซียน  
ระยอง : พัฒนาเป็นเมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติที่มีธุรกิจทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชียโดยปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ข้ันตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป 
และการจัดจำหน่าย  

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

3) พัฒนาพื้นที่ที ่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ำบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนต่อไป โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม  ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำเพี่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพื้นบ้าน รวมทั้งการ
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ที ่๓ ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว  
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลในจังหวัดจันทบุรี และตราด โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของ

แหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ
สิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และชุมชนในพ้ืนที่  

2) ฟื้นฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก  ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี 
ระยองและตราด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม เชิงนิเวศและอนุรักษ์ เชิง
เกษตร เชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ และท่องเที่ยวเมืองเก่า โดยฟื้นฟู
แหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเส้นทาง สิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล  
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3) ฟื้นฟูและอนุรักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรม
ขอม โดยฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งปรับปรุงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
บ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นประตูและศูนย์กลาง

ทางการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม โดยจัดระเบียบการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม พัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ  
และอำนวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน  

2) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ให้เป็นศูนย์กลาง
ธุรกิจการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ รวมถึงยกระดับมาตรฐานการให้บริการและอำนวย
ความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน  

3) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนบ้านแหลมและบ้านผักกาด อำเภอโปงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ให้
เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและไพลินของกัมพูชา  โดยปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบริการพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุน ตลอดจนพัฒนาจุดตรวจชายแดนเพื่อให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

แนวทางการพัฒนา  
1) บริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาภาวะภัยแล้งและน้าท่วมจันทบุรี ตราด และสระแก้ว โดยปรับปรุง

และบำรุงรักษาแหล่งน้ำเดิม จัดสรรน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติม รองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นจาก
การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ  รวมทั้งส่งเสริมการทา
แหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็กกระจายในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

2) ฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยปลูกป่าเพิ่มเติม และเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง
ติดตามการบุกรุกป่า โดยสนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่า
ของชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรม  

3) คุ้มครองและฟื้นฟูป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยเฉพาะ
จังหวัดที่มีพื้นที่กัดเซาะรุนแรง ได้แก่ จันทบุรีและฉะเชิงเทรา โดยการกำหนดพื้นที่ และหลักเกณฑ์การใช้
ประโยชน์ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น หรือข้อตกลงร่วมกันของภาคีพัฒนา ในการจัดการ
ฟื้นฟูป่าชายเลน การเฝ้าระวังการลักลอบจับสัตว์น้า การคุ้มครองปะการัง หญ้าทะเล พื้นที่จับสัตว์น้ำ พื้นที่
เพาะเลี้ยง และการทำประมงชายฝั่ง เพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่ให้ทรัพยากรชายฝั่งเสื่อมโทรมลงไปอีก  

4) ดำเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ ได้แก่ สารอินทรีย์ระเหยง่าย และฝุ่นละออง
ขนาดเล็กในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยกำหนดมาตรการควบคุม และมาตรการจูงใจในการ
ป้องกัน และควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศในเขตชุมชน และเขตอุตสาหกรรมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
เพ่ือให้ชุมชน และอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลกันและสันติสุข  

5) ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบาบัดน้ำเสียชุมชน ในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการค้า  
การท่องเที่ยว และพื้นที่อุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการน้ำทิ้งจากครัวเรือนและโรงงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์
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มาตรฐาน เพื่อควบคุมและบรรเทาปัญหาน้ำเสีย โดยเฉพาะ ในบริเวณแม่น้ำสายหลักที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ แม่น้ำระยองตอนบน ตอนล่าง และแม่น้ำพังราดตอนบน  

6) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนย้าย และการกำจัดขยะจังหวัดชลบุรีระยอง และ
ฉะเชิงเทรา ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยใช้มาตรการคัดแยกขยะและบริหารการจัดเก็บตามประเภทการคัด
แยกขยะให้เป็นระบบ ส่วนของเสียอันตรายที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ บริเวณพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัด
ชลบุรี และระยอง สนับสนุนให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการลงทุนกำจัดให้
เป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 
 
1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2562 – 2565 ฉบับทบทวน (จันทบุรี ตราด 
นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)  

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

 
พันธกิจ (Mission) 
1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมและบริการทางการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายมีมาตรฐานสู่

สากล 
2) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ

การค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
3) พัฒนาและส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตร และสมุนไพรปลอดภัยอย่างครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยี

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

จำนวน 6 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
1) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน 
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว  (เส้นทาง/ป้ายแนะนำ/

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

และประเทศเพื่อนบ้าน 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาด่านชายแดนและระบบโครงสร้างบริการพื้นฐานให้สามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

และมีมาตรฐานสากล 
2) พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และ

เชื่อมโยงกันภายในกลุ่มจังหวัด 
3) ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน และเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจการค้าชายแดนกับ

ประเทศเพ่ือนบ้า 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร (ผลไม้ 

ปศุสัตว์และประมง สมุนไพรไทย) คุณภาพปลอดภัยอย่างครบวงจร 
แนวทางการพัฒนา 
1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลไม้ และสินค้าเกษตรปลอดภัย และการนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต  

การแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนสวนผลไม้ และการเกษตรอย่างครบถ้วน 
3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ และพัฒนาเครือข่ายภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง 
4) เพิ ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่ทันสมัย และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเป้าหมายทั้ ง ใน

ประเทศและต่างประเทศ 
5) ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพรอย่างมีคุณภาพ 
6) ส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพร และการวิจัยสารสกัด/สาระสำคัญ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการ

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

แนวทางการพัฒนา 
1) ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำให้สมบูรณ์เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ 
2) ปกป้อง อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งทะเล 
3) ป้องกันการพังทลายของดินและตลิ่งริมแม่น้ำและคลองสาขา 
4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5) พัฒนา ส่งเสริม และสร้างเครือข่ายพลเมืองในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิต

ให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
แนวทางการพัฒนา 
1) เพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาและเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ  

และคุณธรรม 
2) พัฒนาทักษะทางสังคม การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันให้แก่เด็กปฐมวัย 
3) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนของเมืองด้วยการพัฒนาสุขภาวะ และสาธารณสุขพ้ืนฐาน 
4) เตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนเพื่อรองรับความต้องการแรงงานในอนาคต 
5) พัฒนาฐานข้อมูล Big Data ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
6) พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมผู้สูงอายุ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : เพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมและการลงทุน 
แนวทางการพัฒนา 
1) เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2) พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 
3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ 

 
 
1.5 แผนพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตราด 
จังหวัดกำหนดเป้าหมายการพัฒนาพ้ืนที่ภายในปี พ.ศ. 2565 เพ่ือไปให้ถึงสภาพที่ว่า “ตราดเมืองม่ัง

คั่ง ชุมชนมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” โดยนิยามเป้าหมายดังกล่าว ดังนี้ 
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
1. เศรษฐกิจของจังหวัดตราดเติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความสุข มีความมั่นคงทางสังคมอย่างทั่วถึง 
3. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน 
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ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
จังหวัดตราดกำหนดประเด็นการพัฒนาพื้นที่รวม 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 

4. การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ มีความปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับการเติบโตของ
เมืองเศรษฐกิจพิเศษและการเชื่อมโยงนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้รวมจากการท่องเที่ยวของจังหวัด (2%) 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจำนวนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน (2%) 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจ้างงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (2%) 
4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร (2%) 
5. จำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (50 แห่ง) 
6. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของปริมาณผลผลิตการเกษตร (1.2%) 
7. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจำหน่ายสินค้า OTOP (5%) 
8. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน (2%) 
9. จำนวน SMEs ที่ได้รับการต่อยอดจากฐานเกษตรกรรม (5 แห่ง) 
10. ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ท่ีได้รับการแนะนำส่งเสริมและพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (3%) 
11. จำนวนเส้นทางที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือความปลอดภัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และ

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

ให้เข้มแข็งมีมาตรฐานและเอกลักษณ์จังหวัด 
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่

นานาชาติ 
4. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนให้ประชาชนมีงานอาชีพ และกระจาย

รายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน 
5. เสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อรักษาตลาดการท่องเที่ยวเดิมและสร้าง

ตลาดการท่องเที่ยวใหม่ 
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6. สร้างคุณค่า มูลค่าเพิ่มจากฐานการเกษตรก้าวหน้าแบบครบวงจรในปศุสัตว์ สัตว์น้ำ ผลผลิตไม้ผล
และพืชเศรษฐกิจ พัฒนาผลผลิตเกษตรคุณภาพสู่อุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7. เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพ  ทั้งฐานบริการเดิม
และฐานบริการใหม ่เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง 

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

และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการเติบโตของพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
11. สนับสนุนและส่งเสริมการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และตัวแบบการพัฒนา

เมืองอัจฉริยะมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความสุข มีความม่ันคงทางสังคมอย่างทั่วถึง 
เป้าหมาย 
1. ชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็ง.มีขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง 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. จำนวนของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (52 แห่ง) 
2. จำนวนปีที่ได้รับการศึกษาต่อในระบบโรงเรียนหรือเทียบเท่าของประชากรกลุ่มอายุ  15-59 ปี  

(9 ป)ี 
3. จำนวนของ อปท.ที่มีการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ.และไม่ทิ ้งใครไว้ข้างหลัง  

(41 แห่ง) 
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการสอบ ONET มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

(3%) 
5. ร้อยละท่ีลดลงของการเจ็บป่วยในโรคสำคัญ 5 ลำดับแรกของจังหวัด (1%) 
6. อัตราการลดลงของปัญหาอาชญากรรมทุกประเภท (5%) 
7. จำนวนผู้ติดยาเสพติดต่อประชากร ไม่เกิน 3 คนต่อประชากร 1,000 คน 
8. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานด้านความมั่นคง (5) 
9. จำนวนการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับนานาชาติ อย่างน้อย 5 ครั้ง/ปี 
10. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (100%) 
แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการจัดการ

ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาแบบครบวงจร 
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2. เสริมสร้างวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่นบนฐานคุณธรรม วัฒนธรรม และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาคนคุณภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถประชาชนตลอดช่วงวัยด้วยความรู ้และการ
พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. สร้างเมืองสุขภาพเข้มแข็งเป็นชุมชนสุขภาวะที่ยั ่งยืนด้วยระบบนิเวศสุขภาพ -การพึ่งตนเองทาง
สุขภาพ 

5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยคุณภาพการบริการภาครัฐและระบบสวัสดิการ
ชุมชนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

6. พัฒนาจังหวัดเป็นเมืองปลอดภัย สันติสุข สงบเรียบร้อย โดยการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการอย่าง
เข้มแข็ง 

7. เสริมสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศตลอดแนวชายแดนและชายฝั่งทะเล ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม
และความทันสมัยของเทคโนโลยี 

8. พัฒนาระบบการบริหาร ระบบบริการภาครัฐ ให้มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล รองรับการเติบโตของ
เมือง พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ และการท่องเที่ยวนานาชาติ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน 
เป้าหมาย 
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่สีเขียว พ้ืนที่ป่า เพิ่มมากขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จสามารถบริหารจัดการเกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
2. จังหวัดมีความม่ันคงทางพลังงาน สามารถพ่ึงตนเองทางพลังงานได้มากข้ึน 
3. ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะ.น้ำเสีย ภัยธรรมชาติ การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติลดลงทุกพ้ืนที่ 
ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจำนวนพื้นที่ป่าชายเลน (5%) 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ป่าไม้ (ป่าบก) (5%) 
3. จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล (5 แห่ง) 
4. จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของแหล่งการบริหารจัดการแหล่งน้ำ (5 แห่ง) 
5. จำนวนแหล่งพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกของจังหวัด (5 แห่ง) 
6. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจัดการอบรมชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาบุกรุกทำลายป่า (5%) 
7. ร้อยละการลดลงของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการถูกต้องตามหลักวิชาการ (25%) 
8. ร้อยละของจำนวนระบบกำจัดมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ (20%) 
9. ร้อยละของการนำมูลฝอยชุมชนไปใช้ประโยชน์มากขึ้น (5%) 
10. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานด้านการป้องกันภัยธรรมชาติ (5%) 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนานิเวศเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ิมความม่ันคงทางทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทะเล นิเวศป่าบก

นิเวศป่าชายเลน 
3. พัฒนาการบริหารจัดการน้ำเพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
4. เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และส่งเสริมการผลิตอุตสาหกรรมสีเขียว 
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5. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการภัยทางธรรมชาติ ขยะ น้ำเสีย ภัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับภาวะโลก
ร้อนและการคุ้มครองประชาชน 
 
 
1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตราด   

วิสัยทัศน์ 
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที ่ดี สังคมเข้มแข็ง การศึกษาได้มาตรฐาน ดำรงไว้ซึ ่งภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น เศรษฐกิจท้องถิ่นเจริญก้าวหน้า ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน
และท่ัวถึง”   
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตราด   
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ ๗ ด้าน ดังนี้ 
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตจังหวัดให้มีมาตรฐานและทั่วถึง เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์อื ่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งด้านการคมนาคมขนส่งสายหลักให้มีมาตรฐานการท่องเที ่ยวและ
สาธารณูปโภคต่างๆ โดยมีกลยุทธ์ดังนี้ 
 1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางการคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง 

2) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะ เพ่ือใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตร 
3) พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ ให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชน 
4) พัฒนางานด้านการผังเมือง  

         2. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดตราด ให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ส่งเสริมให้
คนในสังคม/ชุมชนมีคุณธรรม มีเหตุมีผล มีความพอประมาณ และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้คนในสังคม
มีความรอบรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข สร้างสุขภาวะที่ดีของ
ประชาชน และการจัดบริการสังคมสงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ โดยมีกลยุทธ์ดังนี้ 
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้พิการ 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง และได้รับ
บริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
 3) ส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัย 
 4) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน ให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย และสามารถ
ดำรงชีพได้อย่างเหมาะสม 
 5) ส่งเสริมบ้าน - วัด - โรงเรียน และชุมชนให้เป็นต้นแบบและมีภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 6) ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุขอละการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข รวมทั้งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอบายมุข การเสริมสร้างความ
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สมานฉันท์ของชุมชนในท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนในการดูแลการจราจรและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
โดยมีกลยุทธ์ดังนี้ 
 ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำ
ชุมชน สนับสนุนการจัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพ                    
 ๒) พัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนำข้อมูลการเกิดสาธารณภัยใน
ท้องถิ่นมาวิเคราะห์หาแนวทางป้องกัน หรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึน  
 ๓) ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุข 
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนในการดูแลการจราจรและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

มุ่งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดตราด โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและเกษตรกร 
ในจังหวัด ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมพลัง
กันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันในการดำเนินการในด้านการผลิต และการตลาด เพื่อสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ  
และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็
จัดหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ๆ ที่มีอยู่ให้มีศักยภาพและมีความหลากหลายภายใต้การมีส่วนร่วม 
และจิตสำนึกของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีชุมชนในพ้ืนที่ โดยมีกลยุทธ์ดังนี้   
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การฝึกอาชีพ และสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกรและ
ประชาชน 
 2) ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดและการกระจายผลผลิตของเกษตรกร 
 4) พัฒนาและส่งเสริมการค้า การลงทุน การค้าตามแนวชายแดนและภูมิภาคอินโดจีน 
 ๕) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพและมีมาตรฐาน และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ๆ 
 ๖) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตราด 
 ๗) ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว 
  8) ส่งเสริมความสัมพันธ์ และพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านและอินโด
จีนเพื่อรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 9) เสริมสร้างความรู้ทางด้านภาษา ของประเทศเพ่ือนบ้านในการรองรับกับประชาคมอาเซียน 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
มีจุดมุ ่งหมายเพื ่อการอนุรักษ์ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ธำรงรักษาไว้ซึ่ งความ

หลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติท ี ่ม ีอยู่  ตลอดจนยกระดับคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ตามหลัก “ความสมดุล” ระหว่างผลได้ผลเสีย 
และคำนึงถึงหลักความเป็นธรรม ในการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ โดยการนำทรัพยากรมาใช้
ประโยชน์ภายใต้หลัก “ความพอเพียงและความเอ้ืออาทร” ของวิถีชีวิตท้องถิ่นท่ีมีความสัมพันธ์และมีการพ่ึงพิง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกันทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างหลักประกันว่าทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น จะยังคงอยู่และคงความอุดมสมบูรณ์ 
สามารถเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 

1) ส ่ ง เสร ิมและสน ับสน ุนการจ ัดการและการสร ้ า งองค ์ความร ู ้ ในการจ ั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2) ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการควบคุม คุ ้มครองและการบังค ับใช้กฎหมายด ้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4)  ส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้การ
ท่องเที่ยวเป็นแบบเชิงนิเวศน์ 

5)  จัดให้มีระบบการกำจัดขยะ ระบบบำบัดน้ำเสีย และการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม    
๖)  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

มุ่งพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้ง
การจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาด้านการกีฬาให้มีมาตรฐาน รักษาและธำรงไว้ซึ่ง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้ และ
สนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิดแปลงเป็นจุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
                     1) ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ 
  2) ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการให้มีมาตรฐานและทั่วถึง 
  3) สร ้างจ ิตสำนึกให ้ เด ็ก เยาวชน ประชาชนรักและหวงแหนประเพณีว ัฒนธรรม                
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4) อนุรักษ์และส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ทรัพย์สินทางปัญญา  
  5) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและ
พัฒนาเด็กเล็ก 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ 
 มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนากระบวนการบริหารและการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด  
โปร่งใส และเป็นธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นมากที่สุด ส่งเสริมให้
เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการปรองดอง 
โดยมกีลยุทธ์ ดังนี้ 
 1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น 
 2) การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและชุมชน โดยการส่งเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรม  
จรรยาบรรณ สร้างจิตสำนึกและเพิ่มสมรรถนะให้แก่บุคลากรภาครัฐ ในการนำนโยบายและกฎหมายไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3) เสริมสร้างความเข้มแข็งโดยกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตาม
ระบอบประชาธิปไตย ในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพประชาชน  
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 4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการที่ดีแก่ประชาชน  
 5) จัดหา/ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ รวมตลอดถึงครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร และระบบสารสนเทศ 
 6) ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล 
 
 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ) 
 2.1 วิสัยทัศน์ 
“คุณภาพชีวิตดี ชุมชนสมานฉันท์ เศรษฐกิจพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

บริหารจัดการดี รักษ์ศาสนาวัฒนธรรม เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน” 
 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคุณภาพชีวิต 
 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) ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการระบบสาธารณสุข การศึกษาที่ดีมีคุณภาพ และสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยผู้โอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2) ประชาชนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น เป็นชุมชนทีม่ีความเข้มแข็ง มีความสงบเรียบร้อย 
 3) ประชาชนประกอบอาชีพที่สุจริต และมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและครอบครัวด้วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้รับการฟื้นฟู 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 

66 67 68 69 70  
1. จำนวนสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับ
การพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพ  

150 
คน 

150 
คน 

150 
คน 

150 
คน 

150 
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. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนการสอนของเด็ก
ก่อนวัยเรียนให้มีมาตรฐาน 
 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เล่นกีฬา การออกกำลังกาย 
และนันทนาการ 

2. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของ
ครอบครัวเป็นครอบครัวที่
สมบูรณ์และอบอุ่น 

1 1 1 1 1 

3. ร้อยละของประชาชน
เข้าถึงการบริการด้าน
สาธารณสุขต่อจำนวน
ประชากรในพ้ืนที่ 

60 65 70 75 80 

4. ร้อยละของเด็กก่อนวัย
เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ด้านร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา 

80 80 80 80 80 

5. ร้อยละการเพิ่มข้ึนของ
ประชาชนที่ออกกำลังกาย
ต่อจำนวนประชากรใน
พ้ืนที่ 

1 1 1 1 1 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

66 67 68 69 70  
1. ร้อยละของประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขต่อจำนวนประชากร
ในพ้ืนที่ 

60 65 70 75 80 1. ส่งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในท้องถิ่น  
 
2. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้
ของประชาชนเรื่องการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน เป็นชุมชนที่ปลอดภัยและ
น่าอยู่ 
 
4. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
 
5. พัฒนาระบบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้มี
มาตรฐาน 
 
6. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้แก่ประชาชน 

2. ร้อยละของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชนต่อจำนวนประชากรใน
พ้ืนที่ 

60 65 70 75 80 

3. ร้อยละของประชาชนมี
ความพึงพอในการด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

60 65 70 75 80 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

66 67 68 69 70  
1. ร้อยละของประชาชน
ที่ได้รับการฝึกอาชีพ และ
การส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชนต่อจำนวน
ประชากรในพ้ืนที่ 

1 2 3 4 5 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่น  
 
2. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้
เรื่องการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 
 
3. ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเกษตรกร เครือข่าย
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ให้มี
ความเข้มแข็ง 
 
4. ส่งเสริมเกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกร ผลิตสินค้า พัฒนา
สินค้าและแปรรูปสินค้าเพ่ือสร้าง
มูลค่าให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
 
5. ส่งเสริมและสนับสนุน
การตลาดและการกระจายสินค้า
ทางการเกษตร 

2. ร้อยละของประชาชน
ที่มีงานทำ 

60 65 70 75 80 

3. จำนวนเพิ่มขึ้นของ
สินค้าหรือสินค้าแปรรูป 

1 1 1 1 1 

4. จำนวนเพิ่มขึ้นของ
การเกิดอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน การรวมกลุ่ม
เกษตรกร และกิจการ
สหกรณ์ 

1 1 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

66 67 68 69 70  
1. พื้นที่ป่าได้รับการ
คุ้มครอง ฟื้นฟู อนุรักษ์
และดูแลรักษาให้มีความ
อุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน 

1 
แหล่ง 

1 
แหล่ง 

1 
แหล่ง 

1 
แหล่ง 

1 
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. ร้อยละของจำนวน
ครัวเรือนที่มีการจัดการ
ขยะต่อจำนวนครัวเรือน
ในพ้ืนที่ 

60 65 70 75 80 

3. ร้อยละที่ลดลงของ
จำนวนปริมาณขยะที่ 

1 2 3 4 5 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

66 67 68 69 70  
1. จำนวนเส้นทางที่ได้รับ
การพัฒนาให้มีมาตรฐาน 

30 31 32 33 34 1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้มีมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย และครอบคลุมทุกพ้ืนที่
เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 
  
2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ
สาธารณะเพ่ือให้เพียงพอต่อการ
อุปโภคการบริโภคและใช้ใน
การเกษตร 
 
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย 
และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 
4. บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับผัง
เมืองและการควบคุมอาคาร  
 

2. จำนวนโครงการพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ที่ได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

12 12 12 12 12 

3. จำนวนโครงการพัฒนา
ด้านแหล่งน้ำ ที่ได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

2 2 2 2 2 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

66 67 68 69 70  
1. ร้อยละของบุคคลากรที่
ได้รับพัฒนาศักยภาพ 
 

60 65 70 75 80 1. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
บริหารงาน  
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
  
2. ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้
ความสามารถ มีความชำนาญ
ในแต่ละด้าน และปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง 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 

65 70 75 80 85 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

66 67 68 69 70  
1. จำนวนโครงการด้าน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ที่ได้รับการ
ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ 

3 3 3 3 3 1. บำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

 
 2.5 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 1) คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ด ี
 2) การศึกษาและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
 3) โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง และสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่เพียงพอ 
 4) แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ 
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2.6 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ความมั่นคง 
การสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและความ
เท่าเทียมกันในสังคม 

การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุล
พัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ 

5.การเสริมสร้าง
ความมั่นคง

แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่

ความมั่นคง

ยั่งยืน 

9.การพัฒนา
ภาคเมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

6.การบริหาร
จัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการ
ทุจริต ประพฤติ

มิชอบและ     
ธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

4.การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

2.การสร้าง
ความเป็นธรรม
ลดความเล่ือมล้ำ

ในสังคม 

1.การเสริมสร้าง
และพัฒนา

ศักยภาพความ
เป็นมนุษย ์

8.การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วจิัย 
และนวัตกรรม 

7.การพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส ์

3.การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

10.ความ
ร่วมมือระหวา่ง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

1.ส่งเสรมิและ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้

ได้มาตรฐาน เพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ สุขภาพ และ

วัฒนธรรม 

2.เพิ่มขีด
ความสามารถดา้น
การค้า และการค้า
ชายแดน เชื่อมโยง 
EEC และประเทศ

เพื่อนบ้าน 

3.พัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิต การแปรรูป การตลาด 

สินค้าเกษตร (ผลไม้ ปศุ
สัตว์และประมง สมุนไพร
ไทย) คุณภาพปลอดภัย

อย่างครบวงจร 

4.อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และ
ปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างมสี่วน
ร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

อย่างยั่งยืน 

5.พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สังคม การ

บริหารจดัการ 
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้มีความ
มั่นคงปลอดภยั 

6.เพิ่มขีด
ความสามารถดา้น
อุตสาหกรรมและ

การลงทุน 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

ภาค
ตะวันออก 2 
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1.ส่งเสรมิและ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้

ได้มาตรฐาน เพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ สุขภาพ และ

วัฒนธรรม 

2.เพิ่มขีด
ความสามารถดา้น
การค้า และการค้า
ชายแดน เชื่อมโยง 
EEC และประเทศ

เพื่อนบ้าน 

3.พัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิต การแปรรูป การตลาด 

สินค้าเกษตร (ผลไม้ ปศุ
สัตว์และประมง สมุนไพร
ไทย) คุณภาพปลอดภัย

อย่างครบวงจร 

4.อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และ
ปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างมสี่วน
ร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

อย่างยั่งยืน 

5.พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สังคม การ

บริหารจดัการ 
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้มีความ
มั่นคงปลอดภยั 

6.เพิ่มขีด
ความสามารถดา้น
อุตสาหกรรมและ

การลงทุน 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

ภาค
ตะวันออก 2 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

จังหวัดตราด 

1.การพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจจากฐาน
การท่องเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการ
และการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซยีนและ

นานาชาติ ที่เติบโตเป็นมติรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

2.การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบ
เรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหม้ีความอุดมสมบูรณแ์ละใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 
ในจังหวัด

ตราด 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

2.ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

3.ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ

เรียบร้อย 

4.ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ การ
วางแผน การ

ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และ

การท่องเที่ยว 

5.ด้านการบริหาร
จัดการและการ

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม 

6.ด้านการศึกษา 
การกีฬา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภมูิปัญญา

ท้องถิ่น 

7.ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและการ
บริการสาธารณะ 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อบต. 
วังกระแจะ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 
ในจังหวัด

ตราด 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

2.ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

3.ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ

เรียบร้อย 

4.ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ การ
วางแผน การ

ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และ

การท่องเที่ยว 

5.ด้านการบริหาร
จัดการและการ

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม 

6.ด้านการศึกษา 
การกีฬา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภมูิปัญญา

ท้องถิ่น 

7.ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและการ
บริการสาธารณะ 

1.ด้านคณุภาพ
ชีวิต 

7.ด้านศาสนา 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณี และ

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

6.ด้านการ
บริหารจดัการ    

ที่ด ี

5.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

4.ด้านทรัพยากร  
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3.ด้านเศรษฐกิจ 

2.ด้านเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง

ชุมชน 
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การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะได้มีการวิเคราะห์สภาพการณ์ในปัจจุบันขององค์กรโดยการนำ
เครื่องมือทางการบริหาร SWOT Analysis มาเป็นเครื่องมือในการศึกษาเพื่อค้นหาศักยภาพในการบริหาร
จัดการการดำเนินงาน ด้วยการวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนา โดยจากการ
วิเคราะห์ตามเครื่องมือดังกล่าวแล้วได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 จุดแข็ง (Strength) 
 1. พื้นที่ของตำบลวังกระแจะตั้งครอบคลุมถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นถนนสายหลักของจังหวัดตราดที่จะใช้
เดินทางไปต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะสามแยกคลองใหญ่เป็นทางแยกที่สำคัญที่สามารถ
เดินทางไปจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา โดยผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลอง
ใหญ่ จังหวัดตราด และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอ่ืนๆ ของอำเภอเกาะกูดและอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 
 2. มีลักษณะภูมิประเทศ สภาพอากาศ ที ่เอื ้อต่อการทำเกษตรเป็นอย่างดี จนเกิดคำกล่าวที ่ว่า  
“ฝนแปด แดดสี่” 
 3. มีวัดบุปผารามซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวที่
มนุษย์สร้างขึ้นที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยือน เช่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ เป็นต้น 
  4. พื้นที่ติดแม่น้ำตราด ซึ่งเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดตราดไหลผ่านและไหลออกสู่ ทะเล  
ทำให้มีความสำคัญด้านการประมงทะเล มีท่าเทียบเรือ อู่ต่อเรือ คานเรือ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล 
 5. มีอ่างเก็บน้ำเขาระกำ ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง มีความจุ 47.69 ล้านลูกบาศก์เมตร
เป็นที่กักเก็บน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร  
 6. มีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญมีคุณภาพ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ยางพารา และปาล์มน้ำมัน เป็นต้น 
 7. พ้ืนที่บางส่วนเป็นพื้นที่เมือง ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจการค้าสำคัญของจังหวัดตราด 
 8. มีลักษณะสังคมเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งในพื้นที่มีศาสนสถานและการนับถือศาสนา 3 ศาสนา 
คือ พุทธ อิสลาม และคริสต์ และสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี  เกิดความร่วมมือในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 9. บุคลากรมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 จุดอ่อน (Weaknesses) 
 1. มีพื้นที่รับผิดชอบมากถึง 85.97 ตารางกิโลเมตร ทำให้ในระยะสั้นการพัฒนายังไม่ทั่วถึง ต้องใช้
เวลาในการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ราคาผลผลิตสินค้าทางการเกษตรตกต่ำ 
 3. ตำบลวังกระแจะ ตั้งอยู่ในจังหวัดตราดซึ่งเป็นเมืองชายแดน ส่งผลให้เกิดปัญหาแรงงานต่างด้าว 
และประชากรแฝงเข้ามาประกอบอาชีพ และอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นเส้นทางลำเลียงหรือพ้ืนที่พักยาเสพติด 
 4. สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ยังไม่ทั่วถึง เป็นอุปสรรคในการดำรงชีพและการประกอบอาชีพ 
 5. มีระบบชลประทานและระบบบริหารจัดการน้ำแต่ยังไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรและไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบล 
 6. เกษตรกรขาดองค์ความรู ้เรื ่องการเกษตรครบวงจร การเกษตรเพื ่อสุขภาพและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  
 7. บุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 8. ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในองค์กรไม่มีรูปแบบมาตรฐานที่ชัดเจน 
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  โอกาส (Opportunities) 
 1. รัฐมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. จังหวัดมียุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายชัดเจนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาจังหวัดตราด 
 3. ทิศทางการพัฒนาประเทศเน้นใช้นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้า จึงเป็นโอกาสที่ดีในการ
พัฒนาสินค้าด้านการเกษตร 
 4. การเป็นประชาคมอาเซียน จะทำให้มีตลาดสินค้าที่ใหญ่ขึ้นและมีกำลังซื้อมากขึ้น 
 5. กฎหมายกำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจจนเกิดการ
พัฒนาที่ตรงความต้องการของประชาชน 
 6. แนวโน้มผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่มีกลุ่มคนรักสุขภาพมากขึ้น และกระแสการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
ทำให้สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยมีคุณภาพเป็นที่ต้องการมากข้ึน 
 7. ระบบการสื่อสารข้อมูล ช่องทางการสื่อสารมีความรวดเร็วทันสมัยและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 8. รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาที่พื้นชายแดนที่เชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ของประชาชน และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
 9. การเจริญเติบโตของตัวเมืองตราด ส่งผลให้พื ้นที ่เกิดการค้าการลงทุน และได้รับการพัฒนา 
ประชาชนมีอาชีพที่หลากหลายมีงานทำที่มั่นคง  
 10. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ให้
อำนาจและบทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมหลายด้าน 
 อุปสรรค (Treats) 
 1. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรให้จากส่วนกลางไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องมีค่อนข้างมากทำให้การพัฒนาท้องถิ่นไม่มีความคล่องตัว เกิดความ 
ล้าช้าในการปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ่น 
 3. การเจริญเติบโตของชุมชนในพื้นที่เขตเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม  
 4. ราคาสินค้าทางการเกษตรที่มีความผันผวนสูง  
 5. ภาวะเศรษฐกิจของโลกและไทยที่ชะลอตัว 
 6. สภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงและเกิดภัยทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน 
 7. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือสภาวการณ์ของการเกิดโรค
มากกว่าปกติที่เคยเป็นมา 
 
3.2 การประเมนิสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 1. ความเหลื่อมล้ำ 
   เป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ โอกาส การเข้าถึงบริการภาครัฐ 
จนกระทั่งนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคม อาทิ คนยากจนยังขาดโอกาสการเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขที่มี
ความเทา่เทยีมกัน การแย่งชิงทรพัยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
 2. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
   องค์การอนามัยโลก (WHO) มีการคาดการณ์ว่าจำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะมี
จำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2573 คาดว่าจะมีจำนวนประชากรสูงอายุมากถึง
ประมาณ 1.4 พันล้านคน และจะเพิ่มขึ้นถึง 2 พันล้านคนในปี พ.ศ. 2593 ทวีปเอเชียจะมีประชากรสูงวัย
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มากที่สุดในโลก โดยคาดว่าสัดส่วนผู้ที ่มีอายุ 60 ปีขึ ้นไปในทวีปเอเชียจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
ประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นประเทศที่มีประชากรสูงวัยมากที่สุดในโลกและถือเป็นประเทศแรกๆ ของโลกที่เข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว (Super-aged Society) สำหรับประเทศไทยนั้น จำนวนผู้สูงอายุมีตัวเลขเทียบเท่า
กับประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศซึ่งถือว่ามีอัตราการเติบโตเป็นอันดับ 3 ในทวีปเอเชีย รองมาจาก
ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น โดยประเทศไทยได้เข้าใกล้สังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ทำให้ต้องมี
การพัฒนาศักยภาพ และวางแผนความพร้อมด้านการส่งเสริมอาชีพ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านคุณภาพชีวิต 
  

บริการชุมชนและ
สังคม 

1) การศึกษา 
2) การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
3) สังคมสงเคราะห์ 
4) สาธารณสุข 
5) เคหะและชุมชน 
6) สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1) สำนักปลัด 
2) กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
3) กองสวัสดิการสังคม
4) กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ทุกส่วนราชการ 

เศรษฐกิจ การเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร 
 

ทุกส่วนราชการ 

การดำเนินงานอ่ืน งบกลาง 1) กองสวัสดิการสังคม 
2) กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ทุกส่วนราชการ 

2 ด้านเสริมสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

บริหารทั่วไป 1) บริหารงาน
ทั่วไป 
2) การรักษาความ
สงบภายใน 
 

สำนักปลัด 
 

ทุกส่วนราชการ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

1) สาธารณสุข 
2) สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1) สำนักปลัด 
2) กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง ทุกส่วนราชการ 

3 ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ การเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร ทุกส่วนราชการ 
บริการชุมชนและ
สังคม 

1) สังคมสงเคราะห์ 
2) ก า ร ศ า ส น า 
ว ั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
นันทนาการ 

1) สำนักปลัด 
2) กองสวัสดิการสังคม 

ทุกส่วนราชการ 

4 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  

เศรษฐกิจ การเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร ทุกส่วนราชการ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

1) เคหะและชุมชน 
2) สาธารณสุข 

กองสาธารณส ุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ทุกส่วนราชการ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

5 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
  

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1) กองช่าง 
2) สำนักปลัด 
 

ทุกส่วนราชการ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน 1) กองช่าง 
2) สำนักปลัด 
 

ทุกส่วนราชการ 

เศรษฐกิจ การเกษตร 1) กองช่าง 
2) สำนักปลัด 
 

ทุกส่วนราชการ 

6 ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 
  

ทุกด้าน ทุกแผนงาน ทุกส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ 

7 ด้านการศึกษา     
การกีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

1) การศึกษา 
2) การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

1) สำนักปลัด 
2) กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ทุกส่วนราชการ 

เศรษฐกิจ การเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร ทุกส่วนราชการ 

 
 



 

 
 

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ 
 

 

 

 



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)

   1.1  แผนงำนกำรศึกษำ 52 13,814,874 50 8,314,874 50 8,314,874 50 8,314,874 50 8,314,874 252 47,074,370
   1.2  แผนงำนสำธำรณสุข 19 12,950,000 19 12,950,000 19 12,950,000 19 12,950,000 19 12,950,000 95 64,750,000
   1.3  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 9 1,930,000 9 1,930,000 9 1,930,000 9 1,930,000 9 1,930,000 45 9,650,000
   1.4  แผนงำนเคหะและชุมชน 4 1,260,000 4 1,260,000 4 1,260,000 4 1,260,000 4 1,260,000 20 6,300,000
   1.5  แผนงำนกำรเกษตร 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000
   1.6  แผนงำนงบกลำง 4 32,644,200 4 32,644,200 4 32,644,200 4 32,644,200 4 32,644,200 20 163,221,000

รวม 89 62,649,074 87 57,149,074 87 57,149,074 87 57,149,074 87 57,149,074 437 291,245,370

   2.1  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 13 2,154,000 11 1,630,000 10 1,600,000 10 1,600,000 11 1,600,000 55 8,584,000
   2.2  แผนงำนสำธำรณสุข 5 480,000 5 480,000 5 480,000 5 480,000 5 480,000 25 2,400,000
   2.3  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 8 705,000 8 705,000 8 705,000 8 705,000 8 705,000 40 3,525,000
   2.4  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 5 660,000 10 4,350,000 18 5,775,000 10 1,795,000 10 2,897,000 53 15,477,000

รวม 31 3,999,000 34 7,165,000 41 8,560,000 33 4,580,000 34 5,682,000 173 29,986,000

   3.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป - - 1 100,000 - - 1 100,000 - - 2 200,000
   3.2  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 3 160,000 3 160,000 3 160,000 3 160,000 3 160,000 15 800,000
   3.3  แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร

1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000

   3.4  แผนงำนกำรเกษตร 13 465,000 15 815,000 13 465,000 13 465,000 14 665,000 68 2,875,000

รวม 17 655,000 20 1,105,000 17 655,000 18 755,000 18 855,000 90 4,025,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ

ปี 2568
ยุทธศาสตร์

รวม 5 ปีปี 2567 ปี 2569

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

ปี 2566 ปี 2570
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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. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
   4.1  แผนงำนสำธำรณสุข 4 1,990,000 4 1,990,000 4 1,990,000 4 1,990,000 4 1,990,000 20 9,950,000
   4.2  แผนงำนเคหะและชุมชน 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000
   4.3  แผนงำนกำรเกษตร 1 200,000 1 50,000 1 500,000 1 50,000 1 200,000 5 1,000,000

รวม 6 2,220,000 6 2,070,000 6 2,520,000 6 2,070,000 6 2,220,000 30 11,100,000

   5.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 62 21,399,500 71 28,496,300 129 47,372,100 143 69,213,890 108 45,509,700 513 211,991,490
   5.2  แผนงำนเคหะและชุมชน 17 4,247,000 14 3,889,200 44 20,314,800 68 32,863,000 36 12,917,000 179 74,231,000
   5.3  แผนงำนกำรเกษตร 1 50,000 3 1,445,000 7 1,955,000 8 2,580,000 4 2,350,000 23 8,380,000

รวม 80 25,696,500 88 33,830,500 180 69,641,900 219 104,656,890 148 60,776,700 715 294,602,490

   6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 12 2,980,000 13 3,751,000 14 4,095,000 13 3,580,000 12 2,980,000 64 17,386,000
   6.2  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 1 9,000 1 9,000 1 9,000 1 9,000 1 9,000 5 45,000
   6.3  แผนงำนกำรเกษตร 4 255,000 5 265,000 4 255,000 4 255,000 4 255,000 21 1,285,000

รวม 17 3,244,000 19 4,025,000 19 4,359,000 18 3,844,000 17 3,244,000 90 18,716,000

  7.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร

39 9,525,000 40 12,525,000 39 9,525,000 39 9,525,000 39 9,525,000 196 50,625,000

  7.2 แผนงำนกำรเกษตร 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000

รวม 40 9,545,000 41 12,545,000 40 9,545,000 40 9,545,000 40 9,545,000 201 50,725,000

รวมท้ังส้ิน 280 108,008,574 295 117,889,574 390 152,429,974 421 182,599,964 350 139,471,774 1,736 700,399,860

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถ่ิน

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี

รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
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แบบ ผ. 01/1

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)

รวมท้ังส้ิน 29 12,984,000 30 16,117,000 32 14,706,000 37 22,472,000 28 18,586,400 156 84,865,400

18,586,400 152 82,765,40014,206,000

2,100,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

29 12,984,000 28 15,017,000 31 36 21,972,000 28

500,000 1 500,000 - - 4
โครงการพัฒนาท่ีน ามาจากแผนพัฒนา

หมู่บ้านและแผนชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

- - 2 1,100,000 1

รวม 5 ปีปี 2567 ปี 2569ปี 2566 ปี 2570

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ

ปี 2568
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ. 02) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ 

 

 

 



แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

         แผนงาน 1.1 การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือเป็นสถานท่ีให้การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 2,500,000 - - - - องค์กรปกครองส่วน เด็กสามารถเข้ารับการ กอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน และเล้ียงดูเด็กปฐมวัย มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้องถ่ินมีอาคารศูนย์ ศึกษาระดับประฐมวัย การศึกษาฯ

ท่าประดู่ ท่ีได้มาตรฐาน จ านวน พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้

1 แห่ง มาตรฐาน จ านวน 

1 แห่ง

2 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา เพ่ือให้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองบัว 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง

เด็กเล็กบ้านหนองบัว มีความม่ันคงแข็งแรง จ านวน 1 แห่ง เล็กบ้านหนองบัว บ้านหนองบัวมีความม่ันคง การศึกษาฯ

มีความปลอดภัย แข็งแรง

ร้อยละ 80

3 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา เพ่ือให้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านท้ายวัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง

เด็กเล็กบ้านท้ายวัง มีความม่ันคงแข็งแรง จ านวน 1 แห่ง เล็กบ้านท้ายวัง บ้านท้ายวังมีความม่ันคง การศึกษาฯ

มีความปลอดภัย แข็งแรง

ร้อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ท่ี โครงการ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการจัดซ้ือท่ีดิน เพ่ือเป็นสถานท่ีให้ก่อสร้าง จัดซ้ือท่ีดินเพ่ือเตรียมสถานท่ี 3,000,000 - - - - มีท่ีดินส าหรับก่อสร้าง องค์กรปกครองส่วน กอง

เพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส าหรับก่อสร้างอาคารศูนย์ อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก ท้องถ่ินมีท่ีดินเหมาะท่ีจะ การศึกษาฯ

พัฒนาเด็กเล็ก และใช้เป็นอาคารส าหรับ พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้มาตรฐาน เล็ก จ านวน 1 แห่ง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา

อบรมดูแลเด็กปฐมวัย จ านวน 1 แห่ง เด็กเล็กท่ีได้มาตรฐาน

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพตาม จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนท่ีเข้าร่วม นักเรียนมีสุขภาพท่ีดี กอง

นักเรียน เกณฑ์มาตรฐาน แก่นักเรียน จ านวน 1 คร้ัง โครงการมีสุขภาพท่ีดีข้ึน การศึกษาฯ

ร้อยละ 80

6 โครงการส่งเสริมการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการศึกษาและเพ่ิม นักเรียนในต าบลวังกระแจะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนสามารถน าไป นักเรียนมีทักษะและ กอง

และเรียนรู้ตามแนว ประสบการณ์การเรียนรู้ จ านวน 50 คน ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ องค์ความรู้ การศึกษาฯ

พระราชด าริเศรษฐกิจ ร้อยละ 70

พอเพียง

7 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็กเกิดการ อบรมครูผู้ดูแลเด็กให้ได้รับ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ครูผู้ดูแล ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการ กอง

พัฒนาความรู้และความสามารถ การพัฒนาความรู้ เด็กมีความรู้ความเข้าใจ พัฒนาความรู้และความ การศึกษาฯ

ในทักษะวิชาชีพ จ านวน 1 คร้ัง ในวิชาชีพของตน สามารถในทักษะวิชาชีพ

8 โครงการทัศนศึกษา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง

พัฒนาการของเด็กในศูนย์ ได้เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ จากการ เล็กได้เข้าร่วมโครงการ มีพัฒนาการท่ีดีข้ึน การศึกษาฯ

พัฒนาเด็กเล็ก ทัศนศึกษา จ านวน 1 คร้ัง/ปี ร้อยละ 80

9 โครงการศึกษาดูงาน เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครูและ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 คณะผู้บริหาร ครูและ บุคลากรของโรงเรียนมี กอง

มีโอกาสพัฒนาตนเองในการจัด บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา วิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลและ การศึกษาฯ

การเรียนการสอนโดยการศึกษา ทุกคนได้รับการฝึกอบรมและ ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม น าวิทยาการหรือ

ดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานตามเกณฑ์ไม่น้อย และศึกษาดูงานไม่น้อย นวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับ

กว่า 20 ช่ัวโมง/ปี กว่า 20 ช่ัวโมง/ปี ใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน

งบประมาณ

วัตถุประสงค์  ท่ี โครงการ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการรักการอ่าน เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้ นักเรียนและประชาชนเข้า 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 นักเรียนและประชาชน นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน กอง

นักเรียนและประชาชนรักการ ร่วมกิจกรรมรักการอ่านใน มีนิสัยรักการอ่านเพ่ิม และมีเจตคติท่ีดีในการ การศึกษาฯ

อ่านและสร้างเจตคติท่ีดีในการ สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ัง/ปี มากข้ึน ร้อยละ 80 เรียนรู้และการใช้ห้องสมุด

เรียนรู้

11 โครงการส่งเสริมการใช้ เพ่ือเพ่ิมทักษะในการอ่านและ นักเรียน จ านวน 5 โรงเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียนสามารถอ่าน นักเรียนมีความรู้ความ กอง

ภาษาไทย เขียนภาษาไทย พร้อมท้ังให้ สามารถอ่านและเขียน และเขียนภาษาไทยได้ สามารถในการอ่านและ การศึกษาฯ

นักเรียนมีประสบการณ์ในการ ภาษาไทยได้ดี ดีข้ึน ร้อยละ 80 เขียนภาษาไทยมากข้ึน

ประกวดแข่งขัน
12 โครงการมารยาทไทย เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความ นักเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนท่ีเข้าร่วม นักเรียนมีมารยาทท่ีงดงาม กอง

เข้าใจและสามารถปฏิบัติ ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โครงการมีความรู้ ความ การศึกษาฯ

มารยาทไทยได้อย่างถูกต้องและ เข้าร่วมประกวดมารยาทไทย เข้าใจเก่ียวกับมารยาท

เหมาะสม จ านวน 1 คร้ัง/ปี ไทยและสามารถน าไป

ปฎิบัติได้ดีข้ึน 

ร้อยละ 80

13 โครงการประชุมผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้ปกครองและโรงเรียนมี จัดประชุมผู้ปกครอง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้ปกครองและโรงเรียน ผู้ปกครองและโรงเรียนมี กอง

ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ภาคเรียนละ 1 คร้ัง/ปี มีความสัมพันธ์ท่ีดีมาก ความสัมพันธ์ท่ีดีมากข้ึน การศึกษาฯ

ข้ึน ร้อยละ 80

14 โครงการประชุม เพ่ือส่งเสริมให้มีการร่วมมือ จัดประชุมคณะกรรมการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดก้รับ กอง

คณะกรรมการสถานศึกษา ระหว่างศูนย์กับคณะกรรมการ สถานศึกษา ภาคเรียนละ คณะกรรมการสถาน ความร่วมมือจากคณะ การศึกษาฯ

สถานศึกษา 1 คร้ัง ศึกษามีความสัมพันธ์ท่ีดี กรรมการ

มากข้ึน ร้อยละ 80
15 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือพัฒนาครูและนักเรียนให้มี อบรมครูและนักเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ครูและนักเรียนมีความรู้ ครูและนักเรียนมีความรู้ กอง

ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ความรู้และพัฒนาแหล่งข้อมูล จ านวน 50 คน ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การศึกษาฯ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นในการอ้างอิงและ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 มากข้ึน

ด าเนินงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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16 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพ่ือเป็นการลดขยะและมลภาวะ ครู บุคลากร นักเรียนและ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ครู บุคลากร นักเรียน ขยะและมลภาวะท่ีไม่พึง กอง

(Zero Waste School) ท่ีไม่พึงประสงค์และให้นักเรียน ประชาชนในชุมชนเข้าร่วม และประชาชนท่ีเข้าร่วม ประสงค์ลดลง การศึกษาฯ

เห็นค่าของขยะ โครงการ จ านวน 1 คร้ัง/ปี โครงการเห็นคุณค่าของ

ขยะ เพ่ิมมากข้ึน

ร้อยละ 80

17 โครงการสุขอนามัยในเด็ก เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้ทราบถึง ผู้ปกครองและเด็กปฐม 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 ผู้ปกครองและเด็กท่ีเข้า เด็กปฐมวัยมีสุขภาพ กอง

ปฐมวัย ความส าคัญของสุขภาพและ วัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมโครงการมีความพึง แข็งแรงและปลอดภัยจาก การศึกษาฯ

อนามัยของตน ท้ัง 4 แห่ง เข้ารับการอบรม พอใจ ร้อยละ 80 โรคต่าง ๆ

จ านวน 80 คน/ปี

18 โครงการจัดซ้ือส่ือการสอน เพ่ือให้มีการศึกษาหาความรู้ท่ี นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 นักเรียนใช้ส่ือการเรียน นักเรียนได้รับและใช้ส่ือ กอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ หลากหลาย เล็ก จ านวน 4 แห่ง ได้ใช้ส่ือ การสอนส าหรับการ การเรียนการสอนท่ีทัน การศึกษาฯ

และอุปกรณ์สนับสนุน การเรียนการสอนทุกคน ศึกษา ร้อยละ 100 สมัย
19 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็กมีความ เด็กเล็กได้รับการเตรียมความ 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 เด็กเล็กได้รับการจัดการ เด็กเล็กมีพัฒนาการท่ี กอง

การบริหารสถานศึกษา พร้อมในการเรียนรู้เหมาะสม พร้อมในด้านการจัดการศึกษา และเตรียมความพร้อม สมวัยและมีความพร้อมใน การศึกษาฯ
ตามวัย ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกคน ร้อยละ 80 การพัฒนาการด้านต่าง ๆ

ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การ

เรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ

ค่าอาหารกลางวัน
จ านวน 120 คน

20 โครงการสนับสนุนอาหาร  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กทุกคนมี เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 เด็กนักเรียนได้รับอาหาร เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง

เสริม(นม) ร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์และ จ านวน 4 แห่ง เสริม(นม) ร้อยละ 100 ได้รับอาหารเสริม(นม) การศึกษาฯ
ได้รับสารอาหารครบทุกหมู่ และมีร่างกายสมบูรณ์

แข็งแรง

งบประมาณ
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21 โครงการรณรงค์การสร้าง เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนัก เด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กปฐมวัยและ เด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง กอง

วัฒนธรรมความปลอดภัยใน ถึงอุบัติเหตุจากการขับข่ีรถ เข้าร่วมโครงการ ผู้ปกครองเข้าร่วม ตระหนักถึงอุบัติเหตุจาก การศึกษาฯ
การสวมหมวกนิรภัยของเด็ก จักรยานยนต์หรือรถจักรยาน จ านวน 95 คน โครงการ ร้อยละ 80 การขับข่ีรถจักรยานยนต์

ปฐมวัยและผู้ปกครอง โดยไม่สวมหมวกนิรภัย หรือรถจักรยานโดยไม่สวม

หมวกนิรภัย

22 โครงการป้องกันเด็กจมน้ า เพ่ือสอนให้เด็กในศูนย์พัฒนา เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กนักเรียนในศูนย์ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง

ในเด็กปฐมวัย เด็กเล็กรู้จักแหล่งน้ าท่ีมีความ เด็กเล็ก จ านวน 4 แห่ง พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วม รู้จักแหล่งน้ าท่ีมีความเส่ียง การศึกษาฯ

เส่ียงอันตราย โดยยึดหลัก เข้าร่วมโครงการ โครงการ ร้อยละ 80 พร้อมท้ังสามารถป้องกัน

"อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม" ตัวเองจากอันตราย

23 โรงเรียนผู้สูงอายุต าบล เพ่ือเป็นการจัดการ ส่งเสริมและ ประชาชนในท้องถ่ินเข้าร่วม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนในท้องถ่ิน ประชาชนในท้องถ่ินได้ กอง

วังกระแจะ สนับสนุนการจัดการศึกษา จ านวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ เรียนรู้ร่วมกัน การศึกษาฯ

ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึก ร้อยละ 80

อบรมให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน

24 โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียนมีคุณธรรม นักเรียนปฏิบัติตามหลัก กอง

จริยธรรม จริยธรรมและปลูกฝังความ และน าความรู้และ จริยธรรม พร้อมท้ังมี ธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ การศึกษาฯ

กตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ ประสบการณ์ไปใช้ในการ ความกตัญญูกตเวทีต่อ มีวินัยมีความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา เรียนและด าเนินชีวิต ผู้มีพระคุณ เพ่ิมข้ึน

ประจ าวันได้ ร้อยละ 80

จ านวน 150 คน

25 โครงการสานสัมพันธ์ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนมีคุณธรรม นักเรียนเกิดความศรัทธา กอง

คุณธรรมปฐมวัย และวัฒนธรรมท่ีดี ให้นักเรียน และวัฒนธรรมท่ีดี ให้แก่ จริยธรรม วัฒนธรรมท่ีดี ในพระพุทธศาสนา การศึกษาฯ

เกิดความศรัทธาใน ผู้ปกครองและนักเรียนระดับ ร้อยละ 80

พระพุทธศาสนา ปฐมวัย จ านวน 1 คร้ัง/ปี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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26 โครงการส่งเสริมและ เพ่ือให้นักเรียนมีความนิยมไทย จัดอบรมท่ีส่งเสริมและพัฒนา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียนได้รับการพัฒนา นักเรียนมีความนิยมไทย กอง

พัฒนาทักษะอาชีพและ เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทักษะอาชีพและภูมิปัญญา ทักษะอาชีพ และเห็น เห็นคุณค่าในภูมิปัญญา การศึกษาฯ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจใน ท้องถ่ินให้นักเรียน คุณค่าในภูมิปัญญา ท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย 

วัฒนธรรมและความเป็นไทย จ านวน 1 คร้ัง ท้องถ่ิน เพ่ิมมากข้ึน ภูมิใจในวัฒนธรรมและ

ร้อยละ 70 ความเป็นไทย 
27 อุดหนุนโครงการอาหาร เพ่ือสนับสนุนให้เด็กทุกคน เด็กนักเรียนในโรงเรียน 546,000 546,000 546,000 546,000 546,000 เด็กนักเรียนได้รับอาหาร เด็กนักเรียนได้รับสาร กอง

กลางวันโรงเรียน ได้รับสารอาหารครบถ้วน วัดบุปผารามฯ กลางวัน ร้อยละ 100 อาหารครบถ้วน การศึกษาฯ ,

วัดบุปผารามฯ จ านวน 130 คน โรงเรียน
วัดบุปผารามฯ

28 อุดหนุนโครงการอาหาร เพ่ือพัฒนาร่างกายของนักเรียน เด็กนักเรียนในโรงเรียน 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 เด็กนักเรียนได้รับอาหาร เด็กนักเรียนมีสุขภาพ กอง

เสริม(นม) โรงเรียน ให้มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์ วัดบุปผารามฯ เสริม(นม) ร้อยละ 100 พลานามัยท่ีสมบูร์ การศึกษาฯ ,

วัดบุปผารามฯ แข็งแรง จ านวน 130 คน แข็งแรง โรงเรียน

วัดบุปผารามฯ

29 อุดหนุนโครงการค่าย เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จัดค่ายภาษาอังกฤษ 32,800 32,800 32,800 32,800 32,800 นักเรียนช้ันประถม นักเรียนสามารถส่ือสาร กอง

English for Students และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นักเรียนช้ันประถมศึกษา ศึกษาปีท่ี 1 - 6 ภาษาอังกฤษและยกระดับ การศึกษาฯ ,

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 1 - 6 จ านวน 74 คน เข้าร่วมโครงการ คุณภาพการเรียนภาษา โรงเรียน

ปีท่ี 1 - 6 ร้อยละ 100 อังกฤษได้สูงข้ึน วัดบุปผารามฯ

30 อุดหนุนโครงการค่ายศิลปะ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าค่ายศิลปะ ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษา ผู้เรียนมีความรู้จากการเข้า กอง

เพ่ือพัฒนาชีวิต เพ่ือพัฒนาชีวิตด้านการวาดภาพ 1 - 6 จ านวน 75 คน ได้เข้า ปีท่ี 1 - 6 เข้าร่วม ค่ายศิลปะเพ่ือพัฒนาชีวิต การศึกษาฯ ,

ระบายสีและงานป้ันดินน้ ามัน ค่ายศิลปะเพ่ือพัฒนาชีวิต โครงการ ร้อยละ 100 โรงเรียน

วัดบุปผารามฯ

31 อุดหนุนโครงการสืบสาน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตระหนักและ ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษา ผู้เรียนมีทักษะการเล่น กอง

ดนตรีไทยห่างไกลยาเสพติด เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ 3 - 6 จ านวน 40 คน ได้ฝึก ปีท่ี 3 - 6 เข้าร่วม ดนตรีไทย การศึกษาฯ ,

และเผยแพร่ด้านดนตรีไทย การเล่นดนตรีไทย โครงการ ร้อยละ 100 โรงเรียน

วัดบุปผารามฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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32 อุดหนุนโครงการส่งเสริม เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะใน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 36,250 36,250 36,250 36,250 36,250 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษา นักเรียนเข้าใจวิธีการใน กอง

ทักษะอาชีพในโรงเรียน การท างานอาชีพต่างๆในชุมชน 1 - 6 จ านวน 75 คน ปีท่ี 1 - 6 เข้าร่วม การท างานอย่างเป็นระบบ การศึกษาฯ ,

ได้ฝึกทักษะเก่ียวกับงานอาชีพ โครงการ ร้อยละ 100 โรงเรียน

วัดบุปผารามฯ

33 อุดหนุนโครงการค่าย เพ่ือส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า จัดค่ายวิทยาศาสตร์ส าหรับ 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 นักเรียนระดับปฐมวัย นักเรียนได้ค้นคว้าเกิดความ กอง

มหัศจรรย์วันวิทย์ ความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์และใช้ นักเรียนระดับปฐมวัย จ านวน 24 คน และ คิดริเร่ิม สร้างสรรค์และได้ การศึกษาฯ ,

ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ จ านวน 24 คน และระดับ ระดับช้ันประถมศึกษา ใช้ทักษะกระบวนการ โรงเรียน

ในการแก้ปัญหา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีท่ี 1 - 6 วิทยาศาสตร์ วัดบุปผารามฯ

จ านวน 74 คน จ านวน 74 คน เข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ 100

34 อุดหนุนโครงการพัฒนา เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700 ร้อยละ 80 ของผู้เรียน นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ กอง

ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา มีความเข้าใจในหลักปรัชญา 1 - 6 มีกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี มีความเข้าใจในหลัก การศึกษาฯ ,

เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน า ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 1 - 6 ได้รับความรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน

ไปปฎิบัติได้ พอเพียง มีความเข้าใจในหลัก สามารถน าไปปฎิบัติได้ วัดบุปผารามฯ

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง
35 อุดหนุนโครงการอาหาร เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพอนามัย นักเรียนในโรงเรียนอนุบาล 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 นักเรียนมีคุณภาพชีวิต นักเรียนได้รับประทาน กอง

กลางวันโรงเรียนอนุบาล และพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนวัดหนองบัวฯ ท่ีดีข้ึนและมีสุขภาพดี อาหารกลางวันท่ีมีคุณค่า การศึกษา ,

ชุมชนวัดหนองบัวฯ จ านวน 150 คน กว่าเดิมอย่างน้อย ทางโภชนาสะอาด ถูกหลัก โรงเรียน

ร้อยละ 90 อนามัย อนุบาลชุมชน

วัดหนองบัวฯ

36 อุดหนุนโครงการอาหาร เพ่ือพัฒนาร่างกายของนักเรียน นักเรียนในโรงเรียนอนุบาล 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 นักเรียนมีคุณภาพชีวิต นักเรียนมีสุขภาพ กอง

เสริม(นม) โรงเรียนอนุบาล ให้มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์ ชุมชนวัดหนองบัวฯ ท่ีดีข้ึนและมีสุขภาพดี พลานามัยท่ีสมบูรณ์ การศึกษา ,

ชุมชนวัดหนองบัวฯ แข็งแรง และมีน้ าหนักส่วนสูง จ านวน 150 คน กว่าเดิมอย่างน้อย แข็งแรงและมีน้ าหนัก โรงเรียน

เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ อนุบาลชุมชน

งบประมาณ
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37 อุดหนุนโครงการเรียนสนุก เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการ จัดเข้าค่ายช้ันประถมศึกษา 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 นักเรียนช้ันประถม นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อ กอง

สุขกับค่ายภาษาอังกฤษ เรียนวิชาภาษาอังกฤษและยก ปีท่ี 1 - 6 จ านวน 102 คน ศึกษาปีท่ี 1 - 6 วิชาภาษาอังกฤษและมีผล การศึกษา ,

ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เข้าร่วมโครงการ สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา โรงเรียน

วิชาภาษาอังกฤษให้สูงข้ึน ร้อยละ 90 ภาษาอังกฤษสูงข้ึน อนุบาลชุมชน

วัดหนองบัวฯ

38 อุดหนุนโครงการค่าย เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการ จัดเข้าค่ายช้ันประถมศึกษา 57,360 57,360 57,360 57,360 57,360 นักเรียนช้ันประถม นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อ กอง

คณิตศาสตร์พาเพลิน เรียนวิชาคณิตศาสตร์และยก ปีท่ี 1 - 6 จ านวน 102 คน ศึกษาปีท่ี 1 - 6 วิชาภาษาคณิตศาสตร์และ การศึกษา ,

ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นเวลา 2 วัน เข้าร่วมโครงการ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โรงเรียน

วิชาภาษาคณิตศาสตร์ให้สูงข้ึน ร้อยละ 90 วิชาคณิตศาสตร์สูงข้ึน อนุบาลชุมชน

วัดหนองบัวฯ

39 อุดหนุนโครงการเรียนสนุก เพ่ือให้นักเรียนทุกระดับช้ันมี นักเรียนช้ันประถมศึกษา 26,200 26,200 26,200 26,200 26,200 นักเรียนช้ันประถม นักเรียนสามารถคิด กอง

สุขกับค่ายวิทยาศาสตร์ ความรู้ความเข้าใจในการใช้ ปีท่ี 1 - 6 จ านวน 102 คน ศึกษาปีท่ี 1 - 6 วิเคราะห์สังเคราะห์ สรุป การศึกษา ,

ทักษะกระบวนการทาง เป็นเวลา 1 วัน เข้าร่วมโครงการ ความคิดรวบยอด คิดอย่าง โรงเรียน

วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา ร้อยละ 90 เป็นระบบและมีความคิด อนุบาลชุมชน

ต่างๆ แบบองค์รวม วัดหนองบัวฯ

40 อุดหนุนโครงการอาหาร เพ่ือให้นักเรียนมีอาหารกลางวัน นักเรียนช้ันอนุบาล 2 ถึงช้ัน 231,000 231,000 231,000 231,000 231,000 ร้อยละ 100 นักเรียนมี นักเรียนมีอาหารกลางวัน กอง

กลางวันโรงเรียนบ้านสวนใน ท่ีมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคนได้ อาหารกลางวันท่ีมี ท่ีมีคุณค่าตามหลัก การศึกษา ,

รับประทานอาหารกลางวัน คุณค่าตามหลัก โภชนาการ โรงเรียนบ้าน

จ านวน 55 คน โภชนาการ สวนใน

41 อุดหนุนโครงการ เพ่ือให้นักเรียนมีอาหาร นักเรียนช้ันอนุบาล 2 ถึงช้ัน 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 ร้อยละ 100 นักเรียนมี นักเรียนมีอาหารเสริม(นม) กอง

อาหารเสริม(นม) โรงเรียน เสริม(นม )ท่ีมีคุณค่าตามหลัก ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคนได้ อาหารเสริม(นม)ท่ีมี ท่ีมีคุณค่าตามหลัก การศึกษา ,

บ้านสวนใน โภชนาการ ด่ืมนม จ านวน 55 คน คุณค่าตามหลัก โภชนาการ โรงเรียนบ้าน

โภชนาการ สวนใน

วัตถุประสงค์  
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42 อุดหนุนโครงการส่งเสริม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 45,680 45,680 45,680 45,680 45,680 นักเรียนช้ันประถมศึกษา นักเรียนมีความรู้ ทักษะ กอง

การเรียนรู้ทักษะอาชีพ ทักษะในการประกอบอาชีพ 1 - 6 จ านวน 30 คน ปีท่ี 1 - 6 เข้าร่วม ในการประกอบอาชีพ การศึกษา ,

ได้เรียนรู้กิจกรรม โครงการ ร้อยละ 90 โรงเรียนบ้าน
สวนใน

43 อุดหนุนโครงการอาหาร เพ่ือให้นักเรียนมีอาหารกลางวัน นักเรียนช้ันอนุบาล 2 ถึงช้ัน 462,000 462,000 462,000 462,000 462,000 ร้อยละ 100 นักเรียนมี เด็กนักเรียนมีอาหาร กอง

กลางวันโรงเรียนวัดวังฯ ท่ีมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคนได้ อาหารกลางวันท่ีมีคุณค่า กลางวันท่ีมีคุณค่าตามหลัก การศึกษา ,

รับประทานอาหารกลางวัน ตามหลักโภชนาการ โภชนาการ โรงเรียน

จ านวน 110 คน วัดวังฯ

44 อุดหนุนโครงการอาหาร เพ่ือให้นักเรียนมีอาหาร นักเรียนช้ันอนุบาล 2 ถึงช้ัน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 นักเรียนมี เด็กนักเรียนมีอาหาร กอง

เสริม(นม) โรงเรียนวัดวังฯ เสริม(นม) ท่ีมีคุณค่าตามหลัก ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคนได้ อาหารเสริม(นม)ท่ีมี เสริม(นม)ท่ีมีคุณค่าตาม การศึกษา ,

โภชนาการ ด่ืมนม จ านวน 110 คน คุณค่าตามหลัก โภชนาการ โรงเรียน

โภชนาการ วัดวังฯ

45 อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะทางด้านดนตรี นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ร้อยละ 100 ของ นักเรียนในชมรมมีทักษะ กอง

วัฒนธรรมด้านดนตรี ประเภทต่างๆ ให้แก่นักเรียนท่ี 3 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นักเรียนช้ันประถมศึกษา ทางด้านดนตรีประเภท การศึกษา ,

มีความสามารถพิเศษ จ านวน 55 คน ได้เรียนรู้ ปีท่ี 3 ถึงช้ันมัธยมศึกษา ต่างๆ โรงเรียน

เก่ียวกับดนตรี ปีท่ี 3 สามารถบรรเลง วัดวังฯ

เพลงได้
46 อุดหนุนโครงการอาหาร เพ่ือให้นักเรียนมีอาหารกลางวัน นักเรียนทุกคน 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 ร้อยละ 100 นักเรียนมี นักเรียนมีอาหารกลางวัน กอง

กลางวันโรงเรียนบ้าน ท่ีมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ จ านวน 120 คน อาหารกลางวันท่ีมีคุณค่า ท่ีมีคุณค่าตามหลัก การศึกษา ,

ท่าประดู่ ตามหลักโภชนาการ โภชนาการ โรงเรียนบ้าน

ท่าประดู่

47 อุดหนุนโครงการอาหาร เพ่ือให้นักเรียนมีอาหาร นักเรียนทุกคน 243,984 243,984 243,984 243,984 243,984 ร้อยละ 100 นักเรียนมี นักเรียนได้รับอาหาร กอง

เสริม(นม) โรงเรียนบ้าน เสริม(นม) ท่ีมีคุณค่าตามหลัก จ านวน 120 คน อาหารเสริม(นม) ท่ีมี เสริม(นม) ท่ีมีคุณค่าตาม การศึกษา ,

โรงเรียนบ้าน โภชนาการ คุณค่าตามหลัก หลักโภชนาการ โรงเรียนบ้าน

โภชนาการ ท่าประดู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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48 อุดหนุนโครงการมัดย้อม เพ่ือพัฒนาอาชีพให้นักเรียนและ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 นักเรียน นักเรียนมีความคิด กอง

สร้างสรรค์ ให้นักเรียนได้ฝึกปฎิบัติจริง 4 - 6 จ านวน 50 คน สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ มีความรู้ความ การศึกษา ,

ผ้ามัดย้อมได้ เข้าใจในการท าผ้ามัดย้อม โรงเรียนบ้าน

ท่าประดู่

49 อุดหนุนโครงการจัดท าส่ือ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนตระหนัก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 นักเรียนมี นักเรียนตระหนักถึงความ กอง

ประชาสัมพันธ์หัวใจใส ถึงความส าคัญของการเห็น 1 - 6 จ านวน 50 คน จิตส านึก ค่านิยม ความ ส าคัญของตนเอง เกิดเครือ การศึกษา ,

สะอาดต้านการทุจริต คุณค่าในตนเอง สร้างเครือข่าย ซ่ือสัตย์และมีส่วนร่วม ข่ายเด็กและเยาวชน โรงเรียนบ้าน

เด็กและเยาวชนในการป้องกัน ในการป้องกันการทุจริต ในการป้องกันปัญหาการ ท่าประดู่

และปราบปรามการทุจริต คอรัปช่ัน ทุจริตคอรัปช่ัน
50 อุดหนุนโครงการศึกษาแหล่ง เพ่ือให้นักเรียนได้รับ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนได้เปล่ียน กอง

เรียนรู้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ประสบการณ์การเรียนรู้ 1 - 6 จ านวน 50 คน ร้อยละ 90 บรรยากาศการเรียนรู้จาก การศึกษา ,

จังหวัดตราด ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของ ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาพ้ืน โรงเรียนบ้าน

จังหวัดตราดจากการปฎิบัติจริง พ้ืนบ้านจังหวัดตราด บ้านของจังหวัดตราด ท่าประดู่

ด้วยตนเอง
51 อุดหนุนโครงการเสริมสร้าง เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 ร้อยละ 80 ของผู้เรียน นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ กอง

ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา มีความเข้าใจในหลักปรัชญา 1 - 3 มีกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี มีความเข้าใจในหลัก การศึกษา ,

ของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน า ตามหลักปรัชญาของ 1 - 3 ได้รับความรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้าน

ปฎิบัติได้ เศรษฐกิจพอเพียง มีความเข้าใจในหลัก สามารถน าไปปฎิบัติได้ ท่าประดู่

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง
52 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการ เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะใน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 ร้อยละ 100 ของ นักเรียนมีทักษะการท างาน กอง

มีอาชีพ มีงานท า น้อมน า การท างานอาชีพต่างๆ 1 - 6 จ านวน 50 คน นักเรียนช้ันประถมศึกษา เข้าใจวิธีการท างานอย่าง การศึกษา ,

พระบรมราโชบาย และเข้าใจแนวทางสู่งานอาชีพ ได้ฝึกทักษะอาชีพ ปีท่ี 1 - 6 ได้รับการฝึก เป็นระบบ โรงเรียนบ้าน

ทักษะการท างานอาชีพ ท่าประดู่

ต่างๆ

รวม 13,814,874 8,314,874 8,314,874 8,314,874 8,314,874  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

52 โครงการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

100



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

         แผนงาน 1.2 สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือจัดการประชุมสัมมนา อสม. ผู้สูงอายุและประชาชน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า อสม. ผู้สูงอายุและ กอง

และส่งเสริมสุขภาพ อสม. เพ่ิมความรู้แก่ อสม. ผู้สูงอายุ ในต าบลวังกระแจะ ร่วมโครงการได้รับความ ประชาชนมีประสิทธิภาพ สาธารณสุข

ผู้สูงอายุและประชาชน และประชาชน จ านวน 500 คน รู้ มากข้ึน
2 โครงการสาธารณสุขชุมชน เพ่ือสนับสนุนการดูแลรักษา ให้บริการรักษาสุขภาพ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 ของ ประชาชนได้รับบริการ กอง

(จัดให้บริการสาธารณสุข สุขภาพข้ันพ้ืนฐานของ เบ้ืองต้นแก่ประชาชนใน ประชาชนได้รับบริการ สาธารณสุขอย่างท่ัวถึง สาธารณสุข
เคล่ือนท่ี) ประชาชน หมู่บ้าน 300 คน รักษาสุขภาพ

3 โครงการบ้านน่าอยู่  จัดประกวด ฝึกอบรมและ ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 70 ของครัว บ้านเมืองสะอาดประชาชน กอง
หน้าบ้านน่ามอง ประชาสัมพันธ์โครงการบ้าน จ านวน 100 ครัวเรือน เรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ มีสุขภาพกายและจิตดี สาธารณสุข

น่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ผ่านเกณฑ์ประเมินฯ

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าของหรือ ผู้ประกอบกิจการต่างๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ของเจ้าของ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ กอง
ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบกิจการต่างๆ ท่ีต้อง จ านวน 200 คน หรือผู้ประกอบกิจการ ความเข้าใจข้อปฎิบัติได้ สาธารณสุข

ควบคุมในท้องถ่ินให้ปฎิบัติได้ ได้เข้าร่วมโครงการง ถูกต้องตามกฎหมายหรือ

ถูกต้องตามกฎหมายหรือข้อ ข้อก าหนดในท้องถ่ิน

ก าหนดในท้องถ่ิน

5 โครงการตรวจเย่ียมบ้าน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและ ตรวจเย่ียมบ้านและตรวจ 760,000 760,000 760,000 760,000 760,000 ร้อยละ 50 ของผู้สูง ผู้สูงอายุและผู้พิการมี กอง
ผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้พิการ สุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ อายุและผู้พิการได้รับ สุขภาพกายและจิตท่ีดี สาธารณสุข

และผู้พิการ จ านวน 1 คร้ัง การเย่ียมบ้าน

6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีการ จัดกิจกรรมมหกรรมอาหาร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า ประชาชนมีการบริโภค กอง
บริโภคอาหารอย่างถูกหลัก ปลอดภัย จ านวน 1 คร้ัง ร่วมโครงการมีความ อาหารท่ีสะอาดถูกหลัก สาธารณสุข
อนามัย พึงพอใจในระดับดี อนามัย

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับโครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 ตรวจคัดกรองโรค เพ่ือคัดกรองการเกิดโรคต่าง ๆ ตรวจคัดกรองโรคแก่ 760,000 760,000 760,000 760,000 760,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า ประชาชนได้รับการตรวจ กอง

ประชาชนในต าบลวังกระแจะ ร่วมโครงการมีความ คัดกรองโรคทุกปี สาธารณสุข
จ านวน 1,200 คน พึงพอใจในระดับดี

8 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา เพ่ือแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด รณรงค์และป้องกันการแพร่ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า ลดการแพร่ระบาดของโรค กอง
โรคติดต่อ ของโรคติดต่อ  ระบาดของโรคติดต่อในต าบล ร่วมโครงการมีความ ติดต่อ สาธารณสุข

จ านวน 1 คร้ัง/ปี พึงพอใจในระดับดี

9 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์เล้ียงได้รับการฉีดวัคซีน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ไม่มีการแพร่ระบาดของ สัตว์เล้ียงได้รับภูมิคุ้มกัน กอง
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข และให้สุนัขและแมวมีความ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ โรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนท่ี โรคพิษสุนัขบ้าและภายใน สาธารณสุข
บ้าตามพระราชปณิธาน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนใน อบต.วังกระแจะ เขตอบต.ไม่มีโรคพิษสุนัขบ้า

ศ.ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ มีความปลอดภัยจากโรคพิษ

กรมพระศรีสวางควัฒน สุนัขบ้า

วรขัตติยราชนารี

10 โครงการรณรงค์ต้านภัยไข้ เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก รณรงค์และป้องกันการแพร่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อัตราป่วยด้วยโรคไข้ ลดการแพร่ระบาดของโรค กอง
เลือดออก ระบาดของโรคไข้เลือดออก เลือดออกลดลง ไข้เลือดออก สาธารณสุข

จ านวน 4 คร้ัง ร้อยละ 20

11 โครงการป้องกันโรคเอดส์ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้และ รณรงค์ให้ความรู้, 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า ปลอดภัยจากความเส่ียง กอง
ตระหนักในการป้องกันการติด ประชาสัมพันธ์,การอบรมเพ่ือ ร่วมโครงการมีความ ในการเจ็บป่วยและเสียชีวิต สาธารณสุข
เช้ือไวรัสเอชไอวี (HIV) ป้องกันโรคเอดส์ พึงพอใจในระดับดี จากการติดเช้ือ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี

12 โครงการท าหมันให้สุนัข เพ่ือแก้ไขปัญหาการเกิด สุนัขและแมวในต าบล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 20 ของสุนัข ควบคุมการเกิดของสุนัข กอง
และแมว ประชากรสุนัขและแมว วังกระแจะท้ัง 12 หมู่บ้าน และแมวจรจัดท้ัง 12 และแมว สาธารณสุข

หมู่บ้าน ได้รับการท า

หมัน

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการอาสาสมัครท้องถ่ิน จัดปฐมนิเทศ ฝึกอบรมหรือ ประชาชนในต าบล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครัวเรือนไม่ ประชาชนเข้าใจบทบาท กอง
รักษ์โลก (อถล.) ประชุมสัมมนา อถล. เพ่ือให้ วังกระแจะท้ัง 12 หมู่บ้าน น้อยกว่า ร้อยละ 20 หน้าท่ีของ อถล. และ สาธารณสุข

เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนและ จ านวน 12 ครัวเรือน มีความรู้เก่ียวกับ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี บทบาทหน้าท่ีของ อถล. มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ
14 โครงการแพทย์ หู คอ จมูก เพ่ืออุดหนุนและด าเนินการให้ มีการจัดกิจกกรรมให้กับ 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย กอง

และโรคภูมิแพ้พระราชทาน  ประชาชนในต าบลวังกระแจะ ประชาชนต าบลวังกระแจะ ร่วมโครงการมีความ แข็งแรงและปลอดโรค สาธารณสุข

ได้รับการตรวจรักษาและ หมู่ 1 - 12 พึงพอใจในระดับดี

คัดกรองโรค จ านวน 100 คน

15 โครงการหน่วยทันตกรรม เพ่ืออุดหนุนและด าเนินการให้ มีการจัดกิจกกรรมให้กับ 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า ประชาชนมีสุขภาพ กอง

เคล่ือนท่ีพระราชทาน ประชาชนในต าบลวังกระแจะ ประชาชนต าบลวังกระแจะ ร่วมโครงการมีความ ช่องปากท่ีดีมากข้ึน สาธารณสุข

ได้รับการตรวจรักษาและ หมู่ 1 - 12 พึงพอใจในระดับดี

คัดกรองโรค จ านวน 100 คน

16 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน เพ่ืออุดหนุนและด าเนินการให้ มีการจัดกิจกกรรมให้กับ 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า ประชาชนมีความรู้เร่ือง กอง

ในพระราชประสงค์ ประชาชนในต าบลวังกระแจะ ประชาชนต าบลวังกระแจะ ร่วมโครงการมีความ การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น สาธารณสุข

ได้รับการตรวจรักษาและ หมู่ 1 - 12 พึงพอใจในระดับดี

คัดกรองโรค จ านวน 100 คน

17 โครงการป้องกันและ เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ ประชาชน  หมู่ 1 - 12ได้รับ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สามารถควบคุมการแพร่ ลดการแพร่ระบาดของโรค กอง

ควบคุมการแพร่ระบาดของ ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส การป้องกันและเฝ้าระวังการ ระบาดของโรคติดเช้ือ ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สาธารณสุข

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา โคโรนา 2109 (COVID-19) แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา 2109 (COVID-19)

2019 (COVID-19) ไวรัสโคโรนา 2109 ในต าบลวังกระแจะ

(COVID-19)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

103



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 โครงการช่วยเหลือและฟ้ืนฟู เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ประชาชนหมู่ 1 - 12ได้รับ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของผู้ท่ีได้ ประชาชนได้รับการ กอง

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจาก แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย รับผลกระทบได้รับการ ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา สาธารณสุข

สถานการณ์การแพร่ระบาด โคโรนา 2019 (COVID-19) และเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ช่วยเหลือและแก้ไข การแพร่ระบาดของโรคติด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ปัญหาการแพร่ระบาด เช้ือไวรัสโคโรนา 2019

2019 (COVID-19) 2019 (COVID-19) ของโรคติดเช้ือไวรัส (COVID-19)

โคโรนา 2019

(COVID-19)

19 โครงการจัดหาวัคซีนป้องกัน เพ่ือจัดหาวัคซีนในการให้บริการ ประชาชน1 - 12ได้รับวัคซีน 5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   อัตราการติดเช้ือของโรค ลดการแพร่ระบาดของโรค กอง

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ประชาชนและลดความรุนแรง ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส ไวรัสโคโรนา 2019 ใน ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สาธารณสุข

2019 (COVID-19) เพ่ือ ของโรค โคโรนา 2019 ต าบลวังกระแจะลดลง (COVID-19)

ให้บริการประชาชนของ (COVID-19) ร้อยละ 20 จากปีท่ี

องค์การบริหารส่วนต าบล ผ่านมา 

วังกระแจะ

รวม 12,950,000 12,950,000 12,950,000 12,950,000 12,950,000  -  -  -19 โครงการ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

         แผนงาน 1.3  สังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา จัดกิจกรรมและอบรมให้ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนในท้องถ่ิน 1.ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต กอง
"โรงเรียนผู้สูงอายุ" คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพท่ีดี ความรู้ผู้สูงอายุในต าบล เข้าร่วมโครงการ ด้านสุขภาพดีข้ึน สวัสดิการฯ

ข้ึนของผู้สูงอายุ วังกระแจะ จ านวน 150 คน ร้อยละ 80 2.ผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้

2.เพ่ือส่งสริมการเรียนรู้ตลอด ในด้านต่างๆ

ชีวิตของผู้สูงอายุ 3.ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการ

3.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุพัฒนา ท าประโยชน์ต่อชุมชนและ

ตนเองและมีส่วนร่วม สังคม

4.เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคุณค่า

ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

2 โครงการปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย เพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ ปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยให้แก่ผู้สูง 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้สูงอายุ คนพิการและ กอง

สภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวย และผู้ด้อยโอกาส อายุ คนพิการและผู้ด้อย ผู้ด้อยโอกาส ได้รับความ ผู้ด้อยโอกาส มีท่ีอยู่อาศัย สวัสดิการฯ

ความสะดวกของผู้สูงอายุ โอกาส จ านวน 12 ครัวเรือน พึงพอใจ ร้อยละ 70 สภาพแวดล้อม และส่ิง

คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส อ านวยความสะดวกท่ีดีข้ึน

3 โครงการเสริมสร้าง เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวได้ จัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างครอบ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ สมาชิกในครอบครัวเห็น กอง

ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งใน ตระหนักถึงความส าคัญของ ครัวอบอุ่นเข้มแข็งให้กับกลุ่ม ได้รับความพึงพอใจ ความส าคัญของสถาบัน สวัสดิการฯ

ต าบลวังกระแจะ สถาบันครอบครัว ครอบครัวท่ัวไปในเขตต าบล ร้อยละ 70 ครอบครัว

วังกระแจะ จ านวน 1 คร้ัง/ปี

ท่ี

งบประมาณ
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4 โครงการส่งเสริมคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพ จัดอบรมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ คนพิการและอาสาสมัคร กอง

ชีวิตคนพิการ ชีวิตคนพิการให้ได้รับพัฒนา ชีวิตให้กับคนพิการ อาสา ได้รับความพึงพอใจ ครอบครัวคนพิการได้รับการ สวัสดิการฯ

ศักยภาพและทักษะของตน สมัครครอบครัวคนพิการใน ร้อยละ  70 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ

พ้ืนท่ีต าบลวังกระแจะ คนพิการและเห็นคุณค่า

จ านวน 1 คร้ัง/ปี ของคนพิการ

5 จัดท าส่ิงอ านวยความสะดวก เพ่ือจัดท าส่ิงอ านวยความ จัดท าห้องน้ า ท่ีจอดรถ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้มาติดต่องานราชการ คนพิการและทุกคนใน กอง

ให้คนพิการและทุกคนใน สะดวกให้คนพิการและทุกคนใน เพ่ืออ านวยความสะดวก ได้รับความพึงพอใจ สังคมมีความสะดวกสบาย สวัสดิการฯ

สังคม สังคม ให้คนพิการและทุกคนใน ร้อยละ 70 ในการติดต่องานท่ี อบต.

สังคม จ านวน 1 แห่ง

6 อุดหนุนศูนย์บริการผู้สูง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ท า อุดหนุนงบประมาณแก่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สูงอายุได้พบปะและท า กอง

อายุโดยชุมชนวัดบุปผาราม กิจกรรมร่วมกันในชุมชน ศูนย์บริการผู้สูงอายุโดย ได้รับความพึงพอใจ กิจกรรมร่วมกัน สวัสดิการฯ,

ชุมชนวัดบุปผาราม ร้อยละ 70 ศูนย์บริการ

จ านวน 1 คร้ัง ผู้สูงอายุฯ

7 สนับสนุนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นการขับเคล่ือนการ สนับสนุนการด าเนินงานและ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สมาชิกได้รับการช่วย ชุมชน ท้องถ่ิน มีระบบ กอง

กองทุนสวัสดิการชุมชน ด าเนินงานกองทุนสวัสดิการ การสมทบกองทุนสวัสดิการ เหลือตามหลักเกณฑ์ สวัสดิการชุมชนท่ีดูแล สวัสดิการฯ

ชุมชนโดยกระบวนการมีส่วน ชุมชนขององค์ปกครองส่วน ของกองทุนสวัสดิการ ประชาชนกันเองได้อย่าง

ร่วมของประชาชน ท้องถ่ิน จ านวน 1 คร้ัง/ปี ชุมชน ร้อยละ 70 ท่ัวถึง

8 โครงการเชิดชูเกียรติ เพ่ือยกย่องประชาชน เด็กและ ยกย่องประชาชน เด็กและ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี กอง

ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เยาวชนท่ีให้การสนับสนุนการ เยาวชนท่ีสนับสนุนการ ความพึงพอใจ ต าบลวังกระแจะมีค่านิยม สวัสดิการฯ

ด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา ด าเนินการท่ีเป็นประโยชน์ ร้อยละ 70 ยกย่อง เชิดชูและเห็น

ศิลปะ วัฒนธรรมท่ีเป็น จ านวน 1 คร้ัง/ปี คุณค่าของการประพฤติ

ประโยชน์แก่ชุมชนสังคมและ ปฏิบัติตนมีจิตสาธารณะ

ประเทศชาติอย่างต่อเน่ืองให้

สังคมได้รับรู้
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9 โครงการให้ความช่วยเหลือ 1.เพ่ือรับทราบปัญหาและความ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสใน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 1.อบต.วังกระแจะได้รับ กอง

ประชาชนด้านการส่งเสริม ต้องการของผู้พิการและผู้ด้อย เขตต าบลวังกระแจะ ในต าบลวังกระแจะมี ทราบปัญหาและความต้อง สวัสดิการฯ

และพัฒนาคุณภาพชิวิต โอกาสในเขตต าบลวังกระแจะ จ านวน 400 คน ตคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การของผู้พิการและผู้ด้อย

2.เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทา โอกาสในเขตต าบล

ทุกข์เบ้ืองต้นให้กับผู้พิการและ วังกระแจะ

ผู้ด้อยโอกาส 2.ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

3.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้พิการและผู้ ในเขตต าบลวังกระแจะได้

ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน รับการช่วยเหลือและ

4.เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้ บรรเทาทุกข์เบ้ืองต้น

กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 3.ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

มีคุณภาพชิวิตท่ีดีข้ึน

4.ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

มีขวัญและก าลังใจเพ่ิม

มากข้ึน

รวม 1,930,000 1,930,000 1,930,000 1,930,000 1,930,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

9 โครงการ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

         แผนงาน 1.4 เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการรณรงค์การลด เพ่ือรณรงค์และจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือลด 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า ปริมาณการผลิตขยะมูลฝอย กอง

ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน การลดปริมาณขยะมูลฝอยใน ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน ร่วมโครงการมีความ จากชุมชนและสถานศึกษา สาธารณสุข

และสถานศึกษา เขตต าบลวังกระแจะ และสถานศึกษา พึงพอใจในระดับดี ลดลง

จ านวน 1 คร้ัง/ปี

2 โครงการเผยแพร่ความรู้ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนและผู้ประกอบ กอง

เร่ืองการจัดการน้ าเสียแก่ ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ และผู้ประกอบการร้านอาหาร ประชาชนและผู้ประกอบ การร้านอาหารมีส่วนร่วม สาธารณสุข

ประชาชนและผู้ประกอบการ ทางน้ าแก่ประชาชนและผู้ จ านวน 1 คร้ัง และมีผู้เข้า การร้านอาหารมีความรู้ ในการป้องกันแแก้ไขปัญหา

ร้านอาหาร ประกอบการร้านอาหาร ร่วมอบรม จ านวน 100 คน ความสนใจเร่ืองน้ าเสีย มลพิษทางน้ า

3 โครงการสร้างระบบบ าบัด เพ่ือพัฒนาระบบหลักประกัน ก่อสร้างระบบบ าบัดส่ิงปฏิกูล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ก่อสร้างระบบบ าบัด เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี กอง

ส่ิงปฏิกูล สุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมี จ านวน 1 แห่ง ส่ิงปฏิกูล 1 แห่ง ปราศจากแหล่งแพร่เช้ือโรค สาธารณสุข

สุขภาพดีปราศจากแหล่งแพร่ ต่างๆ

กระจายของเช้ือโรคต่างๆ

4 โครงการความร่วมมือของ เพ่ืออุดหนุนโครงการความ อุดหนุนงบประมาณให้กับ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ มีการพัฒนาด้านระบบการ กอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร่วมมือขององค์กรปกครองส่วน หน่วยงานของรัฐหรือองค์กร การแก้ไขปัญหาการ ก าจัดขยะมูลฝอยอย่างเป็น สาธารณสุข

ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ท้องถ่ินในการแก้ไขปัญหา ปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน ก าจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล ระบบ

(เทศบาลเมืองตราด) ร่วมกัน เช่น การก าจัดขยะ ตามโครงการ/กิจกรรมท่ีอยู่ ร้อยละ 80

ส่ิงปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ ในอ านาจหน้าท่ีของ อปท.

และมีประสิทธิผลอย่างเป็น

รูปธรรม

รวม 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000  -  -  -

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

4 โครงการ

งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

         แผนงาน 1.5 การเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

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

เคล่ือนท่ี 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 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -  -  -1 โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ท่ีเติบโตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

         แผนงาน 1.6 งบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 สนับสนุนโครงการ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ประชาชนในพ้ืนท่ีได้เข้า 495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 ร้อยละ 80 ของผู้ ประชาชนมีสุขภาพ กอง

กองทุนหลักประกัน มีสุขภาพดี ร่วมกิจกรรมอย่างน้อย เข้าร่วมโครงการ แข็งแรง สาธารณสุขฯ

สุขภาพ 1 กิจกรรม มีความพึงพอใจ

ในระดับดี

2 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุ จ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูง 27,166,800 27,166,800 27,166,800 27,166,800 27,166,800 ผู้สูงอายุท่ีได้รับ ผู้สูงอายุมีรายได้ กอง

อายุ ให้กับผู้สูงอายุท่ีมี เบ้ียยังชีพมีความ เพียงพอแก่การ สวัสดิการ

สิทธิตามประกาศของ ความพึงพอใจ ยังชีพ

องค์การบริหารส่วนต าบล ร้อยละ 70

วังกระแจะ

3 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือช่วยเหลือคนพิการ จ่ายเงินเบ้ียความพิการ 4,682,400 4,682,400 4,682,400 4,682,400 4,682,400 คนพิการท่ีได้รับ คนพิการมีราย กอง

ให้กับคนพิการท่ีมีสิทธิ เบ้ียยังชีพมีความ ได้เพียงพอแก่ สวัสดิการ

ตามประกาศของ พึงพอใจ การยังชีพ

องค์การบริหารส่วนต าบล ร้อยละ 70

วังกระแจะ

4 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ียยัง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับ ผู้ป่วยเอดส์มีราย กอง

ชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ ท่ีขอ เบ้ียยังชีพมีความ ได้เพียงพอแก่ สวัสดิการ
รับการสงเคราะห์ตาม พึงพอใจ การยังชีพ
ระเบียบฯ ท่ีก าหนด ร้อยละ 70

รวม 32,644,200 32,644,200 32,644,200 32,644,200 32,644,200  -  -  -4 โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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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 หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการป้องกันและลด เพ่ือให้ประชาชนเห็น ต้ังจุดตรวจเพ่ือรณรงค์ 50,000 50,000 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 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 โครงการอบรมให้ความรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน ฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน่าท่ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี เจ้าหน้าท่ีมี งานป้องกันฯ

ให้กับอาสาสมัครป้องกัน การท างานของเจ้าหน้าท่ี /พนักงานดับเพลิง/ ผู้ปฏิบัติ ความพึงพอใจ ประสิทธิภาพในการ  ส านักปลัด

และควบคุมไฟป่า และให้ประชาชนมีส่วน งานด้านงานป้องกันและ ร้อยละ 80 ปฏิบัติงานมากข้ึน

ร่วมในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยและ และประชาชนให้

ควบคุมไฟป่า ประชาชนจ านวน  1 คร้ัง ความร่วมมือในการ

ผู้เข้าร่วมจ านวน 100 คน ป้องกันสาธารณภัย

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้เยาวชนและ อบรมให้ความรู้แก่เยาวชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 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 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 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 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 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

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงการให้การช่วยเหลือ เพ่ือช่วยเหลือบรรเทา ประชาชนผู้ประสบ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี สามารถช่วยเหลือ งานป้องกันฯ

และบรรเทาความเดือด ความเดือดร้อนของ สาธารณภัยในพ้ืนท่ีต าบล ความพึงพอใจ และบรรเทาความ  ส านักปลัด

ร้อนของประชาชน ประชาชนหรือผู้ประสบ วังกระแจะ ร้อยละ 80 เดือดร้อนของ

สาธารณภัย ประชาชน

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

ส่ิงกีดขวางทางน้ าและเปิด โดยการให้เจ้าหน้าท่ีน าเรือ การขุดลอกคลอง ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วม  ส านักปลัด

ทางน้ าเพ่ือให้ประชาชน ก าจัดส่ิงกีดขวางทางน้ า ร้อยละ 80 ขังและลดการเกิด

มีน้ าใช้ และใช้เคร่ืองจักรด าเนิน อุทกภัย

การขุดลอกคลอง

10 ติดต้ังป้ายเตือน เพ่ือป้องกันและลด ติดต้ังป้ายเตือนเขต 70,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ สามารถป้องกันและ งานป้องกันฯ
เขตโรงเรียน บริเวณ อุบัติเหตุทางถนนให้กับ โรงเรียนบริเวณถนนหน้า ต่อการติดต้ังป้าย ลดการเกิดอุบัติเหตุ ส านักปลัด

โรงเรียนวัดบุปผาราม นักเรียนและประชาชน โรงเรียนวัดบุปผาราม เตือนเขตโรงเรียน ได้มากข้ึน

(คุณวุฒิอุปถัมป์) หมู่ 3 ท่ีขับรถสัญจรไป - มา (คุณวุฒิอุปถัมป์) ร้อยละ 80

จ านวน 2 ป้าย
11 ติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือรักษาความปลอดภัย ติดต้ังกล้องวงจรปิดพร้อม 384,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีความ งานป้องกันฯ

(CCTV) บริเวณถนนเฉลิม ในชีวิตและทรัพย์สิน อุปกรณ์ครบวงจร จ านวน การติดต้ังกล้องวงจร ปลอดภัยในชีวิตและ  ส านักปลัด

พระเกียรติฯ และรักษาความสงบเรียบ 8 ตัว ปิด ร้อยละ 80 ทรัพย์สินและเกิด

(ถนนสวนรุกขชาติ) ร้อยในพ้ืนท่ี ความสงบเรียบร้อย

ในพ้ืนท่ี

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับโครงการท่ี วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 ติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือรักษาความปลอดภัย ติดต้ังกล้องวงจรปิดพร้อม 100,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีความ งานป้องกันฯ

(CCTV) ในพ้ืนท่ีหมู่ 6 ในชีวิตและทรัพย์สิน อุปกรณ์ครบวงจร จ านวน การติดต้ังกล้องวงจร ปลอดภัยในชีวิตและ ส านักปลัด

และรักษาความสงบเรียบ 2 ตัว ปิด ร้อยละ 80 ทรัพย์สินและเกิด

ร้อยในพ้ืนท่ี ความสงบเรียบร้อย

ในพ้ืนท่ี

13 ติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือรักษาความปลอดภัย ติดต้ังกล้องวงจรปิดพร้อม - 30,000 - - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีความ งานป้องกันฯ
(CCTV) บริเวณศาลา ในชีวิตและทรัพย์สิน อุปกรณ์ครบวงจร จ านวน การติดต้ังกล้องวงจร ปลอดภัยในชีวิตและ ส านักปลัด

หมู่บ้าน หมู่ 11 และรักษาความสงบเรียบ 1 ตัว ปิด ร้อยละ 80 ทรัพย์สินและเกิด

ร้อยในพ้ืนท่ี ความสงบเรียบร้อย

ในพ้ืนท่ี
14 โครงการฝึกอบรมชุด เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน ฝึกอบรมทบทวนชุดปฎิบัติ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประชาชนให้ความ งานป้องกันฯ

ปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ร่วมในการป้องกันและ การจิตอาสาภัยพิบัติของ ชุดปฎิบัติการจิตอาสา ร่วมมือในการป้อง  ส านักปลัด

ประจ าองค์การบริหารส่วน บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ อบต.วังกระแจะ จ านวน ภัยพิบัติ พึงพอใจ กันและบรรเทา

ต าบลวังกระแจะ 1 คร้ัง/ปี ร้อยละ 80 สาธารณภัย

รวม 2,154,000 1,630,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000  -  -  -14 โครงการ

วัตถุประสงค์  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

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

     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

         แผนงาน 2.2 สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือด าเนินการตาม จัดกิจกรรมเพ่ือบ าบัดรักษา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี สามารถแก้ไขปัญหา กอง

ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี มาตรการด้านป้องกัน ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดและ ความพึงพอใจ ยาเสพติดได้อย่าง สาธารณสุขฯ
ต าบลวังกระแจะ ยาเสพติด การบ าบัดรักษา ป้องกันยับย้ัง จ านวนปีละ ร้อยละ 80 ย่ังยืน

และช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติด 1 คร้ัง ผู้เข้าร่วมจ านวน

ยา หรือกิจกรรมอ่ืนตาม ปีละ 100 คน

อ านาจหน้าท่ีของศูนย์

ปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด

2 โครงการอบรมให้ความรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน อบรมให้ความรู้แก่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ประชาชนมีความรู้ กอง
ปัญหายาเสพติด มีความรู้ความเข้าใจ ประชาชนเก่ียวกับปัญหา ความพึงพอใจ ความเข้าใจเก่ียวกับ สาธารณสุขฯ

เก่ียวกับปัญหายาเสพติด ยาเสพติด จ านวนปีละ ร้อยละ 80 ปัญหายาเสพติด

1 คร้ัง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จ านวน 250 คน/ปี

3 โครงการรณรงค์ป้องกัน เพ่ือรณรงค์รู้เท่าทันภัย จัดกิจกรรมรณรงค์รู้เท่าทัน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ประชาชนในพ้ืนท่ีรู้ กอง
ยาเสพติด และต่อต้านยาเสพติด ภัยและต่อต้านยาเสพติด ความพึงพอใจ เท่าทันภัยของ สาธารณสุขฯ

อย่างน้อย จ านวน 1 คร้ัง ร้อยละ 80 ยาเสพติดและร่วมกัน

ต่อต้านยาเสพติด

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการอบรมเพ่ือป้องกัน เพ่ือรณรงค์ให้รับรู้ถึง จัดกิจกรรมในเขตต าบล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ได้รับรู้และรับทราบ กอง

ยาเสพติดและรู้ทันภัยสังคม ปัญหาและพิษของ วังกระแจะ จ านวนปีละ ความพึงพอใจ ถึงปัญหาและพิษของ สาธารณสุขฯ
ในยุคปัจจุบัน ยาเสพติดและรู้ทันภัยทาง  1 คร้ัง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ยาเสพติดและรู้ทัน

สังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ จ านวนปีละ 600 คน ภัยทางสังคมในยุค

ชีวิตทักษะของเยาวชน ปัจจุบัน

5 โครงการตรวจหา 1.เพ่ือป้องกันและยับย้ัง ตรวจค้นและตรวจหาสาร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ท่ีตรวจพบ 1.การปฎิบัติหน้าท่ี กอง

สารเสพติดบุคลากรของ การแพร่ระบาดของ เสพติดกลุ่มเส่ียงท่ีมีโอกาส สารเสพติดในปัสสาวะ ของเจ้าหน้าท่ีเก่ียว สาธารณสุขฯ

อบต.วังกระแจะ และกลุ่ม ยาเสพติด เสพสารเสพติด เข้ารับการบ าบัดและ กับสารเสพติดมี

เป้าหมายในเขตต าบล 2.เพ่ือให้ชุมชนมีความ จ านวน 100 คน รักษา ร้อยละ 100 ประสิทธิภาพ

วังกระแจะ สงบสุขและปลอดภัย 2.เกิดการบูรณาการ

3.เพ่ือสนับสนุนนโยบาย ความร่วมมือกับทุก

ของรัฐบาลในการแก้ไข ภาคส่วน

ปัญหายาเสพติด 3.การแพร่ระบาด

ของยาเสพติดลดลง
รวม 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 - -  -5 โครงการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

         แผนงาน 2.3 สร้างความเข้มแข็งชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมการมีส่วน เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ จัดอบรมให้ความรู้และ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมี ผู้บริหาร สมาชิกสภา งานนิติการ

ร่วมขององค์กรปกครอง ผู้บริหาร สมาชิกสภา สร้างจิตส านึกในการ ความพึงพอใจใน เจ้าหน้าท่ีและ ส านักปลัด

ส่วนท้องถ่ินในการป้องกัน เจ้าหน้าท่ีและประชาชน ป้องกันการทุจริต โครงการ ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ

การทุจริต ในการป้องกันการทุจริต จ านวน 1 คร้ัง/ปี เข้าใจในการป้องกัน

และมีผู้เข้าร่วมโครงการ การทุจริต

จ านวน 100 คน

2 โครงการปกป้องสถาบัน เพ่ือปกป้องและแสดง จัดกิจกรรมเพ่ือแสดงออก 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมี ได้แสดงความจงรัก ส านักปลัด

ส าคัญของชาติ ความจงรักภักดีต่อ ปกป้องสถาบันท่ีส าคัญของ ความพึงพอใจ ภักดีต่อสถาบันส าคัญ

สถาบันส าคัญของชาติให้ ชาติ จ านวนปีละ 1 คร้ัง ร้อยละ 80 ของชาติให้เป็นท่ียึด

เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของ ผู้เข้าร่วม จ านวนปีละ เหน่ียวจิตใจของ

คนไทย 100 คน คนไทย

3 โครงการพัฒนาเครือข่าย เพ่ือส่งเสริมและสร้าง จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมี มีเครือข่ายผู้น าด้าน ส านักปลัด

ประชาธิปไตย เครือข่ายผู้น าด้าน ผู้น าด้านประชาธิปไตย ความพึงพอใจ ประชาธิปไตยเพ่ิม

ประชาธิปไตย จ านวน 1 คร้ัง ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80 มากข้ึน

จ านวนปีละ 100 คน

วัตถุประสงค์  ท่ี โครงการ

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการส่งเสริมการมีส่วน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมี ประชาชนมีความรู้ งานนิติการ

ร่วมขององค์กรปกครอง ขององค์กรปกครองส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ความพึงพอใจ ความเข้าใจในเร่ือง ส านักปลัด

ส่วนท้องถ่ินและประชาชน ท้องถ่ินและประชาชนเพ่ือ และประชาชนเพ่ือสร้าง ร้อยละ 80 ข้ึนไป ประชาธิปไตยอย่าง

เพ่ือสร้างประชาธิปไตยใน สร้างประชาธิปไตยใน ประชาธิปไตยในชุมชน เหมาะสมได้

ชุมชน ชุมชน จ านวนปีละ 1 คร้ัง 

ผู้เข้าร่วม จ านวน 200 คน

5 โครงการการประกวด เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึก เด็ก และเยาวชน ในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก และเยาวชนใน ผู้เข้าร่วมโครงการมี กอง

ค าขวัญต่อต้านการทุจริต ด้านจริยธรรมและ พ้ืนท่ีต าบลวังกระแจะเข้า เขตพ้ืนท่ี ต.วังกระแจะ คุณธรรม จริยธรรม การศึกษาฯ

คุณธรรมให้เด็กและ ร่วมโครงการ มีจิตส านึกต่อการต่อ ไม่ยอมรับพฤติกรรม

เยาวชนไม่ยอมรับ จ านวน 1 คร้ัง/ปี ต้านการทุจริต ทุจริตคอร์รัปช่ันและ

พฤติกรรมทุจริต การโกงทุกรูปแบบ

คอร์รัปช่ันและการโกงทุก และได้ฝึกฝนทักษะ

รูปแบบ และได้ฝึกฝน ในการเขียนค าขวัญ

ทักษะในการเขียนค าขวัญ อย่างสร้างสรรค์มี

อย่างสร้างสรรค์มีคุณค่า คุณค่าในทางภาษา

ในทางภาษาท่ีส่ือถึงการ

ต่อต้านการทุจริต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

118



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้ เด็ก และเยาวชน ในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 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
7 โครงการสายใยรัก 1.เพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดี เด็ก เยาวชน และประชาชน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 เด็ก เยาวชน และ เกิดความอบอุ่น การ กอง

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

2.เพ่ือยกระดับคุณภาพ จ านวน 1 คร้ัง โครงการ ร้อยละ 80 ครอบครัวเข้มแข็ง

ชีวิตของประชาชนในพ้ืน ภายในครอบครัว

ท่ีเป้าหมาย และชุมชน

3.รณรงค์ให้สังคมไทยเห็น

ความส าคัญสถาบันครอบ

ครัวและมีส่วนร่วมในการ

ดูแลเด็กและเยาวชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการรณรงค์เพ่ือ เพ่ือให้นักเรียนมีก าลังอยู่ จัดอบรมรณรงค์ต่อต้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียนมีความรู้และ นักเรียนใช้เวลาว่างให้ กอง

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

ส่ิงเสพติด เสพติด
รวม 705,000 705,000 705,000 705,000 705,000 - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

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

     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

         แผนงาน 2.4 อุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ต่อเติมศาลาหมู่บ้าน เพ่ือความสะดวกในการ ต่อเติมศาลาประจ า - - 2,000,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสามารถ กองช่าง

หมู่ 2 ใช้จัดกิจกรรม หมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง ต่อการต่อเติมศาลา ใช้จัดกิจกรรมได้

  หมู่บ้าน ร้อยละ 80 สะดวก

2 ติดต้ังป้ายช่ือซอย หมู่ 2 ประชาสัมพันธ์ให้ ติดต้ังป้ายช่ือซอย 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชนรู้จักเส้น ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ประชาชนรู้จักซ่ือซอย จ านวน 50 จุด ทางในการคมนาคม ได้สะดวก

เพ่ือความสะดวกในการ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80

ใช้เส้นทางคมนาคม

3 ติดต้ังการ์ดเลน เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ ติดต้ังการ์ดเลน - 90,000  -  - - ประชาชนมีความพึง สามารถป้องกัน กองช่าง

ซ.บัวเขียว หมู่ 2 ของประชาชนท่ีสัญจร จ านวน 50 เมตร พอใจต่อการติดต้ัง อุบัติเหตุได้

ผ่านเส้นทางคมนาคม การ์ดเลน ร้อยละ 80

4 ติดต้ังการ์ดเลน เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ ติดต้ังการ์ดเลน - 90,000  -  - - ประชาชนมีความพึง สามารถป้องกัน กองช่าง

ซ.แสบใจ - พรงตาแรม ของประชาชนท่ีสัญจร จ านวน 50 เมตร พอใจต่อการติดต้ัง อุบัติเหตุได้

หมู่ 2 ผ่านเส้นทางคมนาคม การ์ดเลน ร้อยละ 80
5 ติดต้ังการ์ดเลน เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ ติดต้ังการ์ดเลน - 90,000 - - - ประชาชนมีความพึง สามารถป้องกัน กองช่าง

ซ.แสบใจ - สระตาปลูก ของประชาชนท่ีสัญจร จ านวน 42 เมตร พอใจต่อการติดต้ัง อุบัติเหตุได้

(สระน้ า) หมู่ 2 ผ่านเส้นทางคมนาคม การ์ดเลน ร้อยละ 80

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ท่ีเติบโตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 ติดต้ังป้ายช่ือซอย หมู่ 3 ประชาสัมพันธ์ให้ ติดต้ังแผ่นป้ายช่ือซอย - - - 150,000 - ประชาชนรู้จักเส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ประชาชนรู้จักซ่ือซอย จ านวน 10 ป้าย ทางในการคมนาคม สะดวกสบายในการ

เพ่ือความสะดวกในการ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 สัญจรไป - มา

ใช้เส้นทางคมนาคม

7 ติดต้ังการ์ดเลน เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ ติดต้ังการ์ดเลน -  - - - 75,000 ประชาชนมีความพึง สามารถป้องกันการ กองช่าง

ซ.พัฒนาการปลายคลอง ของประชาชนท่ีสัญจร จ านวน 30 เมตร พอใจต่อการติดต้ัง เกิดอุบัติเหตุได้มาก

หมู่ 3 ผ่านเส้นทางคมนาคม การ์ดเลน ร้อยละ 80 ข้ึน

8 ต่อเติมศาลาหมู่บ้าน เพ่ือให้ศาลาพร้อมใช้งาน ต่อเติมศาลาหมู่บ้านให้มี  -  - 1,000,000 - - ประชาชนมีความพึง ประชาชนมีอาคาร กองช่าง

(หลังใหม่) หมู่ 4 บริการต่อประชาชน ความพร้อมใช้งาน พอใจต่อการต่อเติม สถานท่ีส าหรับ

บ้านปลายคลอง จ านวน 1 แห่ง ศาลาหมู่บ้าน ประกอบกิจกรรม

ร้อยละ 80 ทางสังคม

9 ซ่อมแซมซุ้มประตูหมู่บ้าน เพ่ือเป็นการบอกเขต ซ่อมแซมซุ้มประตูหมู่บ้าน - - 300,000  - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีซุ้มประตู กองช่าง

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

การสัญจรของประชาชน หมู่บ้าน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน

10 ติดต้ังการ์ดเลน เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ ติดต้ังการ์ดเลน -  - - - 50,000 ประชาชนมีความพึง สามารถป้องกันการ กองช่าง

ซ.เนินใหญ่ หมู่ 4 ของประชาชนท่ีสัญจร จ านวน 20 เมตร พอใจต่อการติดต้ัง เกิดอุบัติเหตุได้มาก

ผ่านเส้นทางคมนาคม การ์ดเลน ร้อยละ 80 ข้ึน
11 ติดต้ังป้ายช่ือซอย ประชาสัมพันธ์ให้ ติดต้ังแผ่นป้ายช่ือ - 120,000 120,000 120,000 - ประชาชนรู้จักเส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 4 ประชาชนรู้จักซ่ือซอย จ านวน 30 ป้าย ทางในการคมนาคม สะดวกสบายในการ

เพ่ือความสะดวกในการ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 สัญจรไป - มา

ใช้เส้นทางคมนาคม
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12 ก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน เพ่ือเป็นการบอกเขต ก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน -  - 500,000  - - ประชาชนมีความพึง ประชาชนมีซุ้มประตู กองช่าง

หมู่ 5 หมู่บ้าน และสะดวกต่อ จ านวน 1 แห่ง พอใจต่อการก่อสร้าง เพ่ือบอกเอกลักษณ์

การสัญจรของประชาชน ซุ้มประตูหมู่บ้าน ของหมู่บ้าน

ร้อยละ 80

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

หมู่ 5 ใช้จัดกิจกรรม หมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง การปรับปรุงศาลา ใช้จัดกิจกรรมได้

  หมู่บ้าน ร้อยละ 80

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

ซ.ยายหลาย หมู่ 5 ท่ีชัดเจน จ านวน 1 แห่ง ชัดเจน ก่อสร้างต่อไปได้
15 ก่อสร้างท่าน้ า เพ่ือความสะดวกในการ ก่อสร้างท่าน้ า - - - - 1,500,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีท่าน้ า กองช่าง

วัดสระอินทนิน หมู่ 5 ใช้จัดกิจกรรมและเพ่ือให้ จ านวน 1 แห่ง การก่อสร้างท่าน้ า ในการจัดกิจกรรม
ประชาชนใช้สัญจร ร้อยละ 80 และสามารถใช้ท่าน้ า

ในการสัญจรไป - มา
16 ก่อสร้างศาลาอเนก- เพ่ือความสะดวกในการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ - 2,300,000 - - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีศาลา กองช่าง

ประสงค์ หลังศาลากลาง ใช้จัดกิจกรรม จ านวน 1 แห่ง การก่อสร้างศาลา ในการจัดกิจกรรม
บ้าน หมู่ 5 ร้อยละ 80

17 ก่อสร้างป้อมยาม อพปร. เพ่ือตรวจตราความ ก่อสร้างป้อมยาม - - - - 352,000 ประชาชนมีความ สามารถอ านวย กองช่าง

ต.วังกระแจะ หมู่ 5 เรียบร้อยให้กับประชน จ านวน 1 แห่ง พอใจต่อการก่อสร้าง ความสะดวกให้กับ

ภายในหมู่บ้าน ป้อมกู้ภัย ร้อยละ80 ประชาชนได้

18 ก่อสร้างห้องน้ าหมู่บ้าน เพ่ือความสะดวกในการ ก่อสร้างห้องน้ าหมู่บ้าน 250,000 - - - - ประชาชนมีความ สามารถอ านวย กองช่าง

หมู่ 5 ใช้จัดกิจกรรม จ านวน 1 แห่ง พอใจต่อการก่อสร้าง ความสะดวกให้กับ

ห้องน้ าหมู่บ้าน ประชาชนได้

ร้อยละ 80
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19 ติดต้ังป้ายช่ือซอย หมู่ 6 ประชาสัมพันธ์ให้ ติดต้ังแผ่นป้ายช่ือซอย - - - - 180,000 ประชาชนรู้จักเส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ประชาชนรู้จักช่ือซอย จ านวน 12 ป้าย ทางในการคมนาคม สะดวกสบายในการ

เพ่ือความสะดวกในการ  เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 สัญจรไป - มา

ใช้เส้นทางคมนาคม

20 ก่อสร้างโรงน้ าด่ืมศาลา เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ก่อสร้างโรงน้ าด่ืมศาลา - - 300,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ 6 สะอาดในการบริโภค หมู่บ้าน 1 แห่ง การก่อสร้างโรงน้ าด่ืม ในการบริโภค

ร้อยละ 80 

21 ก่อสร้างโรงสูบน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ก่อสร้างโรงสูบน้ า - - 250,000 - - ประชาชนพึงพอใจ เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง

ซ.ทุ่งจ่ัน หมู่ 6 อย่างเพียงพอ จ านวน 1 แห่ง ต่อการสร้างโรงสูบน้ า มีน้ าใช้เพียงพอ

ร้อยละ 80

22 ติดต้ังเสียงตามสายประจ า เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ ติดต้ังระบบกระจายเสียง - - - 200,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ 6 ข่าวสารของหมู่บ้าน และอุปกรณ์ประจ าหมู่บ้าน ต่อการติดต้ังเสียง ได้รับรู้ข่าวสารอย่าง

จ านวน 1 ชุด ตามสาย ร้อยละ 80 ท่ัวถึง

23 ปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน เพ่ือความสะดวกในการ ปรับปรุงศาลาประจ า - - 500,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสามารถ กองช่าง

หมู่ 6 ใช้จัดกิจกรรม หมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง ต่อการปรับปรุงศาลา ใช้จัดกิจกรรมได้

หมู่บ้าน ร้อยละ 80
24 ปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน เพ่ือให้ศาลาพร้อมใช้ ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านให้มี - 800,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีศาลา

หมู่ 9 งานบริการประชาชน ความพร้อมใช้งาน ต่อการปรับปรุงศาลา หมู่บ้านใช้งาน

จ านวน 1 แห่ง หมู่บ้าน ร้อยละ 80

25 ติดต้ังป้ายช่ือซอย หมู่ 9 ประชาสัมพันธ์ให้ ติดต้ังป้ายช่ือซอย 120,000 120,000 120,000 - - ประชาชนรู้จักเส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ประชาชนรู้จักซ่ือซอย จ านวน 30 จุด ทางในการคมนาคม สะดวกสบายในการ

เพ่ือความสะดวกในการ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 สัญจรไป - มา

ใช้เส้นทางคมนาคม

กองช่าง
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26 ติดต้ังป้ายช่ือโรงเรียน เพ่ือให้ประชาสัมพันธ์ให้ ติดต้ังแผ่นป้ายช่ือ - - 80,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนและผู้มา กองช่าง

บ้านสวนใน หมู่ 9 ประชาชนและผู้มาติดต่อ จ านวน 8 จุด การติดต้ังป้ายช่ือ ติดต่อสามารถมอง

ราชการได้รับความสะดวก โรงเรียน ร้อยละ 80 เห็นได้ชัดเจน

27 ติดต้ังการ์ดเลน เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ ติดต้ังการ์ดเลน 50,000  - - - - ประชาชนมีความพึง สามารถป้องกันการ กองช่าง

ซ.สวนใน - มาบชลูด  ของประชาชนท่ีสัญจร จ านวน 20 เมตร พอใจต่อการติดต้ัง เกิดอุบัติเหตุได้มาก

หมู่ 9 ผ่านเส้นทางคมนาคม การ์ดเลน ร้อยละ 80 ข้ึน
28 ปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน เพ่ือให้ศาลาพร้อมใช้ ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านให้มี - - - 100,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีศาลา

หมู่ 10 งานบริการประชาชน ความพร้อมใช้งาน การปรับปรุงศาลา หมู่บ้านใช้งาน

จ านวน 1 แห่ง หมู่บ้าน ร้อยละ 80

29 ต่อเติมศาลาหมู่บ้าน เพ่ือความสะดวกในการ ต่อเติมศาลาหมู่บ้านให้มี - - - 500,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสามารถ กองช่าง

หมู่ 10 ใช้จัดกิจกรรมและให้มี ความพร้อมใช้งาน ต่อการต่อเติมศาลา ใช้ศาลาหมู่บ้านจัด

พ้ืนท่ีในการใช้ประโยชน์ จ านวน 1 แห่ง หมู่บ้าน ร้อยละ 80 กิจกรรมได้สะดวก

มากข้ึน

30 ก่อสร้างตู้ยามประจ า เพ่ือตรวจตราความ ก่อสร้างตู้ยามประจ า - - 100,000  - - ประชาชนมีความพอใจ สามารถอ านวย กองช่าง

หมู่บ้าน เรียบร้อยให้กับประชน หมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง ต่อการก่อสร้างตู้ยาม ความสะดวกให้กับ

(สามแยกปลายคลอง) ในหมู่บ้าน ประจ าหมู่บ้าน ประชาชนได้

หมู่ 10 ร้อยละ 80

31 ก่อสร้างตู้ยามประจ า เพ่ือตรวจตราความ ก่อสร้างตู้ยามประจ า - - - 100,000 - ประชาชนมีความพอใจ สามารถอ านวย กองช่าง

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

หมู่ 10 ในหมู่บ้าน หมู่บ้าน ร้อยละ 80 ประชาชนได้

32 ก่อสร้างโรงสูบน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ โรงสูบน้ า จ านวน 1 หลัง - - 150,000 - - ประชาชนพึงพอใจ เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง

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

น้ า ร้อยละ 80
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33 ติดต้ังการ์ดเลน เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ ติดต้ังการ์ดเลน -  - - 90,000 - ประชาชนมีความพึง สามารถป้องกัน กองช่าง

ถ.เขาระก า - เนินดินแดง ของประชาชนท่ีสัญจร จ านวน 50 เมตร พอใจต่อการติดต้ัง อุบัติเหตุได้

หมู่ 10 ผ่านเส้นทางคมนาคม การ์ดเลน ร้อยละ 80

34 ติดต้ังการ์ดเลน เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ ติดต้ังการ์ดเลน -  - -  - 80,000 ประชาชนมีความพึง สามารถป้องกัน กองช่าง

ถ.พัฒนาการปลายคลอง - ของประชาชนท่ีสัญจร จ านวน 50 เมตร พอใจต่อการติดต้ัง อุบัติเหตุได้

เนินต๋ัง หมู่ 10 ผ่านเส้นทางคมนาคม การ์ดเลน ร้อยละ 80
35 ติดต้ังป้ายช่ือ เพ่ือให้ประชาสัมพันธ์ให้ ติดต้ังแผ่นป้ายช่ือ - - 15,000 - - ประชาชนรู้จักเส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซ.ต้ังทรงเกียรติ หมู่ 10 ประชาชนและผู้มาติดต่อ จ านวน 1 ป้าย ทางในการคมนาคม สะดวกสบายในการ

ราชการได้รับความสะดวก เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 สัญจรไป - มา

36 ปรับปรุงลานจอดรถ เพ่ือพัฒนาลานจอดรถ ปรับปรุงลานจอดรถ - - - - 250,000 ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีลานจอด กองช่าง
ค.ส.ล. ศาลาหมู่บ้าน ในบริเวณรอบศาลา ค.ส.ล. กว้าง 10 เมตร ต่อการปรับปรุงลาน รถท่ีมีคุณภาพและ

หมู่ 10 หมู่บ้าน เพ่ือความเป็น ยาว 30 เมตร จอดรถ ร้อยละ 80 มีความปลอดภัย

ระเบียบเรียบร้อย หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร มากข้ึน

และความปลอดภัย

ของประชน

37 ติดต้ังการ์ดเลน ซ.หินเพลิง เพ่ือเป็นการป้องกันการ ติดต้ังการ์ดเลน  -  - 10,000  - - ประชาชนมีความพึง สามารถป้องกันการ กองช่าง

หมู่ 11 บ้านหินเพลิง เกิดอุบัติเหตุทางถนน ยาว 42 เมตร พอใจต่อการติดต้ัง เกิดอุบัติเหตุและ

อีกท้ังเพ่ือให้ประชาชน การ์ดเลน ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายในการ สะดวกและปลอดภัย

สัญจรไป - มา ในการสัญจรมากข้ึน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

126



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
38 ติดต้ังการ์ดเลน เพ่ือเป็นการป้องกันการ ติดต้ังการ์ดเลน - - 75,000 - - ประชาชนมีความพึง สามารถป้องกันการ กองช่าง

ซ.คลองสาม  หมู่ 11 เกิดอุบัติเหตุทางถนน ยาว 30 เมตร พอใจต่อการติดต้ัง เกิดอุบัติเหตุและ

บ้านหินเพลิง อีกท้ังเพ่ือให้ประชาชน การ์ดเลน ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายในการ สะดวกและปลอดภัย

สัญจรไป - มา ในการสัญจรมากข้ึน

39 ติดต้ังป้ายช่ือซอย หมู่ 11 ประชาสัมพันธ์ให้ ติดต้ังป้ายช่ือซอย 120,000 120,000 120,000 - - ประชาชนรู้จักเส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ประชาชนรู้จักซ่ือซอย จ านวน 30 ป้าย ทางในการคมนาคม สะดวกสบายในการ

เพ่ือความสะดวกในการ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 สัญจรไป - มา

ใช้เส้นทางคมนาคม
40 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ เพ่ือความสะดวกในการ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ - 500,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีศาลา กองช่าง

หมู่บ้านร่มสุข หมู่ 12 ใช้จัดกิจกรรม จ านวน 1 แห่ง ต่อการก่อสร้างลาน ในการจัดกิจกรรม

อเนกประสงค์

ร้อยละ 80
41 ติดต้ังหอกระจายข่าว เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ ติดต้ังหอกระจายข่าว - - - - 200,000 ประชาชนพึงพอใจ เพ่ือให้ประชาชนรับ กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน หมู่ 12 ข่าวสารของหมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์ จ านวน ต่อการติดต้ังหอ ทราบข่าวสารของ

1 ชุด กระจายข่าว หมู่บ้าน

ร้อยละ 80

42 ติดต้ังป้ายช่ือซอย หมู่ 12 ประชาสัมพันธ์ให้ ติดต้ังแผ่นป้ายช่ือซอย - - - 165,000 90,000 ประชาชนรู้จักเส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ประชาชนรู้จักซ่ือซอย จ านวน 17 ป้าย ทางในการคมนาคม สะดวกสบายในการ

เพ่ือความสะดวกในการ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 สัญจรไป - มา

ใช้เส้นทางคมนาคม

รวม 660,000 4,350,000 5,775,000 1,795,000 2,897,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

42 โครงการ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว

     ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
         แผนงาน 3.1 บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว สร้างแหล่งท่องเท่ียววิถี - 100,000 - 100,000 - ประชาชนในพ้ืนท่ีพึง ประชาชนได้รับ  ส านักปลัด

วิถีชุมชนตามหลักปรัชญา วิถีชุมชนตามหลักปรัชญา ชุมชนในต าบลวังกระแจะ พอใจต่อการท่องเท่ียว ความรู้เก่ียวกับการ

เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 หมู่บ้าน วิถีชุมชนตามหลัก ด าเนินชีวิตวิถีชุมชน

ปรัชญาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญา

พอเพียง ร้อยละ 80 เศรษฐกิขพอเพียง

รวม 0 100,000 0 100,000 0 - -

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ท่ีเติบโตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

1 โครงการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

     ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

         แผนงาน 3.2 สังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ ฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีอาชีพ กอง

ประชาชนในต าบลวังกระแจะ เพียงพอต่อการยังชีพ  ในต าบลวังกระแจะ ได้รับความพึงพอใจ และมีรายได้เพ่ิมข้ึน สวัสดิการฯ

ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า จ านวน 100 คน ร้อยละ 70

ในชุมชน ร้านค้าประชารัฐ 

ฯลฯ

2 โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน เพ่ือให้นักเรียนและเยาวชน ฝึกอบรมอาชีพให้กับนักเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนและเยาวชน กอง

อาชีพ ได้รับความรู้เก่ียวกับการ และเยาวชนในพ้ืนท่ีต าบล ได้รับความพึงพอใจ น าความรู้ไปใช้ สวัสดิการฯ

ประกอบอาชีพ วังกระแจะ จ านวน 100 คน ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพและ

มีรายได้เพ่ิมข้ึน

3 โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีใน เพ่ือส่งเสริมให้สตรีมี จัดอบรมให้ความรู้ ส่งเสริม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ทุกภาคส่วนให้ความ กอง

เขตพ้ืนท่ีต าบลวังกระแจะ บทบาทอย่างเท่าเทียมและ พัฒนาศักยภาพสตรีและ ได้รับความพึงพอใจ ส าคัญกับบทบาทสตรี สวัสดิการฯ

ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่ม ส่งเสริมอาชีพ ร้อยละ 70 เกิดการเรียนรู้และ

สตรี จ านวน 100 คน สามารถพ่ึงตนเองได้

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

ท่ี ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ท่ีเติบโตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

3 โครงการ
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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 3.3 ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการมัคคุเทศก์น้อย เพ่ือฝึกทักษะการเป็น เยาวชนท่ีได้รับการอบรมมี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 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 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  -  -  -1 โครงการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว

     ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

         แผนงาน 3.4 การเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมและ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ฝึกอบรมและสัมมนาด้านการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เกษตรกรได้รับการ เกษตรกรในพ้ืนท่ี กองส่งเสริม

สนับสนุนด้านการเกษตร การเกษตร เกษตรให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ี สนับสนุนทางการ ต าบลวังกระแจะมี การเกษตร

ต าบลวังกระแจะ จ านวน เกษตร และมีความรู้ ชีวิตความเป็นอยู่ท่ี

1 คร้ัง เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 ดีข้ึน

2 โครงการอันเน่ืองมาจาก เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน เกษตรกรและประชาชนใน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เกษตรกรท าการ เกษตรกรและ กองส่งเสริม

พระราชด าริและทฤษฎีใหม่ โครงการพระราชด าริ พ้ืนท่ีต าบลวังกระแจะ เกษตรโดยใช้ความรู้ ประชาชนน าโครงการ การเกษตร

โครงการพระราชเสาวนีย์ จ านวน 50 คน จากโครงการอันเน่ือง อันเน่ืองมาจาก

มาจากพระราชด าริ พระราชด าริมา

มาประยุกต์และพัฒนา ประยุกต์ใช้ในการ

อาชีพการเกษตร ด าเนินชีวิต

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80

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

ผักสวนครัวชุมชนเพ่ือการ ท่ีปลอดภัยจากสารพิษ ปลูกผักเพ่ือบริโภคเองใน สนใจในการปลูกพืชผัก วังกระแจะบริโภคผัก การเกษตร

ยังชีพ 2.สามารถลดรายจ่ายและ ชุมชน จ านวน 1 คร้ัง สวนครัวเพ่ือบริโภคใน ท่ีปลอดภัยจากสารพิษ

เพ่ิมรายได้ในครัวเรือน ครัวเรือนมากข้ึน 2.ลดรายจ่ายและเพ่ิม

ร้อยละ 80 รายได้ในครัวเรือน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ท่ีเติบโตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการส่งเสริมการปลูก เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร จัดอบรมให้ความรู้แก่ 20,000 20,000 20,000 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

5 โครงการส่งเสริมการผลิต 1.เพ่ือให้เกษตรกรผลิต จัดอบรมให้ความรู้การผลิต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 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

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผล เกษตรกรและประชาชนใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรมีผลผลิตท่ีมี เกษตรกรสามารถผลิต กองส่งเสริม

ด้านการผลิต การตลาด ผลิตการเกษตรและเพ่ิม พ้ืนท่ีต าบลวังกระแจะ คุณภาพ สามารถแข่ง สินค้าคุณภาพและ การเกษตร

และการเกษตร ศักยภาพในการแข่งขัน จ านวน 50 คน ขันในท้องตลาดได้เพ่ิม แข่งขันกับตลาดได้

ด้านการตลาดให้เกษตรกร มากข้ึน ร้อยละ 60

7 โครงการส่งเสริมการเล้ียง เพ่ือส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ ส่งเสริมอาชีพการเล้ียงสัตว์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ี กองส่งเสริม

สัตว์ตามแบบเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมแหล่งอาหารและ ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ต าบลวังกระแจะพึง ต าบลวังกระแจะมี การเกษตร

พอเพียง สร้างรายได้ให้กับชุมชนใน ต าบลวังกระแจะ พอใจต่อการส่งเสริม รายได้จากอาชีพ

พ้ืนท่ีต าบลวังกระแจะ จ านวน 70 คน อาชีพการเล้ียงสัตว์ เล้ียงสัตว์เพ่ิมมากข้ึน

ร้อยละ 80

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงการส่งเสริมการปลูกพืช เพ่ือส่งเสริมการปลูกพืช ส่งเสริมอาชีพการปลูกพืช 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ี กองส่งเสริม

ปลอดภัยสู่ระบบเกษตร เพ่ือเพ่ิมแหล่งอาหารท่ีมี ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ต าบลวังกระแจะพึงพอ ต าบลวังกระแจะมี การเกษตร

อินทรีย์ คุณภาพปลอดภัย อีกท้ัง ต าบลวังกระแจะ ใจต่อการส่งเสริมการ รายได้จากอาชีพ

สร้างรายได้ให้กับชุมชน จ านวน 50 คน ปลูกพืชระบบเกษตร ปลูกพืชระบบเกษตร

9 โครงการตลาดสินค้าเกษตร เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการ จัดต้ังตลาดสินค้าเกษตร - 150,000 - - - มีตลาดสินค้าเกษตรท่ี เกษตรกรมีช่องทาง กองส่งเสริม

รวบรวม จ าหน่ายและ จ านวน 1 แห่ง ได้มาตรฐาน จ านวน จ าหน่ายและกระจาย การเกษตร

กระจายสินค้าของเกษตรกร 1 แห่ง สินค้าเกษตรคุณภาพ

ในพ้ืนท่ีต าบลวังกระแจะ

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรได้รับการ กองส่งเสริม
องค์กรเกษตรกร ความรู้ ความสามารถและ ในพ้ืนท่ีต าบลวังกระแจะ มีความพึงพอใจ ส่งเสริมและพัฒนา การเกษตร

ทักษะของเกษตรกร จ านวน 1 คร้ัง/ปี ร้อยละ 80 ศักยภาพทางด้าน

การเกษตร
11 โครงการเพ่ิมศักยภาพกลุ่ม 1. เพ่ือสนับสนุนให้ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ - 200,000 - - 200,000 เกษตรกรผู้เข้าร่วม 1. เกษตรกรผู้ปลูก กองส่งเสริม

เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดแปลง เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด โครงการมีศักยภาพ มังคุดมีศักยภาพท่ี การเกษตร
ใหญ่ ประจ าต าบลวังกระแจะ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ แปลงใหญ่ จ านวน 1 คร้ัง/ปี ในการผลิตสินค้าทาง เพ่ิมมากข้ึน

ผลิตสินค้าเกษตร การเกษตรเพ่ิมข้ึน 2. เกษตรกรสามารถ
2. เพ่ือให้เกษตรกร ร้อยละ 70 ลดต้นทางการผลิต
สามารถลดต้นทุนการผลิต และมีก าไรท่ีเพ่ิมข้ึน
และมีผลผลิตต่อหน่วย 3. สินค้าทางการ
เพ่ิมข้ึน รวมท้ังผลผลิตมี เกษตรมีคุณภาพท่ี
คุณภาพได้มาตรฐาน ดีข้ึน

12 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์ สัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีจ านวนทรัพยากร สัตว์น้ าในแหล่งน้ า กองส่งเสริม

ทรัพยากรสัตว์น้ าในแหล่งน้ า น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ ได้รับการฟ้ืนฟู จ านวน สัตว์น้ าในแหล่งน้ า ธรรมชาติมีปริมาณ การเกษตร

ธรรมชาติ ให้เพ่ิมข้ึน 1 แหล่ง ธรรมชาติเพ่ิมมาก ท่ีเพ่ิมข้ึน

ข้ึนร้อยละ 80

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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13 โครงการส่งเสริมการใช้สาร 1.เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร จัดอบรมให้ความรู้แก่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 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

14 โครงการส่งเสริมการผลิต/ใช้ เพ่ือให้เกษตรกรรู้จัก จัดอบรมเกษตรกรเพ่ือถ่าย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรน าประโยชน์ เกษตรกรสามารถ กองส่งเสริม

สมุนไพรป้องกันก าจัดศัตรูพืช คุณค่าของสมุนไพรน า ทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี ของสมุนไพรมาใช้ทาง ลดต้นทุนในการผลิต การเกษตร
ในชุมชน สมุนไพรมาใช้ทางการ การผลิตขยายต้นพันธ์ุสมุน การเกษตรเพ่ิมข้ึน ลดสารพิษตกค้าง

เกษตร ไพร การปลูก การเก็บเก่ียว ร้อยละ 80 ของสารเคมีในผล
และการใช้สมุนไพรก าจัด ผลิตและในส่ิง

ศัตรูพืช จ านวน 1 คร้ัง แวดล้อม
15 โครงการปลูกพืชสมุนไพร เพ่ือสนับสนุนการปลูกพืช ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืช 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนสามารถ กองส่งเสริม

เพ่ือป้องกันและรักษาโรคติด สมุนไพรมาใช้เพ่ือป้องกัน สมุนไพรชนิดต่าง ๆ การปลูกพืชสมุนไพร ปลูกพืชสมุนไพรและ การเกษตร
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และรักษาโรคติดเช้ือ อย่างน้อยต าบลละ 1 จุด ร้อยละ 80 สามารถน าพืช

(COVID - 19) ไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 1 คร้ัง/ปี สมุนไพรไปใช้ในการ
(COVID - 19) ป้องกันและรักษา

โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 
(COVID - 19) ได้

รวม 465,000 815,000 465,000 465,000 665,000  -  -  -

งบประมาณ

15 โครงการ
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

         แผนงาน 4.1 สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการบริหารจัดการขยะ เพ่ือป้องกันและลดมลพิษ ประชาชนมีความรู้เร่ืองการ 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีความรู้ กอง

อันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ จากขยะอันตราย จัดการขยะอันตราย หมู่บ้านมีจุดวางขยะ ในการป้องกันและ สาธารณสุขฯ

และก าจัดขยะอันตราย อันตราย แก้ไขปัญหาจาก

ได้อย่างถูกวิธีและมีจุดรวม มลพิษขยะ คุณภาพ

ขยะอันตราย 12 หมู่บ้าน ส่ิงแวดล้อมในชุมชน

ดีข้ึน

2 โครงการรณรงค์ขยะมูลฝอย เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีจิตส านึก กอง

ประชาชนตระหนักถึง ตระหนักถึงความส าคัญ หมู่บ้านมีป้าย ในการจัดการขยะ สาธารณสุขฯ

ความส าคัญเร่ืองขยะ เร่ืองขยะ และจัดท าป้าย รณรงค์การคัดแยก ท่ีดี

รณรงค์เร่ืองการจัดการขยะ ขยะ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี
3 โครงการขยะแลกฝัน 1. เพ่ือปลูกจิตส านึกใน ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนท่ีเข้าร่วม 1. ประชาชนในพ้ืนท่ี กอง

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม วังกระแจะ โครงการมีความ มีจิตส านึกในการ สาธารณสุขฯ
2. เพ่ือส่งเสริมการจัดการ จ านวน 100 คน พึงพอใจ รักษาส่ิงแวดล้อมมาก
ขยะอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 80 ย่ิงข้ึน

2. ขยะในชุมชนมี
การจัดการอย่างมี
คุณภาพมากข้ึน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการจัดซ้ือถังขยะ เพ่ือรักษาความสะอาด ซ้ือถังขยะ  1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ร้อยละ 80 ของ เกิดความสะอาด กอง

ในชุมชน จ านวน  800  ถัง/ปี ประชาชนมีความ เรียบร้อยในชุมชน สาธารณสุข

พึงพอใจต่อความ

สะอาดในชุมชน

รวม 1,990,000 1,990,000 1,990,000 1,990,000 1,990,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

4 โครงการ
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

         แผนงาน 4.2 เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมและรักษา เพ่ือลดปัญหามลพิษจาก เกิดกิจกรรมการคัดแยก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของผู้ คุณภาพส่ิงแวดล้อม กอง

ฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดล้อม ขยะและฟ้ืนฟูคุณภาพ ขยะหรือกิจกรรมฟ้ืนฟู เข้าร่วมโครงการมี ในชุมชนดีข้ึน สาธารณสุข

ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อมในชุมชน ความพึงพอใจใน

จ านวน 1 คร้ัง ระดับดี

รวม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  -  -  -

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ

1 โครงการ

วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

137



     ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

         แผนงาน 4.3 การเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจ้างเหมาปรับ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และ ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลาง - - 500,000 - - ประชาชนมีความพึง ทัศนียภาพบริเวณ กองส่งเสริม
ภูมิทัศน์เกาะกลางถนน สร้างทัศนียภาพของถนน ถนนเฉลิมพระเกียรติ พอใจต่อการปรับ ถนนเฉลิมพระเกียรติ การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติ ให้มีความสวยงาม สะอาด (ถนนสวนรุกขชาติ) ภูมิทัศน์เกาะกลาง มีความสวยงามและ

(ถนนสวนรุกขชาติ) ร่มร่ืน จ านวน 1 คร้ัง ถนน ร้อยละ 80 เป็นระเบียบมากข้ึน

2 โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 200,000 - - - 200,000 ประชาชนมีความพึง บริเวณโดยรอบป้าย กองส่งเสริม
ป้ายถนนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณป้ายถนนเฉลิม โดยรอบป้ายถนนเฉลิมพระ พอใจต่อการปรับ ถนนเฉลิมพระเกียรติ การเกษตร

พระเกียรติ ให้มีความสวย เกียรติ (ถนนสวนรุกขชาติ) ภูมิทัศน์บริเวณป้าย (ถนนสวนรุกขชาติ) 

งาม จ านวน 1 คร้ัง/ปี ถนนเฉลิมพระเกียรติ มีสภาพภูมิทัศน์ท่ี

(ถนนสวนรุกขชาติ) สวยงามและสะอาด

ร้อยละ 80

3 โครงการส่งเสริมป่าไม้ชุมชน 1. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ ปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีป่าชุมชน - 50,000 - 50,000 - ต้นไม้บริเวณป่าไม้ 1.พ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ิมข้ึน กองส่งเสริม
หมู่ 10 บ้านเขาระก า 2. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้แก่ หมู่ 10 บ้านเขาระก า เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 2. เกิดความสามัคคี การเกษตร

เยาวชน และประชาชน จ านวน 1 แห่ง และความมีส่วนร่วม

ในชุมชนมีส่วนร่วมในการ ในการอนุรักษ์

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รวม 200,000 50,000 500,000 50,000 200,000  -  -  -

โครงการ

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

3 โครงการ

ท่ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม

วัตถุประสงค์  
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

         แผนงาน 5.1 อุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 50,000 - - - - ถนนดินลูกรังมีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.หงษ์เจริญ หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 83 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 83 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

2 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 132,000 - - - - ถนนดินลูกรังมีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ดาราพงษ์ 4 หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 120 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

3 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - - - 96,000 ถนนดินลูกรังมีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ตาอ้อม หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 200 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร ลงหินคลุกจ านวน 24 ลบ.ม.

ในการใช้เส้นทางสัญจร

4 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - - 120,000 - ถนนดินลูกรังมีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สุดประเสริฐ หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 200 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ท่ีเติบโตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - - - 120,000 ถนนดินลูกรังมีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.หมู่บ้านหมอสมชาย หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 200 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

6 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - - - 187,500 ถนนดินลูกรังมีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.หนองน้ าใส หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 250 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

7 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - - - 187,500 ถนนดินลูกรังมีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.หนองจัน หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 250 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

8 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - - - 200,000 ถนนดินลูกรังมีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ย่าชุน หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 200 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

9 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - - - 112,500 ถนนดินลูกรังมีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ทุ่งควายกิน หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 150 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - 150,000 - - ถนนดินลูกรังมีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ถึงใจ หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 200 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

11 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - - - 68,400 ถนนดินลูกรังมีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมท่อระบายน้ า ค .ส.ล. คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร พร้อม ไป - มาได้สะดวก

ซ.แสงจันทร์ หมู่ 1 และแก้ไขปัญหาความ ยาว 95 เมตร ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 

เดือดร้อนของราษฎร พร้อมฝังท่อระบายน้ า ค .ส.ล. 

ในการใช้เส้นทางสัญจร Ø 0.80 เมตร และบ่อพักยาว

รวม 64 เมตร

12 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 360,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.หนองไผ่ หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 150 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

13 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 81,600 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.หลังดับเพลิง 2 หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 68 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 68 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ

งบประมาณ
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14 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 30,240 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สุขใจ หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 18 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 18 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

15 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 48,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ทุ่งกก หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 20 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

16 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 360,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ดาราพงษ์ 4 หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 150 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

17 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 192,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ดาราพงษ์ 3 หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 80 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

18 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ดาราพงษ์ หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 100 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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19 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 240,000 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.กาญจนา - ป.ไพบูลย์ คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 1 และแก้ไขปัญหาความ ยาว 200 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

20 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 360,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ป.ไพบูลย์ หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 150 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

21 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 480,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.จันเพ็ญ หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 200 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

22 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 360,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สุขส าราญ หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 150 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

23 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 99,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.วังเวียง หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 55 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 55 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ

งบประมาณ
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24 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ช่วงท่ี1 ถนน ค.ส.ล. - - 160,800 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.วัดวรดิต หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 57 เมตร ยาวรวม 67 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ช่วงท่ี2 ถนน ค.ส.ล.

เดือดร้อนของราษฎร กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร

ในการใช้เส้นทางสัญจร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

25 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ครูราตรี หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 100 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

26 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 480,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.หมู่บ้านหมอสมชาย หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 200 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

27 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 240,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ล้อเกวียน หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 100 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

28 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 180,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.วัดคลองเพชร หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 75 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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29 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 192,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ตาอ้อม หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 80 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

30 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 300,000 300,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สงวนหงษ์ หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 250 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

31 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 480,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ชลประทาน 1 หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 200 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

32 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.กาญจนา (แยกซ้าย) คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 1 และแก้ไขปัญหาความ ยาว 100 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

33 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 240,000 240,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.พอใจ หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 200 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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34 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ฝ่ังขวา ถนน ค.ส.ล. 125,000 - - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 43 เมตร ยาว 43 เมตร พร้อม ไป - มาได้สะดวก

ค.ส.ล. ซ.ตาแชร์ 4 หมู่ 1 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.5 เมตร รางระบายน้ า ค.ส.ล.

เดือดร้อนของราษฎร ฝ่ังซ้าย ถนน ค.ส.ล.

ในการใช้เส้นทางสัญจร กว้าง 1.20 เมตร 

ยาว 43 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.5 เมตร

พร้อมรางระบายน้ า ค .ส.ล.

0.50x0.60x10 เมตร

35 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 738,000 - - - - ถนน ค.ส.ล. และราง ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3.5 เมตร ระบายน้ า ค.ส.ล. มี ไป - มาได้สะดวก

ค.ส.ล. ซ.นวลกสิอุทิศ 2 และแก้ไขปัญหาความ ยาว 180 เมตร ความยาว 180 เมตร

หมู่ 1 เดือดร้อนของราษฎร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

ในการใช้เส้นทางสัญจร พร้อมรางระบายน้ า ค .ส.ล. 

0.50x0.60x180 ม.

36 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 440,000 - - ถนน ค.ส.ล. และราง ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ระบายน้ า ค.ส.ล. มี ไป - มาได้สะดวก

ค.ส.ล. ซ.หงษ์เจริญ หมู่ 1 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ความยาว 100 เมตร

เดือดร้อนของราษฎร พร้อมรางระบายน้ า ค .ส.ล. 
ในการใช้เส้นทางสัญจร 0.50x0.75x100 เมตร 

37 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 393,900 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 96 เมตร ยาว 96 เมตร พร้อม ไป - มาได้สะดวก

ค.ส.ล. ซ.ตาแชร์ หมู่ 1 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร รางระบายน้ า ค.ส.ล. 
เดือดร้อนของราษฎร พร้อมรางระบายน้ า ค .ส.ล. 
ในการใช้เส้นทางสัญจร 0.50x0.60x109 เมตร
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38 ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. 480,000 480,000 - - - ไหล่ทาง ค.ส.ล. มี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถ.เกาะตะเคียน - หนองบัว คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 1 เมตร ยาว 800 เมตร ความยาว 800 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 1 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร (2 ข้าง)

ในการใช้เส้นทางสัญจร

39 ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. - - 176,000 - - ไหล่ทาง ค.ส.ล. มี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.พีเจ - ทุ่งกก หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้างข้างละ 0.50 เมตร ความยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 200 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

40 ปูแอสฟัลท์ติก ซ.ตาแชร์ เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก 800,000 - - - - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง

หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร ยาว 400 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

เดือดร้อนของราษฎร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

41 ปูแอสฟัลท์ติก ซ.วัดวรดิต เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก 625,000 - - - - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง

หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร ยาว 250 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

เดือดร้อนของราษฎร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

42 ปูแอสฟัลท์ติก เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก - - - - 374,000 ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เกาะตะเคียน หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร ยาว 220 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

เดือดร้อนของราษฎร

ในการใช้เส้นทางสัญจร
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43 ปูแอสฟัลท์ติก ซ.สุขใจ เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก - - - 706,200 - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง

หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 321 เมตร ยาว 321 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

เดือดร้อนของราษฎร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

44 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - 99,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ตาแชร์ 3 หมู่ 1 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.60x57 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้
ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

45 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - 64,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.กลางนา หมู่ 1 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.60x38 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้
ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

46 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - 200,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ป้าเอ้ หมู่ 1 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x100 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้
ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

47 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - 200,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.น้าดา-ทุ่งกก หมู่ 1 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x200 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้
ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

48 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ล้อเกวียน หมู่ 1 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x300 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้
ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

49 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - - 400,000 - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ตาอ้อม หมู่ 1 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x200 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้
ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน
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50 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - 600,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ป.ไพบูลย์ หมู่ 1 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x300 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้
ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

51 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - 200,000 200,000 - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ดาราพงษ์ 3 หมู่ 1 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x200 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้
ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

52 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - - 300,000 - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ดาราพงษ์ 4 หมู่ 1 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x150 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้
ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

53 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - - - 184,000 ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ท่าศักด์ิ หมู่ 1 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x92 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้
ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

54 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - 320,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.สุดสงวน หมู่ 1 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x160 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้
ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

55 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - 340,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.พีเจ - ทุ่งกก หมู่ 1 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x200 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้
ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

56 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - 108,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ลุงเบ้ิม หมู่ 1 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.60x72 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้
ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน
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57 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - 220,000 220,000 - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.วัดวรดิต หมู่ 1 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x220 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้
ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

58 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - - 400,000 - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.จันเพ็ญ หมู่ 1 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x200 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้
ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

59 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - 200,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.กาญจนา ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x100 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

(แยกซ้าย) หมู่ 1 ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

60 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - - 200,000 - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.หนองจัน หมู่ 1 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x100 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้
ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

61 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - - - 200,000 ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.สุขใจ หมู่ 1 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x100 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้
ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

62 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - 652,500 - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ถ.เกาะตะเคียน - ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.60x435 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ท่าเรือ หมู่ 1 ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

63 ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าและ ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. - 360,000 - - - ปัญหาน้ าท่วมมี ระบายน้ าและ กองช่าง

ซ.หลังดับเพลิง หมู่ 1 ป้องกันน้ าท่วม ขนาด Ø 0.80 เมตร ปริมาณลดลง ป้องกันน้ าท่วมได้

จ านวน 80 ท่อน ร้อยละ 80 มากข้ึน

64 ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าและ ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. - - 400,000 - - ปัญหาน้ าท่วมมี ระบายน้ าและ กองช่าง

ซ.ลุงโพย หมู่ 1 ป้องกันน้ าท่วม ขนาด Ø 0.60 เมตร ปริมาณลดลง ป้องกันน้ าท่วมได้

ยาว 100 เมตร พร้อมบ่อพัก ร้อยละ 80 มากข้ึน
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65 ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าและ ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. - - 200,000 - - ปัญหาน้ าท่วมมี ระบายน้ าและ กองช่าง

ซ.สุขใจ หมู่ 1 ป้องกันน้ าท่วม ขนาด Ø 0.60 เมตร ปริมาณลดลง ป้องกันน้ าท่วมได้

จ านวน 12 ท่อน ร้อยละ 80 มากข้ึน

66 ติดต้ังไฟฟ้าสารธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - 46,000 - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

(พลังงานแสงอาทิตย์) เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง

ซ.หลังดับเพลิง หมู่ 1 สาธารณะ ร้อยละ 80

67 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - 225,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.วิสุทธิราษฎร์ 3 หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาว 345 เมตร ไป - มาได้สะดวก
และแก้ไขปัญหาความ ยาว 345 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

68 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - 165,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.บุตรทจี หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาว 150 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 150 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

69 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - 160,000 - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.บัวตรี 2  หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 250 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 250 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร
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70 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - 90,000 - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.บัวบาน หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 65 เมตร ไป - มาได้สะดวก
และแก้ไขปัญหาความ ยาว 65 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

71 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 120,000 - - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.อาฌาศัย หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก
และแก้ไขปัญหาความ ยาว 200 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

72 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - - 200,000 - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.พรชัย - กับตัน หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 300 เมตร ไป - มาได้สะดวก
และแก้ไขปัญหาความ ยาว 300 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

73 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - 200,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สดใส หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 300 เมตร ไป - มาได้สะดวก
และแก้ไขปัญหาความ ยาว 300 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

74 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - - - 200,000 ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.แสบใจ - พรงตาแรม 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 300 เมตร ไป - มาได้สะดวก
หมู่ 2 และแก้ไขปัญหาความ ยาว 300 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร
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75 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - 90,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ยายสาย - ภิรมย์ภักด์ิ คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 105 เมตร ไป - มาได้สะดวก
หมู่ 2 และแก้ไขปัญหาความ ยาว 105 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

76 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - 58,000 - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.บัวเขียว 4 หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาว 80 เมตร ไป - มาได้สะดวก
และแก้ไขปัญหาความ ยาว 80 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

77 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - - 160,000 - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.มาดี - ไปดี หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 300 เมตร ไป - มาได้สะดวก
และแก้ไขปัญหาความ ยาว 300 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

78 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - 133,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ภิรมภักด์ิ หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก
และแก้ไขปัญหาความ ยาว 200 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

79 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - - - 247,000 ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.แสบใจ - พรงตาแรม 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาว 500 เมตร ไป - มาได้สะดวก
หมู่ 2 และแก้ไขปัญหาความ ยาว 500 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร
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80 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - - - 414,000 ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.แสบใจ - พรงตาแรม 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 840 เมตร ไป - มาได้สะดวก
หมู่ 2 และแก้ไขปัญหาความ ยาว 840 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

81 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - - - 281,000 ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.วัดหนองบัว 1 หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 500 เมตร ไป - มาได้สะดวก
และแก้ไขปัญหาความ ยาว 500 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

82 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - 240,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ภมร 3 หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 500 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 500 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

83 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - 144,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.บัวเขียว 3  หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 750 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 750 เมตร
เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

84 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - - 112,320 - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.สามัคคี  หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 234 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 234 เมตร
เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร
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85 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - - - 43,200 ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.พัฒนชัย หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 90 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 90 เมตร
เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

86 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - - 115,200 - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ก๋งพวง หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 240 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 240 เมตร
เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

87 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - - 96,000 - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.หนองวิวาท หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก
และแก้ไขปัญหาความ ยาว 200 เมตร
เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

88 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - 270,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.วัดหนองบัว หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาว 450 เมตร ไป - มาได้สะดวก
และแก้ไขปัญหาความ ยาว 450 เมตร
เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

89 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - - 141,000 - ถนนดินลูกรังมีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สามัคคี 1 หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 350 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร
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90 ก่อสร้างทางเช่ือมถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างทางเช่ือมถนน ค .ส.ล. - - 24,000 - - ทางเช่ือมถนน ค.ส.ล. ประชาชนสัญจร กองช่าง
ค.ส.ล. ซ.ก๋งเต๋ีย หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 1 เมตร มีความยาว 2 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 2 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

การใช้เส้นทางสัญจร

91 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 576,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.พัฒนชัย หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร ยาว 240 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

92 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 480,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สามัคคี หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

93 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 513,600 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ก๋งพวง หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 214 เมตร ยาว 214 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

94 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 420,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ข้างศาลจังหวัดตราด คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร ยาว 140 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 2 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร
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95 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 720,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.นรมาศ  หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร ยาว 30 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

96 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 624,000 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ภิรมย์ภักด์ิ หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 360 เมตร ยาว 360 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

97 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 221,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ยายสาย - ภิรมย์ภักด์ิ คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3.5 เมตร ยาว 105 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 2 และแก้ไขปัญหาความ ยาว 105 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
การใช้เส้นทางสัญจร

98 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 393,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.แสบใจ - สระตาปลูก คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 164 เมตร ยาว 164 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 2 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

99 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 210,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ก าเนิดทรัพย์ หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3.5 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 100 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

การใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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100 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 960,000 - - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.บัวเขียว หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร ยาว 400 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

101 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 576,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.บัวเขียว 5 หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร ยาว 240 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

102 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 276,000 - - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.บัวบาน หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร ยาว 65 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

103 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 480,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.นรมาศ 2 หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

104 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 300,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.วิสุทธิแพทย์ หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร
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105 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 324,000 - - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ใยอุบล หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร ยาว 135 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

106 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 720,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

หมู่บ้านกรุงไทย หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ยาว 300 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

107 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 513,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.มัสยิด หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 214 เมตร ยาว 214 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

108 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 88,800 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.แม่แจ่ม หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 37 เมตร ยาว 37 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

109 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 621,600 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เอกราช หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 259 เมตร ยาว 259 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร
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110 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 1,230,000 - ถนน ค.ส.ล. และท่อ ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมฝังท่อระบายน้ า ค .ส.ล. คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 178 เมตร ระบายน้ า ค.ส.ล. มี ไป - มาได้สะดวก

ซ.ก๋งเต้ีย หมู่ 2 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ความยาว 178 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน พร้อมฝังท่อระบายน้ าและ

การใช้เส้นทางสัญจร บ่อพัก Ø 0.80 เมตร 

ยาว 178 เมตร

111 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 720,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.บัวตรี หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ยาว 300 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

112 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 720,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.แสบใจ - พรงตาแรม คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ยาว 300 เมตร ไป - มาได้สะดวก
หมู่ 2 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

113 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 315,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.วิสุทธิราษฎร์ หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 5 เมตร ยาว 105 เมตร ยาว 105 เมตร ไป - มาได้สะดวก
และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร
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114 ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. - - 90,000 - - ไหล่ทาง ค.ส.ล. มี ประชาชนสัญจร กองช่าง

หน้าศาลเจ้าหนองบัว หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 0.50 เมตร ความยาว 300 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 300 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

การใช้เส้นทางสัญจร

115 ขยายไหล่ทางถนน ค .ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. - - - - 120,000 ไหล่ทาง ค.ส.ล. ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.บัวตรี (หน้าโรงพยาบาล คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 0.50 เมตร มีความยาว 50 เมตร ไป - มาได้สะดวก
กรุงเทพตราด) หมู่ 2 และแก้ไขปัญหาความ ยาว 50 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

การใช้เส้นทางสัญจร

116 ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. - - 30,000 - - ไหล่ทาง ค.ส.ล. มี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.บัวเขียว หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 0.50 เมตร ความยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 100 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

การใช้เส้นทางสัญจร

117 ปูแอสฟัลท์ติก เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ปูแอสฟัลท์ติก 200,000 - - - - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.วิสุทธิราษฎร์ แยก 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ช่วงท่ี 1  กว้าง 7 เมตร มีความยาวรวม ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 2 และแก้ไขปัญหาความ ยาว 29 เมตร 78 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

การใช้เส้นทางสัญจร ช่วงท่ี 2  กว้าง 5 เมตร

ยาว 49 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

161



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

118 ปูแอสฟัลท์ติก เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ปูแอสฟัลท์ติก - - - - 720,000 ถนนแอสฟัลท์ติก  ประชาชนสัญจร กองช่าง

หมู่บ้านกรุงไทย หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ช่วงท่ี 1 กว้าง 7.80 เมตร มีความยาวรวม ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 50 เมตร 273 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎรใน ช่วงท่ี 2 กว้าง 5.70 เมตร

การใช้เส้นทางสัญจร ยาว 103 เมตร 

ช่วงท่ี 3 กว้าง 4.60 เมตร

ยาว 120 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 

119 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - 158,400 - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.วิสุทธิราษฎร์ 1 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x80 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 2 ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

120 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - 158,400 - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.สดใส หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x80 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

121 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - 140,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ลานกีฬาหมู่บ้าน ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x70 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

กรุงไทย หมู่ 2 ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

122 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - 206,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.สามัคคี หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x103 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

123 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - - 180,000 - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.บัวตรี หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x100 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน
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124 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - - 360,000 - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง
ค.ส.ล. ซ.บัวเขียว หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม 0.5x0.75x200 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

125 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - 216,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.บัวเขียว 1 หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x120 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

126 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. 60,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.บัวเขียว 2  หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x33 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

127 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - 540,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.บัวเขียว 3 หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x300 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

128 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - - - 360,000 ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.บัวเขียว 4 หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x200 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

129 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - - - 360,000 ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.บัวเขียว 7 หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x200 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

130 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - - 540,000 - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.วิสุทธิแพทย์ หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม 0.5x0.75x300 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

131 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - - - 360,000 ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.บัวตรี - สันติสุข ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x200 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 2 ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน
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132 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - 900,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. หมู่บ้านวิสุทธิแพทย์ ป้องกันน้ าท่วม 0.5x0.75x500 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 2 ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

133 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - 900,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ถ.หนองบัว - ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x500 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ปลายคลอง หมู่ 2 ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

134 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. 360,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.แสบใจ - ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x200 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

พรงตาแรม หมู่ 2 ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

135 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - - 594,000 - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ภิรมภักด์ิ หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x330 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

136 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - 270,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.กล้าณรงค์ หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x150 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

137 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - 450,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.บัวเฟ่ือง หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x250 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

138 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - 900,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.แฟลตต ารวจ ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x500 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 2 ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

139 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - 450,000 450,000 - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.วิสุทธิราษฎร์ ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x500 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 2 ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน
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140 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - - 360,000 - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.มัสยิด หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x200 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้
ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

141 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - - - 360,000 ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.นรมาศ หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x200 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

142 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - - 306,000 306,000 ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ตรอกใน หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x340 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

143 ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าและ ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 765,000 - - - - ปัญหาน้ าท่วมมี ระบายน้ าและ กองช่าง

ซ.บัวเขียว 2 หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม Ø 0.80 เมตร ปริมาณลดลง ป้องกันน้ าท่วมได้

จ านวน 170 ท่อน ร้อยละ 80 มากข้ึน

พร้อมบ่อพัก

144 ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าและ ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  - 935,000 - - - ปัญหาน้ าท่วมมี ระบายน้ าและ กองช่าง

รางเจริญชัยศูนย์ล้อ หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม Ø 1.00 เมตร ปริมาณลดลง ป้องกันน้ าท่วมได้

จ านวน 170 ท่อน ร้อยละ 80 มากข้ึน

พร้อมบ่อพัก

145 ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าและ ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  - - - 1,215,000 - ปัญหาน้ าท่วมมี ระบายน้ าและ กองช่าง

ซ.แฟลตต ารวจ หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม Ø 0.80 เมตร ปริมาณลดลง ป้องกันน้ าท่วมได้

จ านวน 270 ท่อน ร้อยละ 80 มากข้ึน

พร้อมบ่อพัก

146 ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าและ ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. Ø - - - 10,000 - ปัญหาน้ าท่วมมี ระบายน้ าและ กองช่าง

ซ.ภมร 3 หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม 0.40 เมตร จ านวน 7 ท่อน ปริมาณลดลง ป้องกันน้ าท่วมได้

ร้อยละ 80 มากข้ึน
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147 ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าและ ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. - - - 200,000 - ปัญหาน้ าท่วมมี ระบายน้ าและ กองช่าง

ซ.บัวเขียว หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม Ø 1.00 เมตร ปริมาณลดลง ป้องกันน้ าท่วมได้

จ านวน 100 ท่อน ร้อยละ 80 มากข้ึน

พร้อมบ่อพัก

148 ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าและ ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. - - - - 240,000 ปัญหาน้ าท่วมมี ระบายน้ าและ กองช่าง

หมู่บ้านม่ันคง หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม Ø 1.00 เมตร ปริมาณลดลง ป้องกันน้ าท่วมได้

จ านวน 120 ท่อน ร้อยละ 80 มากข้ึน

พร้อมบ่อพัก

149 ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าและ ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ø - - - 450,000 - ปัญหาน้ าท่วมมี ระบายน้ าและ กองช่าง
ถ.หนองบัว - เกาะตะเคียน ป้องกันน้ าท่วม 1.00 เมตร จ านวน 14 ท่อน ปริมาณลดลง ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 2 พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ร้อยละ 80 มากข้ึน
จ านวน 2 บ่อ

150 ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าและ ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. - - - 450,000 - ปัญหาน้ าท่วมมี ระบายน้ าและ กองช่าง
ซ.แสบใจ - พรงตาแรม ป้องกันน้ าท่วม ø 0.60 เมตร ปริมาณลดลง ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 2 จ านวน 200 ท่อน พร้อม ร้อยละ 80 มากข้ึน
บ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน 15 บ่อ

151 ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าและ ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  - - - - 3,600,000 ปัญหาน้ าท่วมมี ระบายน้ าและ กองช่าง
ถ.หนองบัว - ปลายคลอง  ป้องกันน้ าท่วม ø 0.80 เมตร ปริมาณลดลง ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 2 ระยะทาง 800 เมตร ร้อยละ 80 มากข้ึน
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

166



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

152 ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าและ ช่วงท่ี 1 ท่อ ค.ส.ล. Ø - - 550,000 175,000 - ปัญหาน้ าท่วมมี ระบายน้ าและ กองช่าง

ซ.แสบใจ - สระตาปลูก ป้องกันน้ าท่วม 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ปริมาณลดลง ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 2 ค.ส.ล. ยาวรวม 100 เมตร ร้อยละ 80 มากข้ึน

ช่วงท่ี 2 ท่อ ค.ส.ล. Ø

0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก 

ค.ส.ล. ยาวรวม 50 เมตร

153 ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าและ ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. - 77,000 - - - ปัญหาน้ าท่วมมี ระบายน้ าและ กองช่าง
ซ.สามัคคี  หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม ø 0.60 เมตร ปริมาณลดลง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระยะทาง 22 เมตร ร้อยละ 80 มากข้ึน
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.

154 ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าและ ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. - - - 825,000 825,000 ปัญหาน้ าท่วมมี ระบายน้ าและ กองช่าง

ข้างโรงเรียนอนุบาลชุมชน ป้องกันน้ าท่วม Ø 1.00 เมตร ปริมาณลดลง ป้องกันน้ าท่วมได้

วัดหนองบัวฯ - บัวเขียว 6 จ านวน 300 ท่อน ร้อยละ 80 มากข้ึน

หมู่ 2 พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 

155 ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าและ ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. - - 595,000 - - ปัญหาน้ าท่วมมี ระบายน้ าและ กองช่าง

ซ.ตรอกใน หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม Ø 0.60 เมตร ปริมาณลดลง ป้องกันน้ าท่วมได้

จ านวน 170 ท่อน ร้อยละ 80 มากข้ึน

พร้อมบ่อพัก

156 ซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ า เพ่ือให้เกิดความ ซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ าท่ีช ารุด 50,000 - - - - ปัญหาน้ าท่วมมี ลดปัญหาน้ าท่วมถนน กองช่าง

หมู่บ้านกรุงไทย หมู่ 2 ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน ปริมาณลดลง

ร้อยละ 80

157 ซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ า เพ่ือให้เกิดความ ซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ าท่ีช ารุด 50,000 - - - - ปัญหาน้ าท่วมมี ลดปัญหาน้ าท่วมถนน กองช่าง

ซ.บัวเขียว หมู่ 2 ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน ปริมาณลดลง

ร้อยละ 80

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

167



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

158 ซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ า เพ่ือให้เกิดความ ซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ าท่ีช ารุด 50,000 - - - - ปัญหาน้ าท่วมมี ลดปัญหาน้ าท่วมถนน กองช่าง

ซ.แฟลตต ารวจ หมู่ 2 ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน ปริมาณลดลง

ร้อยละ 80

159 ซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ า เพ่ือให้เกิดความ ซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ าท่ีช ารุด 50,000 - - - - ปัญหาน้ าท่วมมี ลดปัญหาน้ าท่วมถนน กองช่าง

หมู่บ้านวิสุทธิแพทย์ หมู่ 2 ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน ปริมาณลดลง

ร้อยละ 80

160 ซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ า เพ่ือให้เกิดความ ซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ าท่ีช ารุด 50,000 - - - - ปัญหาน้ าท่วมมี ลดปัญหาน้ าท่วมถนน กองช่าง

หมู่บ้านม่ันคง หมู่ 2 ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน ปริมาณลดลง

ร้อยละ 80

161 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 600,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.บัวเขียว หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม ขนาด 1.80x1.80x6 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน

162 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม - 600,000 - - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ข้างถนนสุขุมวิท ป้องกันน้ าท่วม ขนาด 1.80x1.80x6 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

(คลองหนองบัว) หมู่ 2 ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน

163 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม - - 600,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. คลองหนองบัว - ป้องกันน้ าท่วม ขนาด 1.80x1.80x6 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

คลองยายขวัญ หมู่ 2 ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน

164 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม - - 600,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ภมร 3 หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม ขนาด 1.80x1.80x6 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน
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165 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม - - - 600,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ถ.หนองบัว - ป้องกันน้ าท่วม ขนาด 1.80x1.80x6 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

เกาะตะเคียน หมู่ 2 ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน

166 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - 50,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ร่วมใจพัฒนา หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ความยาว 100 ม. ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 100 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

167 ปรังปรุงถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ปรับปรุงถนนดินลูกรัง - - - 180,000 - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ก่ิงแก้ว หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 300 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 300 เมตร

เดือดร้อนของราษฎร หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

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

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

และแก้ไขปัญหาความ พร้อมลงดินหนาเฉล่ีย 
เดือดร้อนของราษฎร 0.80 เมตร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

169 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ปรับปรุงถนนดินลูกรัง - - - 72,000 - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.สองพ่ีน้อง หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 6 เมตร ความยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 100 เมตร ลงดินลูกรัง

เดือดร้อนของราษฎร ทับหน้าหนา 0.20 เมตร 

ในการใช้เส้นทางสัญจร ลงหินคลุกบดอัดแน่น 45 ลบ.ม.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

169



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

170 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 216,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.เฟ่ืองสวัสด์ิ 2 หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร ยาว 90 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

171 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 252,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ช่างเบ้ิม หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร ยาว 105 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

172 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 315,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ป่าหมาก - ชัยยันต์ หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 150 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 150 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

173 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 315,000 315,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ริมอ่าง หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 257 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 257 เมตร

เดือดร้อนของราษฎร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

174 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 300,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ทินวรรณ หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร ยาว 125 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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175 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 480,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ทุ่งตรอกสมอ หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

176 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 480,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เอกรินทร์ หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

177 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 480,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สองพ่ีน้อง หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

178 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 480,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เฟ่ืองฟู หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

179 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 576,000 576,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

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

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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180 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ช่วงท่ี 1 ถนน ค.ส.ล. - - - 1,639,400 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.โกมิน - จินดา หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 5 เมตร ยาว 101 เมตร ยาวรวม 390 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน ช่วงท่ี 2 ถนน ค.ส.ล.

การใช้เส้นทางสัญจร กว้าง 5 เมตร ยาว 238 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

ช่วงท่ี 3 ถนน ค.ส.ล.

กว้าง 4 เมตร ยาว 51 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

181 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือให้ประชาชนได้มี ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 240,000 - - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สันติสุข หมู่ 3 ถนนใช้สัญจรไปมาและ กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของประชาชน

182 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือให้ประชาชนได้มี ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 240,000 - - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ป่าหมาก หมู่ 3 ถนนใช้สัญจรไปมาและ กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของประชาชน

183 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค .ส.ล. - - - 135,000 - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ป่าหมาก 4 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x75 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 3 ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

184 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค .ส.ล. - 450,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

 ค.ส.ล. ซ.ป่าหมาก 5 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x250 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 3 ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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185 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค .ส.ล. - - - 360,000 - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ร่วมใจ หมู่ 3 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x180 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

186 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค .ส.ล. - - - 500,000 500,000 ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ถ.หนองบัว - ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x500 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ปลายคลอง หมู่ 3 ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

187 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค .ส.ล. 360,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ป่าหมาก 2 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x200 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 3 ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

188 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค .ส.ล. - - 410,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.สระสีเสียด 2 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x204 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 3 ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

189 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค .ส.ล. - - - - 450,000 ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.สองพ่ีน้อง หมู่ 3 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x250 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

190 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค .ส.ล. - - - - 200,000 ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.จรัสแสง หมู่ 3 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x100 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

191 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค .ส.ล. - - - - 260,000 ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.หยินรัตน์ หมู่ 3 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x130 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

192 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค .ส.ล. - - - - 200,000 ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ร่มไทร 2 หมู่ 3 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x100 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน
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193 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค .ส.ล. - - 348,000 - 348,000 ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.สุขใจ หมู่ 3 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x174 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้
ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

194 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค .ส.ล. - - - 340,000 340,000 ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.สันติสุข - บัวตรี ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.65x189 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 3 ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

195 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค .ส.ล. - - - - 360,000 ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.สระสีเสียด ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x200 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 3 ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

196 ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าและ ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. Ø  - - 320,000 - - ปัญหาน้ าท่วมมี ระบายน้ าและ กองช่าง
ซ. สระสีเสียด หมู่ 3 ป้องกันน้ าท่วม 0.60 เมตร ปริมาณลดลง ป้องกันน้ าท่วมได้

จ านวน 100 ท่อน ร้อยละ 80 มากข้ึน

197 ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าและ ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. Ø - - 320,000 320,000 - ปัญหาน้ าท่วมมี ระบายน้ าและ กองช่าง
ซ.ป่าหมาก 5 แยก 1 ป้องกันน้ าท่วม 0.60 เมตร จ านวน 200 ท่อน ปริมาณลดลง ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 3 พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ร้อยละ 80 มากข้ึน

198 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล . - 600,000 - - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. (Box Convert) ป้องกันน้ าท่วม ขนาด 1.80x1.80x6 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

ซ.สองพ่ีน้อง หมู่ 3 ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน

199 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล . - - 600,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. (Box Convert) ป้องกันน้ าท่วม ขนาด 1.80x1.80x6 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

ซ.ริมอ่าง หมู่ 3 ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน
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200 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล . - - - - 800,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. สระน้ าสระสีเสียด ป้องกันน้ าท่วม ขนาด 1.80x1.80x6 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 3 ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน

201 ขยายสะพานคอนกรีต เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง ขยายสะพานขนาด -  -  - 1,000,000  - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.มัสยิด หมู่ 3 คมนาคมให้ใช้งานได้ดี กว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร การขยายสะพาน ไป - มาได้สะดวก

ร้อยละ 80

202 ก่อสร้างก าแพงกันดิน เพ่ือป้องกันดินพังจาก ก าแพงกันดิน ระยะทาง - - - - 700,000 ก าแพงกันดินมี สามารถป้องกัน กองช่าง

ริมคลอง หมู่ 3 การกัดเซาะของน้ า 100 เมตร พร้อมเทพ้ืน คสล . ระยะทาง 100 เมตร ดินพังและปรับปรุง

ภูมิทัศน์

203 วางท่อน้ าดิบ เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อขนาด Ø 6 " - - - 300,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

หนองทางควาย หมู่ 3 น้ าใช้ ยาว 500 เมตร ต่อการวางท่อน้ าดิบ เพียงพอ

ร้อยละ 80

204 ปูแอสฟัลท์ติก เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ปูแอสฟัลท์ติก - - 2,252,000 - - ถนนแอสฟัลท์ติกมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถ.มัสยิด - สุขุมวิท หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 5 เมตร ยาว 715 เมตร ความยาว 715 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

205 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - 300,000 - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.นาป๊อย - มาบน้อย หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร ความยาว 330 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร
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206 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 273,000 - - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.หินโคร่ง หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร ความยาว 450 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

207 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ปรับปรุงถนนดินลูกรัง 96,000 - - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ทิศกูล คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ความยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

(ทุ่งสามง่ามแยกขวา) หมู่ 4 และแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

208 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร - - 468,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ส าราญ หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 260 เมตร ยาว 260 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

209 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร - - - 594,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.นาป๊อย - มาบน้อย คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 330 เมตร ยาว 330 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 4 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

210 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร - - - 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.บัณฑิตชาติ หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

176



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

211 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร - - - 540,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.หัวสะพาน หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 300 เมตร ยาว 300 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

212 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร - - - - 240,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สุวรรณภักด์ิ หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

213 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร 360,000 - - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ขาวผ่อง หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

214 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร - 360,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.มาบน้อย หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

215 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล.กว้าง 3 เมตร - 360,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.รุ่งอรุณ หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร
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216 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร - - - - 450,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สมบัติบูรณ์ หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 250 เมตร ยาว 250 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

217 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร - - 450,000 - 432,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.หินโคร่ง หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 490 เมตร ยาว 490 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

218 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล.กว้าง 4 เมตร - 480,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ทิศกูล หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

219 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร  - - - 380,530 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ทิศกูล 1 หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 210 เมตร ยาว 210 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

220 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร  - - - 50,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ปลายคลองแขวน หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 20 เมตร ยาว 20 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎรใน พร้อมร้ือถนนเดิม

การใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

178



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

221 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร - - - 153,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เนินใหญ่ 2 หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 85 เมตร ยาว 85 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

222 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร - - - 180,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ทองเติม หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

223 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร 180,000 - - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.รวมใจ หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

224 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร 270,000 - - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.รังษีกุล หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 150 เมตร ยาว 150 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

225 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร - 180,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.หยินรัตน์ (แยก) หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร
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226 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร - 450,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.คลองสอง หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 250 เมตร ยาว 250 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

227 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร - 180,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ยายหลุย หมู่ 4 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

228 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร - - - 195,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมฝังท่อระบายน้ า ค .ส.ล. คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

ซ.อ่างน้ า หมู่ 4 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมท่อระบายน้ า

เดือดร้อนของราษฎรใน ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ค.ส.ล.

การใช้เส้นทางสัญจร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

0.80 เมตร จ านวน 8 ท่อน
229 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร - - 195,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมฝังท่อระบายน้ า ค .ส.ล. คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

ซ.ร่มเย็น หมู่ 4 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมท่อระบายน้ า

เดือดร้อนของราษฎรใน ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ค.ส.ล.

การใช้เส้นทางสัญจร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

0.80 เมตร จ านวน 8 ท่อน
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230 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร 230,000 - - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมรางระบายน้ า ค .ส.ล. คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 60 เมตร ยาว 60 เมตร ไป - มาได้สะดวก

ค.ส.ล. ซ.สามล้อ หมู่ 4 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ า 

เดือดร้อนของราษฎรใน พร้อมรางระบายน้ า ค .ส.ล. ค.ส.ล. 

การใช้เส้นทางสัญจร 0.50x0.75x50 เมตร

231 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - 60,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ส าราญ หมู่ 4 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.60x40 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

232 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ค .ส.ล. - - - 600,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.หยินรัตน์ หมู่ 4 ป้องกันน้ าท่วม ขนาด 1.80x1.80x6 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน

233 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ค .ส.ล. - - 600,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.เนินใหญ่ - ป้องกันน้ าท่วม ขนาด 1.80x1.80x6 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

ทุ่งสามง่าม หมู่ 4 ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน

234 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ค .ส.ล. - - - - 600,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ส าราญ หมู่ 4 ป้องกันน้ าท่วม ขนาด 1.80x1.80x6 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน

235 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ค .ส.ล. - - - - 600,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.นาแตง หมู่ 4 ป้องกันน้ าท่วม ขนาด 1.80x1.80x6 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน

236 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ค .ส.ล. - - - 600,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ปลายคลองแขวน ป้องกันน้ าท่วม ขนาด 1.80x1.80x6 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 4 ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน
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237 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ค .ส.ล. - - - 600,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.เนินใหญ่ หมู่ 4 ป้องกันน้ าท่วม ขนาด 1.80x1.80x6 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน

238 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ค .ส.ล. - 900,000 - - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.นาป๊อย - มาบน้อย ป้องกันน้ าท่วม ขนาด 2.40x2.40x8 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 4 ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน

239 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ก่อสร้างฝายชะลอน้ า - - - - 150,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ เกษตรกรมีน้ าใช้ท า กองช่าง

ซ.หยินรัตน์ หมู่ 4 ในการท าเกษตรอย่าง จ านวน 1 แห่ง การสร้างฝายชะลอน้ า การเกษตร

พอเพียง ร้อยละ 80
240 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ก่อสร้างฝายชะลอน้ า - - - - 150,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ เกษตรกรมีน้ าใช้ท า กองช่าง

คลองควายแขวน หมู่ 4 ในการท าเกษตรอย่าง จ านวน 1 แห่ง การสร้างฝายชะลอน้ า การเกษตร

พอเพียง ร้อยละ 80
241 ปูแอสฟัลท์ติก เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก - - - 7,560,000 - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถ.พัฒนาการปลายคลอง คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 6 เมตร มีความยาว ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 3 ,หมู่ 4 ยาว 4,100 เมตร 4,100 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

242 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - 165,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

(พลังงานแสงอาทิตย์) เส้นทางคมนาคม จ านวน 3 จุด ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง

ในพ้ืนท่ี หมู่ 4 สาธารณะ ร้อยละ 80

243 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - 300,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.บ่อกุ่ม แยก 2 หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาว 500 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 500 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร
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244 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - 120,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ทองเช่ือม 2 หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 200 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

245 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - - 300,000 - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.อู่ตะเภา แยก 2 หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ความยาว 500 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 500 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

246 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - 150,000 - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.อู่ตะเภา แยก 3 หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาว 250 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 250 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

247 ปรังปรุงถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ปรับปรุงถนนดินลูกรัง - - 120,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ทองเช่ือม หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 200 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

248 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 192,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.แม่อ าไพ หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร ยาว 80 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร
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249 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 528,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.วรรณประสาร หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร ยาว 225 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

250 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ทองเช่ือม 1 หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

251 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 240,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ทองเช่ือม 2 หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

252 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 960,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ก าเนิดสินธ์ุ หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร ยาว 400 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

253 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 960,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ยายหลาย หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร ยาว 400 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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254 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 240,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ลุงสวน หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

255 ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ขยายไหล่ทาง ขนาด - - 360,000 - - ไหล่ทาง ค.ส.ล. มี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.อู่ตะเภา หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 0.50 เมตร ความยาว 600 เมตร ไป - มาได้สะดวก
และแก้ไขปัญหาความ ยาว 600 เมตร 
เดือดร้อนของราษฎรใน หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
การใช้เส้นทางสัญจร

256 ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ขยายไหล่ทาง ขนาด - - - - 250,000 ไหล่ทาง ค.ส.ล. มี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ภมรสงวนด าริ หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 0.50 เมตร ความยาว 300 เมตร ไป - มาได้สะดวก
และแก้ไขปัญหาความ ยาว 300 เมตร พร้อมวาง
เดือดร้อนของราษฎรใน ท่อ คสล. ขนาด 1 เมตร 
การใช้เส้นทางสัญจร จ านวน 8 ท่อน

257 ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ขยายไหล่ทาง ขนาด - - 600,000 600,000 - ไหล่ทาง ค.ส.ล. ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.แจะ หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 1 เมตร มีความยาว ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 2,000 เมตร 2,000 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

การใช้เส้นทางสัญจร

258 ก่อสร้างทางเช่ือม ค .ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างทางเช่ือม ค.ส.ล. - - - - 60,000 ทางเช่ือม ค.ส.ล. ประชาชนสัญจร กองช่าง
พร้อมดาดคอนกรีตปากท่อ คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 1 เมตร ยาว 10 เมตร มีความยาว 10 เมตร ไป - มาได้สะดวก
ซ.อู่ตะเภา หมู่ 5 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมดาดคอนกรีต

เดือดร้อนของราษฎรใน และดาดคอนกรีตปากท่อ

การใช้เส้นทางสัญจร 1 แห่ง
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259 ก่อสร้างทางเช่ือม ค .ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง พ้ืนท่ีทางเช่ือม ค.ส.ล. 48,000 - - - - พ้ืนท่ีทางเช่ือม ค.ส.ล. ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถ.สุขุมวิทถึงปากทางซ .แจะ คมนาคมให้มีมาตรฐาน รวม 80 ตร.ม. รวม 80 ตร.ม. ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 5 และแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

260 ก่อสร้างทางเช่ือม ค .ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง พ้ืนท่ีทางเช่ือม ค.ส.ล. - 48,000 - - - พ้ืนท่ีทางเช่ือม ค.ส.ล. ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถ.สุขุมวิทถึงปากทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน รวม 80 ตร.ม. รวม 80 ตร.ม. ไป - มาได้สะดวก

ซ.บ่อกุ่ม หมู่ 5 และแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

261 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - 200,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ประสารทองเช่ือม ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x100 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 5 ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

262 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - - 200,000 200,000 ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ภมรสงวนด าริ ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x200 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 5 ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

263 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - 300,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.แจะ หมู่ 5 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x150 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

264 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - - - 540,000 ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ตรอกใน - ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.65x300 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ราษฎร์ร่วมใจ หมู่ 5 ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

265 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม - 600,000  - -  - ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.เกาะยายนุ่น ป้องกันน้ าท่วม ขนาด 1.80x1.80x6 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 5 ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน
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266 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม -  - 600,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ประสารทองเช่ือม ป้องกันน้ าท่วม ขนาด 1.80x1.80x6 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 5 ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน

267 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม - - 600,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.บ่อกุ่ม หมู่ 5 ป้องกันน้ าท่วม ขนาด 1.80x1.80x6 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน

268 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม - - - 600,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ศาลาหมู่บ้าน ป้องกันน้ าท่วม ขนาด 1.80x1.80x6 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 5 ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน

269 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม - - - - 900,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.สระอินทนิน - ป้องกันน้ าท่วม ขนาด 1.80x1.80x6 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

ตรอกใน หมู่ 5 ชนิด 3 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน

270 ก่อสร้างสะพาน คสล . เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างสะพาน คสล . - - - - 3,000,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ก าเนิดสินธ์ุ หมู่ 5 รับความสะดวกใน กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร การก่อสร้างสะพาน ไป - มาได้สะดวก

การสัญจรไป - มา ร้อยละ 80

271 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ปรับปรุงถนนดินลูกรัง - 120,000 - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ต้นสีละมัน หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 300 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 300 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

272 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด - 144,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เอ้ืองไพร หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร ยาว 80 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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273 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด - 450,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เขาไม้ลัก หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร ยาว 250 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

274 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด - - 450,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.วังหิน หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร ยาว 250 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

275 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด - - - 72,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ตาชัย - ยายเล็ก คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร ยาว 30 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 6 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

276 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด - 270,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เสริมสกุล หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร ยาว 150 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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277 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด - 421,800 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมท่อระบายน้ า ค .ส.ล. คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 174 เมตร ยาว 174 เมตร ไป - มาได้สะดวก

ซ.สามพ่ีน้อง หมู่ 6 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมท่อระบายน้ า 

เดือดร้อนของราษฎรใน พร้อมท่อระบายน้ า ค .ส.ล. ค.ส.ล.

การใช้เส้นทางสัญจร เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร

จ านวน 7 ท่อน

278 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด - 600,000 600,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สามพ่ีน้อง -ทุ่งเจริญ คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ยาว 500 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 6 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

279 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด - - - - 181,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ก๋งลิ หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 101 เมตร ยาว 101 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

280 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด - 82,500 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เป่ียมสุข หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร ยาว 50 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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281 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด - - - - 45,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.บุญชูอุทิศ หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 25 เมตร ยาว 25 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

282 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด - - 758,500 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สัมฤทธ์ิผล หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 420 เมตร ยาว 420 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

283 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด - - 270,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ยายจาง หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร ยาว 150 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

284 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด - - 1,440,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ตะบก 2 (แยก 1) คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร ยาว 800 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 6 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

285 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด - - - - 2,400,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สบาย หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 1,000 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

การใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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286 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด - - - - 810,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ทุ่งเจริญ แยก 1 หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 450 เมตร ยาว 450 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

287 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด - - - - 360,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ย่ิงยง หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

288 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 234,000 - - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ลุงนอบ หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 130 เมตร ยาว 130 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

289 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด - - - 900,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สบายดี หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร ยาว 500 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

290 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด - - - 600,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เขาไม้ลัก (แยก 1) คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร ยาว 250 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 6 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร
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291 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด - - - - 180,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ร่วมใจพัฒนา หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

292 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด - 888,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เขาไม้ลัก - สามพ่ีน้อง คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 370 เมตร ยาว 370 ม. ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 6 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

293 ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. - - 62,000 - - ไหล่ทาง ค.ส.ล. มี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.บึงบอน หมู่ 6 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 1 เมตร ยาว 20 เมตร ความยาว 20 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน การ์ดเลนยาว 20 เมตร

การใช้เส้นทางสัญจร

294 ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. 234,000 - - - - ไหล่ทาง ค.ส.ล. ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมรางระบายน้ า ค .ส.ล. คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 2 เมตร ยาว 76 เมตร พร้อมรางระบายน้ า ไป - มาได้สะดวก

ถ.ท้ายวัง - ห้วงไทรรัตน์ และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ค.ส.ล. มีความยาว

หมู่ 6 เดือดร้อนของราษฎรใน พร้อมรางระบายน้ า 76 เมตร

การใช้เส้นทางสัญจร ขนาดกว้าง 1.50 เมตร

ยาว 76 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร

295 ขยายไหล่ทาง เพ่ือระบายน้ าและ ขยายไหล่ทาง กว้าง 1 เมตร 500,000 - - - - ไหล่ทาง ค.ส.ล. มี ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมดาดหิน ซ.วังหิน ป้องกันน้ าท่วม ยาว 145 เมตร พร้อมดาดหิน ความยาว 145 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 6
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296 ปูแอสฟัลท์ติก เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ปูแอสฟัลท์ติก กว้าง 4 เมตร - - - - 160,000 ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ตรอกใน - ท้ายวัง คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 เมตร  ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 6  และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

297 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค .ส.ล. 824,500 - - - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.บึงบอน หมู่ 6 ป้องกันน้ าท่วม ช่วง1  0.50x0.75x166 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ช่วง2  0.50x0.75x143 เมตร ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

ช่วง3  0.50x0.75x176 เมตร

298 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - 425,000 425,000 - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.เขาไม้ลัก  หมู่ 6 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x500 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

299 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. 65,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ต่ิงเกษม หมู่ 6 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x35 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

พร้อมท่อระบายน้ า ค .ส.ล. ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

ยาว 4 เมตร 

300 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - 200,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ตรอกใน - ท้ายวัง ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x107 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 6 ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

301 ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าและ ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  - 449,000 - - - ปัญหาน้ าท่วมมี ระบายน้ าและ กองช่าง

ถ.ท้ายวัง - ห้วงไทรรัตน์ ป้องกันน้ าท่วม เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ปริมาณลดลง ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 6 พร้อมบ่อพักความยาวรวม ร้อยละ 80 มากข้ึน

107 เมตร
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302 ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าและ ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  14,000 - - - - ปัญหาน้ าท่วมมี ระบายน้ าและ กองช่าง

ทางข้ึนวัดท้ายวัง ป้องกันน้ าท่วม เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ปริมาณลดลง ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 6 พร้อมบ่อพักความยาวรวม ร้อยละ 80 มากข้ึน

11 เมตร

303 ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าและ ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  - - 60,000 - - ปัญหาน้ าท่วมมี ระบายน้ าและ กองช่าง

ซ.บึงบอน หมู่ 6 ป้องกันน้ าท่วม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ปริมาณลดลง ป้องกันน้ าท่วมได้

2 แถว ความยาว 6 เมตร ร้อยละ 80 มากข้ึน

304 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม - - 600,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ทุ่งเจริญ หมู่ 6 ป้องกันน้ าท่วม ขนาด 2.40x2.40x8 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

ชนิด 1 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน

305 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม - - 500,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.เนินตะแคง หมู่ 6 ป้องกันน้ าท่วม ขนาด 1.80x1.80x5 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

ชนิด 1 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน

306 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม - 900,000 - - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.สามพ่ีน้อง หมู่ 6 ป้องกันน้ าท่วม ขนาด 2.40x2.40x8 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน

307 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ฝายชะลอน้ า กว้าง 6 เมตร - 150,000  - - - ประชาชนพึงพอใจ เกษตรกรมีน้ าใช้ท า กองช่าง

ซ.สามพ่ีน้อง หมู่ 6 ในการท าเกษตรอย่าง ยาว 12 เมตร สูง 2.50 เมตร ต่อการสร้างฝาย การเกษตร

พอเพียง ชะลอน้ า ร้อยละ 80

308 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ฝายชะลอน้ า กว้าง 4 เมตร - 120,000  - - - ประชาชนพึงพอใจ เกษตรกรมีน้ าใช้ท า กองช่าง

ซ.ตะบก 2 หมู่ 6 ในการท าเกษตรอย่าง ยาว 6 เมตร สูง 2 เมตร ต่อการสร้างฝาย การเกษตร

พอเพียง ชะลอน้ า ร้อยละ 80

309 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ฝายจ านวน 1 แห่ง - 50,000 50,000 - - ประชาชนพึงพอใจ เกษตรกรมีน้ าใช้ท า กองช่าง

คลองหนองบัว  หมู่ 6 ในการท าเกษตรอย่าง ต่อการสร้างฝาย การเกษตร

พอเพียง ชะลอน้ า ร้อยละ 80
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310 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ฝายจ านวน 1 แห่ง - - 50,000 - 50,000 ประชาชนพึงพอใจ เกษตรกรมีน้ าใช้ท า กองช่าง

คลองบึงบอน หมู่ 6 ในการท าเกษตรอย่าง ต่อการสร้างฝาย การเกษตร

พอเพียง ชะลอน้ า ร้อยละ 80
311 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ฝายจ านวน 1 แห่ง - -  - - 120,000 ประชาชนพึงพอใจ เกษตรกรมีน้ าใช้ท า กองช่าง

ซ.เนินตะแคง หมู่ 6 ในการท าเกษตรอย่าง ต่อการสร้างฝาย การเกษตร

พอเพียง ชะลอน้ า ร้อยละ 80

312 ก่อสร้างกาลักน้ า เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ า ความยาวกาลักน้ า ท่อ PVC - 70,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

อ่างวังหิน - ฝายตะบก 2 ใช้ในการท าเกษตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 น้ิว  ต่อการก่อสร้าง อย่างเพียงพอ

หมู่ 6 อย่างพอเพียง ยาว 350 เมตร กาลักน้ า ร้อยละ 80

313 วางท่อน้ าดิบ บ้านท้ายวัง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ เดินท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง - - - 4,400,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

หมู่ 6 12 น้ิว ยาว 2,000 เมตร ต่อการวางท่อน้ าดิบ อย่างเพียงพอ

ร้อยละ 80

314 วางท่อน้ าดิบ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ เดินท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง - 700,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.มาบตอง - เนินต๋ัง 8 น้ิว ยาว 915 เมตร ต่อการวางท่อน้ าดิบ อย่างเพียงพอ

หมู่ 6 ร้อยละ 80

315 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - 360,000 - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง

(ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ ) เส้นทางคมนาคม จ านวน 6 ชุด ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง

ในพ้ืนท่ี หมู่ 6 สาธารณะ ร้อยละ 80

316 ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อประปา ขนาดเส้นผ่าน - - - - 150,000 ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

ซ.โรงยาง - ห้วงไทรรัตน์ น้ าใช้อุปโภค บริโภค ศูนย์กลาง 3 น้ิว ต่อการขยายเขตท่อ อย่างเพียงพอ

ถึง ซ.ตะบก 1 หมู่ 6 ยาว 500 เมตร ประปา ร้อยละ 80

317 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อประปา ขนาดเส้นผ่าน -  - 100,000  - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

ซ.เขาไม้ลัก หมู่ 6 น้ าใช้อุปโภค - บริโภค ศูนย์กลาง 3 น้ิว การขยายเขตประปา อย่างเพียงพอ

ยาว 2,300 เมตร ร้อยละ 80
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318 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อประปา ขนาดเส้นผ่าน - - 14,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

ซ.ริมเข่ือน หมู่ 6 น้ าใช้อุปโภค บริโภค ศูนย์กลาง 2 น้ิว การขยายเขตประปา อย่างเพียงพอ

ยาว 150 เมตร หมู่บ้าน ร้อยละ 80

319 ก่อสร้างแก้มลิงหลังหน่วย เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ก่อสร้างแก้มลิง จ านวน 1 แห่ง 1,100,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีน้ าใช้ งานป้องกันฯ

ปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) เพ่ืออุปโภค - บริโภค การสร้างแก้มลิง เพียงพอและ  ส านักปลัด

หมู่ 6 และกลุ่มผู้ใช้น้ ามีน้ าใช้ ร้อยละ 80 เกษตรกรมีน้ าใช้

เพ่ือการเกษตร เพ่ือการเกษตร

320 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ปรับปรุงถนนดินลูกรัง - - 180,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ลุงบุตร หมู่ 7 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ความกว้าง 5 เมตร ความยาว 300 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ความยาว 300 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

321 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 432,000 ถนน ค.ส.ล.มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.คลองม่วง 2 หมู่ 7 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร ยาว 180 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

322 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 126,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.หนองน้ าขาว แยก 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร ยาว 70 เมตร ไป - มาได้สะดวก
หมู่ 7 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร
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323 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ก่อสร้างฝายชะลอน้ า - 150,000 - - - ประชาชนพึงพอใจต่อ เกษตรกรมีน้ าใช้ท า กองช่าง

คลองดอนตาปู่ หมู่ 7 ในการท าเกษตรอย่าง จ านวน 1 แห่ง การสร้างฝายชะลอน้ า การเกษตร

 พอเพียง ร้อยละ 80
324 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 72,000 - - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.พัฒนาการ 1/3 หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ความยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 100 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

325 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 120,000 - - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.พัฒนาการ 4/1 หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 100 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

326 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - 144,000 - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.พัฒนาการ 4/2 หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ความยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 200 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

327 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ปรับปรุงถนนดินลูกรัง - - - - 50,000 ถนนดินลูกรังมีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.พัฒนาการ 2/3 หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 100 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร
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328 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.พัฒนาการ 1/3 หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย  0.15  ม.

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

329 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 144,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.พัฒนาการ 2/5 หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร ยาว 60 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย  0.15  ม.

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

330 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 126,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.พัฒนาการ 3/5 หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร ยาว 70 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

331 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 600,000 600,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.พัฒนาการ 4 หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร ยาว 250 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

332 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5 เมตร 120,000 - - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.คงทรัพย์ หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 200 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร
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333 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เกษมศิริ หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

334 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - 312,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.พัฒนาการ 2/4 หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน  กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร ยาว 130 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

335 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - 240,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.พัฒนาการ 1/5 หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

336 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 132,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.พัฒนาการ 1/6 หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร ยาว 55 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

337 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 120,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.พัฒนาการ 2/1 หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 290 เมตร ยาว 290 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร
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338 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 369,000 - - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ปานทอง แยก 1 หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 154 เมตร ยาว 154 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

339 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร 630,000 - - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมรางระบายน้ า ค .ส.ล. คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 150 เมตร ยาว 150 เมตร ไป - มาได้สะดวก

ซ.หวังเจริญ หมู่ 8 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ า 

เดือดร้อนของราษฎรใน รางระบายน้ า ขนาด ค.ส.ล.

การใช้เส้นทางสัญจร 0.50x0.65x150 เมตร

340 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร - - 588,000 588,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมรางระบายน้ า ค .ส.ล. คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 280 เมตร ยาว 280 เมตร ไป - มาได้สะดวก

ซ.พัฒนาการ 2/2 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ า 

หมู่ 8 เดือดร้อนของราษฎรใน รางระบายน้ า ขนาด ค.ส.ล.

การใช้เส้นทางสัญจร 0.50x0.65x280 เมตร

341 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร - - - 420,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมรางระบายน้ า ค .ส.ล. คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

ซ.พัฒนาการ 1/2 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ า 

หมู่ 8 เดือดร้อนของราษฎรใน รางระบายน้ า ขนาด ค.ส.ล.

การใช้เส้นทางสัญจร 0.50x0.65x100 เมตร

342 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร - - - 420,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมรางระบายน้ า ค .ส.ล. คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

ซ.บัวประเสริฐ หมู่ 8 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ า 

เดือดร้อนของราษฎรใน รางระบายน้ า ขนาด ค.ส.ล.

การใช้เส้นทางสัญจร 0.50x0.65x100 เมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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343 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร - - - 420,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมรางระบายน้ า ค .ส.ล. คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

ซ.โรงหมึกเจ๊สาว หมู่ 8 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ า 

เดือดร้อนของราษฎรใน รางระบายน้ า ขนาด ค.ส.ล.

การใช้เส้นทางสัญจร 0.50x0.65x100 เมตร

344 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร - - 420,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมรางระบายน้ า ค .ส.ล. คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

ซ.แสงพลอย หมู่ 8 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ า 

เดือดร้อนของราษฎรใน รางระบายน้ า ขนาด ค.ส.ล.

การใช้เส้นทางสัญจร 0.50x0.65x100 เมตร

345 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร - - - 798,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมรางระบายน้ า ค .ส.ล. คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 190 เมตร ยาว 190 เมตร ไป - มาได้สะดวก

คลองชลประทาน หมู่ 8 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ า 

เดือดร้อนของราษฎรใน รางระบายน้ า ขนาด ค.ส.ล.

การใช้เส้นทางสัญจร 0.50x0.65x190 เมตร

346 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร - - 420,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมรางระบายน้ า ค .ส.ล. คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

คลองชลประทาน 2 หมู่ 8 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ า 

เดือดร้อนของราษฎรใน รางระบายน้ า ขนาด ค.ส.ล.

การใช้เส้นทางสัญจร 0.50x0.65x100 เมตร

347 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร - 400,000 482,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมรางระบายน้ า ค .ส.ล. คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 210 เมตร ยาว 210 เมตร ไป - มาได้สะดวก

คลองชลประทาน 1/1 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ า 

หมู่ 8 เดือดร้อนของราษฎรใน รางระบายน้ า ขนาด ค.ส.ล.

การใช้เส้นทางสัญจร 0.50x0.65x210 เมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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348 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร - 400,000 420,000 420,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมรางระบายน้ าค .ส.ล. คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 300 เมตร ยาว 300 เมตร ไป - มาได้สะดวก

ซ.ชลประทาน หมู่ 8 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ า 

เดือดร้อนของราษฎรใน รางระบายน้ า ขนาด ค.ส.ล.

การใช้เส้นทางสัญจร 0.50x0.65x300 เมตร

349 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร - - - 250,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมรางระบายน้ าค .ส.ล. คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 60 เมตร ยาว 60 เมตร ไป - มาได้สะดวก

ซ.ข้างโรงแรมไพลิน หมู่ 8 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ า 

เดือดร้อนของราษฎรใน รางระบายน้ า ขนาด ค.ส.ล.

การใช้เส้นทางสัญจร 0.50x0.75x60 เมตร 

(2ข้าง)

350 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. 540,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ร่วมมิตร หมู่ 8 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x40 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

351 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - 500,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.พัฒนาการ 2/1 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x285 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 8 ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

352 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - - 200,000 - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.อู่ช่างแห้ง หมู่ 8 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x300 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

353 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - 200,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ประเสริฐมัดรอ ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x100 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 8 ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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354 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - - - 400,000 ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.จงรัก หมู่ 8 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x270 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

355 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - 158,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.พัฒนาการ 3/1 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.60x110 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 8 ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

356 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - 446,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.เอ่ียมสมบัติ หมู่ 8 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.60x324 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

357 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - - - 244,000 ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ด่านเก่า 2 หมู่ 8 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.60x172 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

358 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - 504,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.พัฒนาการ 2/4 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.65x280 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 8 ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

359 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - 522,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.กุโบว์ หมู่ 8 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.65x290 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

360 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - 216,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.พัฒนาการ 3/6 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.65x120 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 8 ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

361 ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าและ ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  450,000 - - - - ปัญหาน้ าท่วมมี ระบายน้ าและ กองช่าง

ถ.ท่าเรือ - เนินตาแมว ป้องกันน้ าท่วม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ปริมาณลดลง ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 8 1 เมตร จ านวน 400 ท่อน ร้อยละ 80 มากข้ึน

พร้อมบ่อพักค.ส.ล.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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362 ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าและ ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  - - - 198,000 - ปัญหาน้ าท่วมมี ระบายน้ าและ กองช่าง

ซ.พัฒนาการ 3 หมู่ 8 ป้องกันน้ าท่วม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ปริมาณลดลง ป้องกันน้ าท่วมได้

1 เมตร ยาว 120 เมตร ร้อยละ 80 มากข้ึน

363 ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าและ ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  - - - 20,000 20,000 ปัญหาน้ าท่วมมี ระบายน้ าและ กองช่าง

ซ.พัฒนาการ 4 หมู่ 8 ป้องกันน้ าท่วม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ปริมาณลดลง ป้องกันน้ าท่วมได้

1 เมตร ยาว 100 เมตร ร้อยละ 80 มากข้ึน

364 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - 900,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

(ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ ) ตามเส้นทางคมนาคม จ านวน 15 จุด ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง

ถ.เนินตาแมว - ด่านเก่า สาธารณะ ร้อยละ 80

หมู่ 8 

365 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - 600,000 600,000 600,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.พ่วงมิตร หมู่ 9 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร ยาว 700 เมตร ไป - มาได้สะดวก
และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

366 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 640,000 640,000 640,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ช่วยกัน หมู่ 9 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร ยาว 800 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

367 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 240,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ทวนพัฒนา หมู่ 9 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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368 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 240,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.คงดี หมู่ 9 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

369 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 240,000 - - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ฉายแสง หมู่ 9 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

370 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 1,080,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.วัดเกาะมะปริง หมู่ 9 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร ยาว 450 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

371 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 480,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.หนองปรือ (ซอย 2) คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 9 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

372 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 240,000 - - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.หนองคล้า หมู่ 9 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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373 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - 480,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

สระหลวงลุงหลี หมู่ 9 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

374 ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. - - - 450,000 450,000 ไหล่ทาง ค.ส.ล. ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สวนใน - มาบชลูด คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 1 เมตร มีความยาว ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 9 และแก้ไขปัญหาความ ยาว 1,500 เมตร 1,500 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

การใช้เส้นทางสัญจร

375 ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. - - 270,000 270,000 - ไหล่ทาง ค.ส.ล. ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สวนใน - ห้วงไทรรัตน์ คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 0.5 เมตร มีความยาว ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 9 และแก้ไขปัญหาความ ยาว 1,800 เมตร 1,800 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

การใช้เส้นทางสัญจร
ปูแอสฟัลท์ติก เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ปูแอสฟัลติกท์ - - 2,200,000 - - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถ.ท้ายวัง - ห้วงไทรรัตน์ คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร มีความยาว ไป - มาได้สะดวก
หมู่ 9 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 800 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

377 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - 600,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ท้ายไร่ หมู่ 9 ป้องกันน้ าท่วม 0.70x0.65x300 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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378 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ รางระบายน้ า ค.ส.ล. - - - - 720,000 ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.หนองคล้า หมู่ 9 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x400 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

379 ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าและ ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร - - - 300,000 - ปัญหาน้ าท่วมมี ระบายน้ าและ กองช่าง

ซ.หนองคล้า หมู่ 9 ป้องกันน้ าท่วม จ านวน 100 ท่อน ปริมาณลดลง ป้องกันน้ าท่วมได้

พร้อมบ่อพัก ร้อยละ 80 มากข้ึน

380 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ค .ส.ล. - - - 660,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.วัดเกาะมะปริง ป้องกันน้ าท่วม ขนาด 1.80x1.80x6 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 9 ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน

381 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ค .ส.ล. - - 660,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.พุทธมณฑล ป้องกันน้ าท่วม ขนาด 1.80x1.80x6 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

(ข้างบ้านหมอสมชาย) ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน

หมู่ 9

382 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ค .ส.ล. - - - 880,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.สวนใน - ป้องกันน้ าท่วม ขนาด 1.80x1.80x8 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

ห้วงไทรรัตน์ หมู่ 9 ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน

383 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ค .ส.ล. - - - - 660,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.สุขใจ หมู่ 9 ป้องกันน้ าท่วม ขนาด 1.80x1.80x6 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน
384 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า  เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ฝายจ านวน 1 แห่ง - - 150,000 - - ประชาชนพึงพอใจ เกษตรกรมีน้ าใช้ท า กองช่าง

คลองสามวา หมู่ 9 ในการท าเกษตรอย่าง ต่อการสร้างฝาย การเกษตร

พอเพียง ชะลอน้ า ร้อยละ 80
385 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ฝายจ านวน 2 แห่ง - - 300,000 - - ประชาชนพึงพอใจ เกษตรกรมีน้ าใช้ท า กองช่าง

คลองมาบชลูด หมู่ 9 ในการท าเกษตรอย่าง ต่อการสร้างฝาย การเกษตร

พอเพียง ชะลอน้ า ร้อยละ 80

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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386 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ฝายจ านวน 1 แห่ง 150,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ เกษตรกรมีน้ าใช้ท า กองช่าง

คลองบึงบอน หมู่ 9 ในการท าเกษตรอย่าง ต่อการสร้างฝาย การเกษตร

พอเพียง ชะลอน้ า ร้อยละ 80
387 เปล่ียนขนาดท่อประปา เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อประปาหมู่บ้าน - 270,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีประปาใช้ กองช่าง

หมู่บ้าน ซ.สุทธิวารี หมู่ 9 ประปาใช้ ขนาด Ø 3" ยาว 1,500 ม. ต่อการเปล่ียนขนาด

ท่อประปา ร้อยละ 80

388 ขยายเขตท่อประปา เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อประปาหมู่บ้าน 270,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

หมู่บ้าน ซ.ช่วยกัน หมู่ 9 น้ าใช้อุปโภค บริโภค ขนาด Ø 3 " ยาว 1,500 ม. ต่อการขยายเขตท่อ เพียงพอ

ประปา ร้อยละ 80

389 วางท่อน้ าดิบ คลองสามวา เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าดิบ ขนาด Ø 8" - - - 3,400,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

ถึง คลองมาบชลูด หมู่ 9 น้ าใช้อุปโภค บริโภค ยาว 2,000 ม. ต่อการวางท่อน้ าดิบ เพียงพอ

ร้อยละ 80

390 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - 55,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง

(พลังงานแสงอาทิตย์) ตามเส้นทางคมนาคม จ านวน 1 จุด ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง

สามแยกหน้า รร.สวนใน สาธารณะ ร้อยละ 80

หมู่ 9
391 ก่อสร้างฝายน้ าล้น 1. เพ่ือชะลอการไหล ก่อสร้างฝายน้ าล้น 750,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจต่อ 1. การไหลของน้ าใน งานป้องกันฯ

คลองห้วงไทรรัตน์ หมู่ท่ี 9 เวียนของน้ า ขนาดกว้าง 1 ม. การสร้างฝายน้ าล้น แหล่งน้ าช้าลง  ส านักปลัด

บ้านสวนใน 2. เพ่ือลดความรุนแรง สูงเฉล่ีย 3.50 ม. ร้อยละ 80 2. การพังทลายของ

ของการชะล้างพังทลาย จ านวน 8 ช่อง ดินลดลง

ของดิน 3. มีน้ าใช้อุปโภค

3. เพ่ือกักเก็บน้ าใช้ บริโภคมากข้ึน

วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับโครงการท่ี
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392 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 64,000 - - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.คลองจิก 3 หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร ความยาว 150 เมตร ไป - มาได้สะดวก
และแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

393 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - 85,000 - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ชพานนท์ (แยก 1) คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร ความยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก
หมู่ 10 และแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

394 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - 174,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ต้ังทรงเกียรติ หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร ความยาว 300 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

395 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ปรับปรุงถนนดินลูกรัง - - 150,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.เขาระก า 1/1 หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ความยาว 300 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

396 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 540,000 - - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.คลองจิก 1/2 หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร ยาว 300 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

โครงการ วัตถุประสงค์  ท่ี

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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397 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 180,000 180,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.คลองจิก 1/3 หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

398 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 504,000 504,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ต้ังทรงเกียรติ หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร ยาว 420 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

399 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 480,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เขาระก า 3/1  หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 240,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.เขาระก า 4 หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

401 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เนินต๋ัง 1/2 หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ
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402 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 360,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เนินต๋ัง 3/1 หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร ยาว 150 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

403 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 369,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เฟ่ืองศิริ หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 205 เมตร ยาว 205 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

404 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 180,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สุวรรณพิศ หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

405 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 240,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เขาระก า หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

406 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 480,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เนินต๋ังสามัคคี หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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407 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 432,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ชพานนท์ (แยก 1) คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร ยาว 180 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 10 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

408 ก่อสร้างดาดคอนกรีต เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างดาดคอนกรีต  300,000 - - - - ปัญหาน้ าท่วมมี ระบายน้ าและ กองช่าง

ถ.พัฒนาการปลายคลอง - ป้องกันน้ าท่วม จ านวน 2 จุด ปริมาณลดลง ป้องกันน้ าท่วมได้

เขาระก า  หมู่ 10 ร้อยละ 80 มากข้ึน
409 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  - 900,000 - - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.เขาระก า 1/1 ป้องกันน้ าท่วม ขนาด 2.40x2.40x7 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 10 ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน

410 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  - - - 600,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ต้ังทรงเกียรติ ป้องกันน้ าท่วม ท่อขนาด 1.80x1.80x6 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 10 ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน

411 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  - - 600,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.คลองจิก หมู่ 10 ป้องกันน้ าท่วม ท่อขนาด 1.80x1.80x6 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน

412 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ก่อสร้างฝายชะลอน้ า - - - - 500,000 ประชาชนพึงพอใจ เกษตรกรมีน้ าใช้ท า กองช่าง
คลองจิก หมู่ 10 ในการท าเกษตรอย่าง จ านวน 1 แห่ง ต่อการสร้างฝาย การเกษตร

พอเพียง ชะลอน้ า ร้อยละ 80
413 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ก่อสร้างฝายชะลอน้ า - - - - 500,000 ประชาชนพึงพอใจ เกษตรกรมีน้ าใช้ท า กองช่าง

ล ารางเขาขนุน หมู่ 10 ในการท าเกษตรอย่าง จ านวน 1 แห่ง ต่อการสร้างฝาย การเกษตร

พอเพียง ชะลอน้ า ร้อยละ 80

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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414 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ก่อสร้างฝายชะลอน้ า - - - 500,000 - ประชาชนพึงพอใจ เกษตรกรมีน้ าใช้ท า กองช่าง

ล ารางต้นไทย หมู่ 10 ในการท าเกษตรอย่าง จ านวน 1 แห่ง ต่อการสร้างฝาย การเกษตร

พอเพียง ชะลอน้ า ร้อยละ 80
415 ขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาล - - - 120,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

ซ. คลองจิก หมู่ 10 พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ ต่อการขุดบ่อบาดาล เพียงพอ

ร้อยละ 80

416 ขุดบ่อน้ าต้ืน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ขุดบ่อน้ าต้ืนจ านวน 1 บ่อ - - - - 100,000 ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

ซ.เขาระก า 3/1 หมู่ 10 ต่อการขุดบ่อน้ าต้ืน เพียงพอ

ร้อยละ 80
417 ก่อสร้างระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้างระบบประปา - - - 900,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

หมู่บ้าน ซ.คลองจิก หมู่ 10 น้ าใช้อุปโภคบริโภค หมู่บ้าน (ถังลูกบอล) ต่อการก่อสร้างระบบ เพียงพอ

จ านวน 1 ลูก พร้อมอุปกรณ์ ประปาหมู่บ้าน

ร้อยละ 80
418 ก่อสร้างระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้างระบบประปา - - - - 900,000 ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

หมู่บ้าน ซ.เนินต๋ัง หมู่ 10 น้ าใช้อุปโภคบริโภค หมู่บ้าน (ถังลูกบอล) ต่อการก่อสร้างระบบ เพียงพอ

จ านวน 1 ลูก พร้อมอุปกรณ์ ประปาหมู่บ้าน

ร้อยละ 80
419 ก่อสร้างระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้างระบบประปา - - - 900,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

หมู่บ้าน ซ.เขาระก า หมู่ 10 น้ าใช้อุปโภคบริโภค หมู่บ้าน (ถังลูกบอล) ต่อการก่อสร้างระบบ เพียงพอ

จ านวน 1 ลูก พร้อมอุปกรณ์ ประปาหมู่บ้าน

ร้อยละ 80
420 ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อประปา ขนาด Ø 3 " - - 300,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

ซ.ส านกสงฆ์เกาะมะปริง น้ าใช้อุปโภค บริโภค ยาว 1,000 ม. ต่อการขยายเขตท่อ เพียงพอ

หมู่ 10 ประปา ร้อยละ 80

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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421 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อประปา ขนาด Ø 3 " - 200,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

ถ.เนินต๋ัง หมู่ 10 น้ าใช้อุปโภค บริโภค ยาว 1,000 ม. ต่อการขยายเขต เพียงพอ

ประปา ร้อยละ 80

422 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - 55,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง

(ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ ) เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง

ซ.คลองจิก หมู่ 10 สาธารณะ ร้อยละ 80

423 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - - - 372,000 ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.นายหอม หมู่ 11 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร ความยาว 700 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

424 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  421,000 - - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.หินเพลิง หมู่ 11 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 185 เมตร ยาว 185 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร
425 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  660,000 660,000 660,000 660,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถ.ห้วงไทรรัตน์ - ราชทัณฑ์  คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 5 เมตร ยาว 882 เมตร ยาว 882 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 11 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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426 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - - - - 192,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ภักดี หมู่ 11 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร ยาว 80 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร
427 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  480,000 - - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ยุทธนา หมู่ 11 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

428 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  540,000 540,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.บุญอยู่ หมู่ 11 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร ยาว 600 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

429 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - - - 180,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.วันดี หมู่ 11 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

430 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - 416,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร ยาว 20 เมตร ไป - มาได้สะดวก

ค.ส.ล. ซ.ข้างศาลา หมู่ 11 และแก้ไขปัญหาความ พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม พร้อมท่อลอดเหล่ียม

เดือดร้อนของราษฎรใน ขนาด 1.80x1.80x16 เมตร ค.ส.ล.

การใช้เส้นทางสัญจร ชนิด 1 ช่อง

โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี
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431 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ค .ส.ล. - 500,000 - - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.มาบตอง - เนินต๋ัง ป้องกันน้ าท่วม ขนาด 1.80x1.80x6 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 11 ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน

432 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ค .ส.ล. - - 700,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.หินเพลิง ป้องกันน้ าท่วม ขนาด 1.80x1.80x6 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 11 ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน

433 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ค .ส.ล. 900,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.เนินต๋ัง ป้องกันน้ าท่วม ขนาด 2.40x2.40x70 เมตร การก่อสร้างท่อลอด ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 11 ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 มากข้ึน

434 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ก่อสร้างฝายชะลอน้ า - 150,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ เกษตรกรมีน้ าใช้ท า กองช่าง

คลองมาบชลูด หมู่ 11 ในการท าเกษตรอย่าง จ านวน 1 แห่ง ต่อการสร้างฝาย การเกษตร

พอเพียง ชะลอน้ า ร้อยละ 80

435 ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อประปาขนาด  150,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง

ซ.มาบตอง - เนินต๋ัง น้ าใช้อุปโภค บริโภค เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 น้ิว ต่อการขยายเขตท่อ มีน้ าใช้เพียงพอ

หมู่ 11 ยาว 275 เมตร เส้นผ่านศูนย์ ประปา ร้อยละ 80

กลาง 2 น้ิว ยาว 408 เมตร

436 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - - 126,000 - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เจดีย์สามท่านเจ้าคุณ คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ความยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 12 และแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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437 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - - 126,000 - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.แสบใจ 3/2 หมู่ 12 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ความยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

438 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - - - 126,000 ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ปัญญาเคร่ืองเย็น 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ความยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 12 และแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

439 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - - - 126,000 ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ปัญญาเคร่ืองเย็น 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ความยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 12 และแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

440 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - - - 110,000 ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ปัญญาเคร่ืองเย็น 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร ความยาว 150 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 12 และแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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441 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - - 72,000 - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ปัญญา หมู่ 12 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 200 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎรใน ดินหนาเฉล่ีย 1.00 เมตร 

การใช้เส้นทางสัญจร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร

หินคลุก 20 ลบ.ม.

442 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - 92,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ชัยมงคล 3 หมู่ 12 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 200 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎรใน ดินหนาเฉล่ีย 1.00 เมตร 

การใช้เส้นทางสัญจร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร

หินคลุก 20 ลบ.ม.

443 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 95,000 - - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.จรัส หมู่ 12 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาว 145 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 145 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

444 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 240,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ข้างโรงเรียนชาย หมู่ 12 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

218



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

445 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 240,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.หลังจวน หมู่ 12 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

446 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 120,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.แสบใจ 2 หมู่ 12 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร ยาว 50 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

447 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 158,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ชัยมงคล 1 หมู่ 12 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 66 เมตร ยาว 66 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

448 ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ขยายไหล่ทาง - - 90,000 90,000 - ไหล่ทาง ค.ส.ล. มี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.แสบใจ 1 หมู่ 12 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 0.50 เมตร ความยาว 300 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 300 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน หนาเฉล่ีย 0.15  ม.

การใช้เส้นทางสัญจร
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449 ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ขยายไหล่ทาง - - 60,000 - - ไหล่ทาง ค.ส.ล. มี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.หลังจวน หมู่ 12 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 0.50 เมตร ความยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 100 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน หนาเฉล่ีย 0.15  ม.

การใช้เส้นทางสัญจร

450 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - 584,000 - - - ถนน ค.ส.ล. พร้อม ประชาชนสัญจร กองช่าง

ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 99 เมตร ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ไป - มาได้สะดวก

ซ.หลังจวน (ข้างโรงเหล็ก) และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อม มีความยาวรวม

หมู่ 12 เดือดร้อนของราษฎรใน ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อม 99 เมตร

การใช้เส้นทางสัญจร บ่อพัก ขนาด Ø 0.60 เมตร

ความยาวรวม 99 เมตร
451 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 472,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร ยาว 130 เมตร ไป - มาได้สะดวก

ค.ส.ล. ซ.สหกรณ์ครู หมู่ 12 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อม พร้อมรางระบายน้ า 

เดือดร้อนของราษฎรใน ก่อสร้างรางระบายน้ า ค .ส.ล. ค.ส.ล.

การใช้เส้นทางสัญจร ขนาด 0.50x0.75x80 เมตร
452 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 145,200 - ถนน ค.ส.ล. พร้อม ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 44 เมตร รางระบายน้ า ค.ส.ล. ไป - มาได้สะดวก

ค.ส.ล. ซ.อ.ธันวา หมู่ 12 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อม ยาว 44 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน ก่อสร้างรางระบายน้ า ค .ส.ล. 
การใช้เส้นทางสัญจร ขนาด 0.50x0.6x44 เมตร
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453 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 270,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 18 เมตร ยาว 18 เมตร ไป - มาได้สะดวก

ค.ส.ล. ซ.หลังจวน 1 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อม พร้อมรางระบายน้ า 

หมู่ 12 เดือดร้อนของราษฎรใน ก่อสร้างรางระบายน้ า ค .ส.ล. ค.ส.ล.

การใช้เส้นทางสัญจร ขนาด 0.50x0.65x68 เมตร
(สองข้าง)

454 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 220,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร ยาว 45 เมตร ไป - มาได้สะดวก

ค.ส.ล. ซ.สหกรณ์ครู ซอย 1 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อม พร้อมรางระบายน้ า 

หมู่ 12 เดือดร้อนของราษฎรใน ก่อสร้างรางระบายน้ า ค .ส.ล. ค.ส.ล.

การใช้เส้นทางสัญจร ขนาด 0.50x0.50x45 เมตร
455 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค .ส.ล. - - - 200,000 - ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.หลังจวน หมู่ 12 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.75x100 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

456 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค .ส.ล. - - - - 1,200,000 ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.แสบใจ 3/2 ป้องกันน้ าท่วม 0.70x0.75x365 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 12 พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

457 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค .ส.ล. - - - - 414,000 ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.แสบใจ 1 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.60x230 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 12 ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

458 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค .ส.ล. - - - - 360,000 ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.แสบใจ 2 ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.65x200 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 12 ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน
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459 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค .ส.ล. - - - - 85,000 ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าและ กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.เบียร์วุ้น ป้องกันน้ าท่วม 0.50x0.65x50 เมตร ต่อการก่อสร้างราง ป้องกันน้ าท่วมได้

หมู่ 12 ระบายน้ า ร้อยละ 80 มากข้ึน

460 ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าและ ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร 661,000 - - - - ปัญหาน้ าท่วมมี ระบายน้ าและ กองช่าง

ซ.แสบใจ 3/2 หมู่ 12 ป้องกันน้ าท่วม พร้อมบ่อพักความยาว ปริมาณลดลง ป้องกันน้ าท่วมได้

รวม 182 เมตร ร้อยละ 80 มากข้ึน

461 ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าและ ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 เมตร - - - 450,000 - ปัญหาน้ าท่วมมี ระบายน้ าและ กองช่าง
ซ.ท้ายไปรษณีย์ หมู่ 12 ป้องกันน้ าท่วม จ านวน 100 ท่อน ปริมาณลดลง ป้องกันน้ าท่วมได้

ร้อยละ 80 มากข้ึน

462 ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าและ ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 เมตร - 30,000 - - - ปัญหาน้ าท่วมมี ระบายน้ าและ กองช่าง

ซ.ใหม่ หมู่ 12 ป้องกันน้ าท่วม จ านวน 150 ท่อน  ปริมาณลดลง ป้องกันน้ าท่วมได้

พร้อมบ่อพักค.ส.ล. ร้อยละ 80 มากข้ึน

463 ก่อสร้างทางเช่ือมถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างทางเช่ือมถนน - 25,000 - - - ทางเช่ือม ค.ส.ล. มี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ค.ส.ล. หมู่บ้านเจริญศิริเฮ้าส์ คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 6.70 เมตร ความยาว 5.20 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 12 ยาว 5.20 เมตร 

พร้อมร้ือถนนเดิม
464 ก่อสร้างทางเช่ือมถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างทางเช่ือมถนน - 39,000 - - - ทางเช่ือม ค.ส.ล. มี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ค.ส.ล. หมู่บ้านร่มสุข คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ความยาว 9.20 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 12 ยาว 9.20 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

พร้อมร้ือถนนเดิม
465 ปูแอสฟัลท์ติก เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก - 504,000 - - - ถนนแอสฟัลท์ติกมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.แสบใจ 3 หมู่ 12 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ความยาว 300 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

466 ปูแอสฟัลท์ติก เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก - - - 374,000 - ถนนแอสฟัลท์ติกมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สหกรณ์ครู หมู่ 12 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 5.50 เมตร ความยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

ยาว 200 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

467 ปูแอสฟัลท์ติก เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก - - - 720,000 - ถนนแอสฟัลท์ติกมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.แสบใจ 1 หมู่ 12 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร ความยาว 400 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร
468 ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างสะพาน คสล . - 1,500,000 - 1,500,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนสัญจร กองช่าง

โรงเรียนชาย หมู่ 12 ความสะดวกในการ กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร การก่อสร้างสะพาน ไป - มาได้สะดวก

(ซอยโรงเหล็ก) สัญจรไป - มา ข้ามคลอง ร้อยละ 80

รวม 21,399,500 28,496,300 47,372,100 69,213,890 45,509,700  -  -  -

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

468 โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

         แผนงาน 5.2 เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ขุดลอกร่องระบายน้ า เพ่ือยับย้ังและป้องกัน ขุดลอกร่องระบายน้ า 30,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ น้ าไหลเวียนได้สะดวก งานป้องกันฯ

ถนนชลประทาน - ท่าเรือ การเกิดอุทกภัย ขนาดกว้างเฉล่ีย 4 เมตร  ต่อการขุดลอกร่อง ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วม  ส านักปลัด

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

ยาว  400 เมตร อุทกภัย

2 ขุดลอกร่องระบายน้ า เพ่ือยับย้ังและป้องกัน ขุดลอกร่องระบายน้ า 35,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ น้ าไหลเวียนได้สะดวก งานป้องกันฯ

ถนนชลประทาน - ท่าเรือ การเกิดอุทกภัย ขนาดกว้างเฉล่ีย 5 เมตร ต่อการขุดลอกร่อง ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วม  ส านักปลัด

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

ยาว  600 เมตร อุทกภัย

3 ขุดลอกร่องระบายน้ า เพ่ือยับย้ังและป้องกัน ขุดลอกร่องระบายน้ า - 23,200 - - - ประชาชนพึงพอใจ น้ าไหลเวียนได้สะดวก งานป้องกันฯ

ซอยพัฒนาการ 1 หมู่ 8 การเกิดอุทกภัย ขนาดกว้างเฉล่ีย 3 เมตร  ต่อการขุดลอกร่อง ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วม  ส านักปลัด

ลึกเฉล่ีย  2.00 เมตร ระบายน้ า ร้อยละ 80 ขังและลดการเกิด

ยาวรวม  800 เมตร อุทกภัย

4 ขุดลอกร่องระบายน้ า เพ่ือยับย้ังและป้องกัน ขุดลอกร่องระบายน้ า - - 63,800 - - ประชาชนพึงพอใจ น้ าไหลเวียนได้สะดวก งานป้องกันฯ

ซอยพัฒนาการ 2 หมู่ 8 การเกิดอุทกภัย ขนาดกว้างเฉล่ีย 3 เมตร  ต่อการขุดลอกร่อง ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วม  ส านักปลัด

ลึกเฉล่ีย  2.00 เมตร ระบายน้ า ร้อยละ 80 ขังและลดการเกิด

ยาวรวม  2,200 เมตร อุทกภัย

5 ขุดลอกร่องระบายน้ า เพ่ือยับย้ังและป้องกัน ขุดลอกร่องระบายน้ า - - 52,200 - - ประชาชนพึงพอใจ น้ าไหลเวียนได้สะดวก งานป้องกันฯ

ซอยพัฒนาการ 3 หมู่ 8 การเกิดอุทกภัย ขนาดกว้างเฉล่ีย 3 เมตร  ต่อการขุดลอกร่อง ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วม  ส านักปลัด

ลึกเฉล่ีย  2.00 เมตร ระบายน้ า ร้อยละ 80 ขังและลดการเกิด

ยาวรวม  1,800 เมตร อุทกภัย

วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ท่ีเติบโตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   

ท่ี โครงการ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 ขุดลอกร่องระบายน้ า เพ่ือยับย้ังและป้องกัน ขุดลอกร่องระบายน้ า - - 34,800 - - ประชาชนพึงพอใจ น้ าไหลเวียนได้สะดวก งานป้องกันฯ

ซอยพัฒนาการ 4 หมู่ 8 การเกิดอุทกภัย ขนาดกว้างเฉล่ีย 3 เมตร  ต่อการขุดลอกร่อง ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วม  ส านักปลัด

ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร ระบายน้ า ร้อยละ 80 ขังและลดการเกิด

ยาวรวม 1,200 เมตร อุทกภัย

7 ขุดลอกร่องระบายน้ า เพ่ือยับย้ังและป้องกัน ขุดลอกร่องระบายน้ า - - - 72,500 - ประชาชนพึงพอใจ น้ าไหลเวียนได้สะดวก งานป้องกันฯ

ถ.เนินตาแมว - ด่านเก่า การเกิดอุทกภัย ขนาดกว้างเฉล่ีย 3 เมตร  ต่อการขุดลอกร่อง ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วม  ส านักปลัด

หมู่ 8 ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร ระบายน้ า ร้อยละ 80 ขังและลดการเกิด

ยาวรวม 2,500 เมตร อุทกภัย

8 ขุดลอกร่องระบายน้ า เพ่ือยับย้ังและป้องกัน ขุดลอกร่องระบายน้ า - - - 42,500 - ประชาชนพึงพอใจ น้ าไหลเวียนได้สะดวก งานป้องกันฯ

ซอยชลประทาน หมู่ 8 การเกิดอุทกภัย ขนาดกว้างเฉล่ีย 3 เมตร  ต่อการขุดลอกร่อง ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วม  ส านักปลัด

ลึกเฉล่ีย  2.00 เมตร ระบายน้ า ร้อยละ 80 ขังและลดการเกิด

ยาวรวม  1,500 เมตร อุทกภัย

9 ขุดลอกร่องระบายน้ า เพ่ือยับย้ังและป้องกัน ขุดลอกร่องระบายน้ า - - - - 20,000 ประชาชนพึงพอใจ น้ าไหลเวียนได้สะดวก งานป้องกันฯ

ซอยข้างส านักงานท่ีดิน การเกิดอุทกภัย ขนาดกว้างเฉล่ีย 3 เมตร  ต่อการขุดลอกร่อง ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วม  ส านักปลัด

หมู่ 8 ลึกเฉล่ีย  2.00 เมตร ระบายน้ า ร้อยละ 80 ขังและลดการเกิด

ยาวรวม 500 เมตร อุทกภัย

10 ขุดลอกร่องระบายน้ า เพ่ือยับย้ังและป้องกัน ขุดลอกร่องระบายน้ า - - - - 87,000 ประชาชนพึงพอใจ น้ าไหลเวียนได้สะดวก งานป้องกันฯ

ถนนชลประทาน - ท่าเรือ การเกิดอุทกภัย ขนาดกว้างเฉล่ีย 3 เมตร  ต่อการขุดลอกร่อง ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วม  ส านักปลัด

หมู่ 8 ลึกเฉล่ีย  2.00 เมตร ระบายน้ า ร้อยละ 80 ขังและลดการเกิด
ยาวรวม  3,000 เมตร อุทกภัย

11 ขุดลอกร่องระบายน้ า เพ่ือยับย้ังและป้องกัน ขุดลอกร่องระบายน้ า - - - - 50,000 ประชาชนพึงพอใจ น้ าไหลเวียนได้สะดวก งานป้องกันฯ

ซอยคงดี หมู่ 11 การเกิดอุทกภัย ขนาดกว้างเฉล่ีย 5 เมตร  ต่อการขุดลอกร่อง ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วม  ส านักปลัด

ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร ระบายน้ า ร้อยละ 80 ขังและลดการเกิด

ยาวรวม 1,000 เมตร อุทกภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 ขุดลอกรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ ขุดลอกรางระบายน้ า - - - - 30,000 ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน้ า กองช่าง

ซ.วิสุทธิราษฎร์ หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.50 เมตร ต่อการขุดลอกราง และแก้ไขปัญหา

ลึกเฉล่ีย 0.5 เมตร ระบายน้ า ร้อยละ 80 น้ าท่วมได้ดีย่ิงข้ึน

ยาว 250 เมตร

13 ขุดลอกรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ ขุดลอกรางระบายน้ า - - - 35,000 - ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน้ า กองช่าง

ซ.เกาะน้ าใส หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.50 เมตร ต่อการขุดลอกราง และแก้ไขปัญหา

ลึกเฉล่ีย 0.5 เมตร ระบายน้ า ร้อยละ 80 น้ าท่วมได้ดีย่ิงข้ึน

ยาว 300 เมตร

14 ขุดลอกรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ ขุดลอกรางระบายน้ า - - 100,000 - - ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน้ า กองช่าง

ถ.หนองบัว - เกาะตะเคียน ป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.50 เมตร ต่อการขุดลอกราง และแก้ไขปัญหา

หมู่ 2 ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ระบายน้ า ร้อยละ 80 น้ าท่วมได้ดีย่ิงข้ึน

ยาว 1,000 เมตร

15 ขุดลอกรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ ขุดลอกรางระบายน้ า - - - 75,000 - ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน้ า กองช่าง

ซ.แจะ หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.50 เมตร ต่อการขุดลอกราง และแก้ไขปัญหา

ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ระบายน้ า ร้อยละ 80 น้ าท่วมได้ดีย่ิงข้ึน

ยาว 500 เมตร

16 ขุดลอกรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและ ขุดลอกรางระบายน้ า - - - 80,000 - ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน้ า กองช่าง

ถ.หนองบัว - ปลายคลอง ป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.50 เมตร ต่อการขุดลอกราง และแก้ไขปัญหา

หมู่ 2 ลึกเฉล่ีย 0.5 เมตร ระบายน้ า ร้อยละ 80 น้ าท่วมได้ดีย่ิงข้ึน

ยาว 700 เมตร

17 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - - 400,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.สุดสงวน หมู่ 1 น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ
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18 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - - 160,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.อ่ิมโภชน์ หมู่ 1 น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

19 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - 80,000 - - จ านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.อ่ิมโภชน์ หมู่ 1 ไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้เพ่ิมข้ึน ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 60

20 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - - 356,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.สามัคคี  หมู่ 2 น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

21 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - - - 256,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.บุตรทจี หมู่ 2 น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

22 เพ่ิมเฟสไฟฟ้า ซ.บัวเขียว เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า - 500,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

หมู่ 2 จาก 1 เฟสเป็น 3  เฟส ต่อการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

ร้อยละ 80 ความต้องการ

23 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - 400,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.บัวเขียว   หมู่ 2 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

24 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง 72,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.บัวเขียว 1 หมู่ 2 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80
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25 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดต้ังดวงไฟริมทาง - 160,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.บัวเขียว 2 หมู่ 2 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

26 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดต้ังดวงไฟริมทาง - 240,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.บัวเขียว 3 หมู่ 2 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

27 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - 240,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.บัวเขียว 4 หมู่ 2 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

28 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - 240,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.บัวเขียว 6 หมู่ 2 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

29 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - - 100,000 ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.บัวเขียว 7 หมู่ 2 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

30 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - 64,000 - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.ภมร หมู่ 2 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

31 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดต้ังดวงไฟริมทาง - 160,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.บัวเฟ่ือง หมู่ 2 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

32 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - 500,000 - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.แจะ หมู่ 2 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80
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33 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - - 80,000 ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.ภิรมภักด์ิ หมู่ 2 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

34 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - - 160,000 ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.แสบใจ - สระตาปลูก เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

หมู่ 2 สาธารณะ ร้อยละ 80

35 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง 400,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ถ.หนองบัว - เกาะตะเคียน เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

หมู่ 2 สาธารณะ ร้อยละ 80

36 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - 160,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.เอกราช หมู่ 2 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

37 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - 200,000 - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.สหพัฒนา หมู่ 2 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

38 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - 160,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.กล้าณรงค์ หมู่ 2 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

39 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - - 160,000 ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.พัฒนชัย หมู่ 2 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

40 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - 160,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.สัมพันธ์ หมู่ 2 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80
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41 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - 160,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.สามัคคี หมู่ 2 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

42 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - - 150,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.จรัสแสง หมู่ 3 น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

43 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - - - 160,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.สันติสุข 5 หมู่ 3 น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

44 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - - - - 480,000 ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.สระสีเสียด หมู่ 3 น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

45 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค 320,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.ป่าหมาก 2 หมู่ 3 น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

46 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - 176,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.สันติสุข 6 หมู่ 3 น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80
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47 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - - - 480,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.สันติสุข หมู่ 3 น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

48 ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - 80,000 - จ านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.สันติสุข 5 หมู่ 3 ไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้เพ่ิมข้ึน ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 60

49 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - 300,000 - จ านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ตรอกสมอ 2 หมู่ 3 ไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้เพ่ิมข้ึน ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 60

50 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - 30,000 - - จ านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ. ศิริการาช หมู่ 3 ไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้เพ่ิมข้ึน ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 60

51 ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - 200,000 - จ านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.จรัสแสง หมู่ 3 ไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้เพ่ิมข้ึน ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 60

52 ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - - 300,000 จ านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.สระสีเสียด หมู่ 3 ไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้เพ่ิมข้ึน ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 60

53 ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า 160,000 - - - - จ านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ป่าหมาก 2 หมู่ 3 ไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้เพ่ิมข้ึน ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 60

54 ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - 240,000 - - จ านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.สระสีเสียด หมู่ 3 ไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้เพ่ิมข้ึน ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 60
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55 ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - 240,000 - จ านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.สันติสุข หมู่ 3 ไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้เพ่ิมข้ึน ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 60

56 ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - 240,000 - จ านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ตรอกสมอ หมู่ 3 ไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้เพ่ิมข้ึน ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 60

57 ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - 100,000 - จ านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ตราดอินเตอร์เน็ต ไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้เพ่ิมข้ึน ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

หมู่ 3 ร้อยละ 60

58 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - - 200,000 ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.ทุ่งตรอกสมอ หมู่ 3 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

59 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - 25,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.ป่าหมาก 3  หมู่ 3 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

60 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - 25,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.ตรอกสมอ 2  หมู่ 3 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

61 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - 1,520,000 - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.ร่วมใจพัฒนา หมู่ 3 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

62 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - - 150,000 150,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.หยินรัตน์ หมู่ 4 น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80
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63 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - - 500,000 - 500,000 ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ศาลาหมู่บ้าน - ทุ่งสามง่าม น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

 หมู่ 4 ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

64 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - - - 350,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ปลายคลองแขวน หมู่ 4 น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

65 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - - 1,000,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.โกเก่ียว หมู่ 4 น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

66 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - - - 800,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.ริมคลอง หมู่ 4 น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

67 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - - - 1,120,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.ยายมุด หมู่ 4 น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

68 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - - - 1,920,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.เนินตะแคง หมู่ 4 น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80
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69 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - - - 744,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.ส าราญ หมู่ 4 น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

70 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - - - - 400,000 ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.หนูแก้ว หมู่ 4 น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

71 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - 135,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

สามแยกเนินยายต๋ัง หมู่ 4 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

72 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - 270,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

สามแยกทุ่งสามง่าม หมู่ 4 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

73 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - 1,040,000 - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.โกเก่ียว หมู่ 4 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

74 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - - 800,000 ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.ทุ่งจ่ัน - ทุ่งเจริญ หมู่ 4 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

75 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - - 100,000 จ านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

บ้านป้านิลุงสงกรานต์ หมู่ 4 ไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้เพ่ิมข้ึน ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 60
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76 ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - 75,000 - - จ านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ริมอ่าง หมู่ 4 ไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้เพ่ิมข้ึน ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 60

77 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - 75,000 - - จ านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ส าราญ  หมู่ 4 ไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้เพ่ิมข้ึน ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 60

78 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - 1,200,000 - - จ านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.โกเก่ียว หมู่ 4 ไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้เพ่ิมข้ึน ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 60

79 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - 560,000 - จ านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ยายมุด หมู่ 4 ไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้เพ่ิมข้ึน ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 60

80 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - - 300,000 จ านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.บัณฑิตชาติ หมู่ 4 ไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้เพ่ิมข้ึน ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 60

81 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า 240,000 - - - - จ านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ตวงกระสินธ์ิ  หมู่ 4 ไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้เพ่ิมข้ึน ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 60

82 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - 400,000 - - จ านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.เนินหย่อง หมู่ 4 ไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้เพ่ิมข้ึน ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 60

83 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - 240,000 - - - จ านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ปลองคลองแขวน หมู่ 4 ไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้เพ่ิมข้ึน ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 60
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84 เพ่ิมเฟสไฟฟ้า เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า - - - 1,300,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.โกเก่ียว หมู่ 4 จาก 2 เฟสเป็น 3  เฟส ต่อการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

ร้อยละ 80 ความต้องการ

85 เพ่ิมเฟสไฟฟ้า เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า - - - 500,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ริมคลอง หมู่ 4 จาก 2 เฟสเป็น 3  เฟส ต่อการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

ร้อยละ 80 ความต้องการ

86 เพ่ิมเฟสไฟฟ้า เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า - - - - 625,000 ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ส าราญ หมู่ 4 จาก 2 เฟสเป็น 3  เฟส ต่อการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

ร้อยละ 80 ความต้องการ

87 เพ่ิมเฟสไฟฟ้า เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า - - - - 625,000 ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ศาลเจ้ายายจอก หมู่ 4 จาก 2 เฟสเป็น 3  เฟส ต่อการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

ร้อยละ 80 ความต้องการ

88 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - - 500,000 500,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.ตรอกใน - ราษฎร์ร่วมใจ น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

 หมู่ 5 ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

89 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - - 500,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.ป้าน้อย หมู่ 5 น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

90 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - - 700,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.แจะ หมู่ 5 น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80
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91 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - - - 320,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.สน่ันโสตร หมู่ 5 น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

92 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - - - 800,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.ราษฎร์ร่วมใจ หมู่ 5 น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

93 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - - 288,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.ครูยุทธ หมู่ 5 น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

94 ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - 144,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ครูยุทธ หมู่ 5 ไฟฟ้าใช้ การขยายเขตไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 80

95 เพ่ิมเฟสไฟฟ้า เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า - - - 200,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ภมรสงวนด าริ หมู่ 5 จาก 2 เฟสเป็น 3  เฟส ต่อการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

ร้อยละ 80 ความต้องการ

96 เพ่ิมเฟสไฟฟ้า เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า - - - 700,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.อู่ตะเภา หมู่ 5 จาก 2 เฟสเป็น 3  เฟส ต่อการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

ร้อยละ 80 ความต้องการ

97 เปล่ียนขนาดหม้อแปลง เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า - - - 1,000,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.อู่ตะเภา หมู่ 5 ต่อการเปล่ียนขนาด ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

หม้อแปลง ร้อยละ 80 ความต้องการ
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98 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - 40,000 - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.อู่ตะเภา หมู่ 5 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

99 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - 75,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.ประสารทองเช่ือม ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

หมู่ 5  สาธารณะ ร้อยละ 80

100 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - 800,000 - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.แจะ หมู่ 5 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

101 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - - 400,000 ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.สระอินทนิน - ตรอกใน เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

หมู่ 5 สาธารณะ ร้อยละ 80

102 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - - 300,000 ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.ภมรสงวนด าริ หมู่ 5 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

103 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง 1,600,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.อู่ตะเภา - ซ.แจะ หมู่ 5 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

104 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - 240,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ถ.สุขุมวิท(เก่า) หมู่ 5 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

 สาธารณะ ร้อยละ 80

105 เพ่ิมเฟสไฟฟ้า เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า - - - 200,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง,

ซ.วังหิน หมู่ 6 จาก 2 เฟสเป็น 3  เฟส ต่อการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า เพียงพอต่อความ กฟภ.

ร้อยละ 80 ต้องการ
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106 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

107 ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - 184,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.บุญชูอุทิศ หมู่ 6  ไฟฟ้าใช้ การขยายเขตไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 80

108 ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - 120,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ริมเข่ือน หมู่ 6  ไฟฟ้าใช้ การขยายเขตไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 80

109 ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - 88,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.อ่ิมบุญ หมู่ 6  ไฟฟ้าใช้ การขยายเขตไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 80

110 ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - 200,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ก๋งลิ หมู่ 6  ไฟฟ้าใช้ การขยายเขตไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 80

111 ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - 800,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ตรอกใน -ท้ายวัง หมู่ 6  ไฟฟ้าใช้ การขยายเขตไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 80

112 ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - 2,800,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.โรงยาง - ห้วงไทรรัตน์ ไฟฟ้าใช้ การขยายเขตไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

หมู่ 6 ร้อยละ 80

113 ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - 200,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.เสริมสกุล หมู่ 6  ไฟฟ้าใช้ การขยายเขตไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 80
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114 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - - 120,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.บึงบอน หมู่ 6  ไฟฟ้าใช้ การขยายเขตไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 80

115 ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - - 850,000 ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ทุ่งเจริญ หมู่ 6 ไฟฟ้าใช้ ต่อการขยายเขตไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 80

116 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - 100,000 - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.บึงบอน หมู่ 6 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

117 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - 880,000 - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ถ.ท้ายวัง - ห้วงไทรรัตน์ เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

หมู่ 6 สาธารณะ ร้อยละ 80

118 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - 128,000 - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.เกาะลอย หมู่ 6 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

119 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - 440,000 - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.สามพ่ีน้อง หมู่ 6 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

120 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - 800,000 - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.ทุ่งเจริญ หมู่ 6 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

121 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - 800,000 - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.สัมฤทธ์ิผล หมู่ 6 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80
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122 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - 120,000 - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.ริมเข่ือน หมู่ 6 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

123 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - 88,000 - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.อ่ิมบุญ หมู่ 6 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

124 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - 200,000 - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.เสริมสกุล หมู่ 6 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

125 เพ่ิมเฟสไฟฟ้า เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า - - - 1,000,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.สามพ่ีน้อง หมู่ 6 จาก 2 เฟสเป็น 3  เฟส ต่อการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

ร้อยละ 80 ความต้องการ

126 เพ่ิมเฟสไฟฟ้า เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า - - - 2,600,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ทุ่งเจริญ หมู่ 6 จาก 2 เฟสเป็น 3  เฟส ต่อการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

ร้อยละ 80 ความต้องการ

127 เพ่ิมเฟสไฟฟ้า เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า - - - - 500,000 ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.บึงบอน หมู่ 6 จาก 2 เฟสเป็น 3  เฟส ต่อการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

ร้อยละ 80 ความต้องการ

128 ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อประปาขนาด - - - 20,000 20,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง

ซ.หนองรังนก หมู่ 7 น้ าใช้อุปโภค บริโภค เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 น้ิว การขยายเขตท่อ มีน้ าใช้เพียงพอ

ยาว 600 เมตร ประปา ร้อยละ 80

129 ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - - 6,000,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง

สามแยกศาล - ท่าประดู่ น้ าใช้อุปโภค บริโภค ในหมู่บ้าน การขยายเขตท่อ มีน้ าใช้เพียงพอ

หมู่ 7 ประปา ร้อยละ 80
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130 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า 160,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ปากคลอง แยก 1 หมู่ 7 ไฟฟ้าใช้ ต่อการขยายเขตไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 80

131 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า 160,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ปากคลอง หมู่ 7 ไฟฟ้าใช้ ต่อการขยายเขตไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 80

132 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า 120,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ก๋งยม หมู่ 7 ไฟฟ้าใช้ ต่อการขยายเขตไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 80

133 เพ่ิมเฟสไฟฟ้า เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า 200,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.หนองยาว หมู่ 7 จาก 2 เฟสเป็น 3  เฟส ต่อการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

ร้อยละ 80 ความต้องการ

134 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - - 400,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.กุโบว์ หมู่ 8 น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

135 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - - - 500,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.พัฒนาการ 2/4 หมู่ 8 น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

136 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - - - 264,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.เอ่ียมสมบัติ หมู่ 8 น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80
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137 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - - 160,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.โรงหมึกเจ๊สาว หมู่ 8 น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

138 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - - - 160,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.พัฒนาการ 4/1 หมู่ 8 น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

139 ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - - 240,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.มูฮ ามัดตาเฮด หมู่ 8 ไฟฟ้าใช้ การขยายเขตไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 80

140 ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - 80,000 - - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.พัฒนาการ 4/1 หมู่ 8 ไฟฟ้าใช้ การขยายเขตไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 80

141 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - 134,400 - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.ด่านเก่า 2 หมู่ 8 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

142 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - 153,600 - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.มูฮ ามัดตาเฮด หมู่ 8 ตามเส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

143 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - - 500,000 - 500,000 ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.ท้ายไร่ หมู่ 9 น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80
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144 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - 800,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.เกาะมะปริง หมู่ 9 น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

145 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - 800,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.หนองปรือ หมู่ 9 น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

146 เพ่ิมเฟสไฟฟ้า ซ.พ่วงมิตร เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า - - 1,500,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

หมู่ 9 จาก 2 เฟสเป็น 3 เฟส ต่อการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

ร้อยละ 80 ความต้องการ

147 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง 30,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ปากทางเข้าวิทยาลัยเทคนิค 2 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

 - ป้อมยาม หมู่ 9 สาธารณะ ร้อยละ 80

148 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - - 50,000 ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.ช่วยกัน หมู่ 9 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

149 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - - 30,000 ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.หนองคล้า หมู่ 9 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

150 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - - 50,000 ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.ท้ายไร่ หมู่ 9 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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151 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - - 120,000 ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.พ่วงมิตร หมู่ 9 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

152 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง 120,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.หนองปรือ หมู่ 9 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

153 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง 100,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.สุทธิวารี หมู่ 9 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

154 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - 240,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง,

ถ.พัฒนาการปลายคลอง - ไฟฟ้าใช้ ต่อการขยายเขตไฟฟ้า ในครัวเรือน กฟภ.

เนินต๋ัง หมู่ 10 ร้อยละ 80

155 เพ่ิมเฟสไฟฟ้า เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้าจาก - - 400,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.เขาระก า 2 หมู่ 10 2 เฟส เป็น 3  เฟส ต่อการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

ร้อยละ 80 ความต้องการ

156 เพ่ิมเฟสไฟฟ้า เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า - - - 300,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ถ.พัฒนาการปลายคลอง - จาก 2 เฟสเป็น 3  เฟส ต่อการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

เนินต๋ัง หมู่ 10 ร้อยละ 80 ความต้องการ

157 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง 180,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

แยกปลายคลอง หมู่ 10 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะร้อยละ 80

158 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - 800,000 1,040,000 ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ถ.เขาระก า - เนินดินแดง เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

หมู่ 10 สาธารณะ ร้อยละ 80

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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159 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - 640,000 400,000 ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ถ.พัฒนาการปลายคลอง - เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

เนินต๋ัง หมู่ 10 สาธารณะ ร้อยละ 80

160 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - 240,000 - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ถ.พัฒนาการปลายคลอง - เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

เขาระก า หมู่ 10 สาธารณะ ร้อยละ 80

161 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - - - 480,000 ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ถ.ชลประทาน - เขาระก า เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

หมู่ 10 สาธารณะ ร้อยละ 80

162 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี ท่อ PVC ขนาด - 270,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.หินเพลิงถึงศาลาหมู่บ้าน น้ าใช้อุปโภคบริโภค เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 น้ิว ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

หมู่ 11 ยาว 1,500 เมตร ประปา ร้อยละ 80

163 ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - 800,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.โพธ์ิทอง หมู่ 11 ไฟฟ้าใช้ ต่อการขยายเขตไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 80

164 ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - - 800,000 ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.โกเมท - มาบชลูด ไฟฟ้าใช้ ต่อการขยายเขตไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

หมู่ 11 ร้อยละ 80

165 เพ่ิมเฟสไฟฟ้า เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า - - - - 1,000,000 ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ยุทธนา หมู่ 11 จาก 2 เฟสเป็น 3  เฟส ต่อการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

ร้อยละ 80 ความต้องการ

166 เพ่ิมเฟสไฟฟ้า เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า - - - - 1,000,000 ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.โกเมท - มาบชลูด จาก 2 เฟสเป็น 3  เฟส ต่อการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

หมู่ 11 ร้อยละ 80 ความต้องการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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167 เปล่ียนขนาดหม้อแปลง เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า - - 1,000,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ห้วงไทรรัตน์ - ราชทัณฑ์ ต่อการเปล่ียนขนาด ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

หมู่ 11 หม้อแปลงร้อยละ 80 ความต้องการ

168 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาค - - 200,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง,

ซ.หลังจวน (ข้างโรงเหล็ก) น้ าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

หมู่ 12 ประปา ร้อยละ 80

169 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง 160,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.หลังจวน  หมู่ 12 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

170 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง 160,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.สาธารณสุข หมู่ 12 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

171 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - - 30,000 30,000 - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.หลังจวน 1  หมู่ 12 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

172 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดต้ังดวงไฟริมทาง - 120,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.หลังจวน 2  หมู่ 12 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

รวม 4,247,000 3,889,200 20,314,800 32,863,000 12,917,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

172 โครงการ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

         แผนงาน 5.3 การเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ขุดลอกคลองยายหลา เพ่ือยับย้ังและป้องกันการ ขุดลอกคลอง 50,000 50,000 50,000 50,000 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

2 ขุดลอกคลองเพชร เพ่ือระบายน้ าและ ขุดลอกคลอง - - 200,000 - - ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน้ า กองช่าง

หมู่ 1 ป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 7 เมตร ต่อการขุดลอกคลอง และแก้ไขปัญหา

ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร ร้อยละ 80 น้ าท่วมได้ดีย่ิงข้ึน

ยาว 600 เมตร

3 ขุดลอกคลองเกาะน้ าใส เพ่ือระบายน้ าและ ขุดลอกคลอง - - 450,000 - - ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน้ า กองช่าง

หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 6 เมตร ต่อการขุดลอกคลอง และแก้ไขปัญหา

ลึกเฉล่ีย 4 เมตร ร้อยละ 80 น้ าท่วมได้ดีย่ิงข้ึน

ยาว 1,000 เมตร

4 ขุดลอกคลองหนองรี เพ่ือระบายน้ าและ ขุดลอกคลอง - - - 360,000 - ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน้ า กองช่าง

หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 6 เมตร ต่อการขุดลอกคลอง และแก้ไขปัญหา

ลึกเฉล่ีย 4 เมตร ร้อยละ 80 น้ าท่วมได้ดีย่ิงข้ึน

ยาว 800 เมตร

5 ขุดลอกคลองหนองบัว เพ่ือระบายน้ าและ ขุดลอกคลอง - 495,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน้ า กองช่าง

หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 6 เมตร ต่อการขุดลอกคลอง และแก้ไขปัญหา

ลึกเฉล่ีย 4 เมตร ร้อยละ 80 น้ าท่วมได้ดีย่ิงข้ึน

ยาว 1,100 เมตร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ท่ีเติบโตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 ขุดลอกคลองน้ าลึก เพ่ือระบายน้ าและ ขุดลอกคลอง - - 150,000 - - ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน้ า กองช่าง

หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 6 เมตร ต่อการขุดลอกคลอง และแก้ไขปัญหา

ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร ร้อยละ 80 น้ าท่วมได้ดีย่ิงข้ึน

ยาว 500 เมตร

7 ขุดลอกคลองแจะ เพ่ือระบายน้ าและ ขุดลอกคลอง - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน้ า กองช่าง

หมู่ 2 ป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 15 เมตร ต่อการขุดลอกคลอง และแก้ไขปัญหา

ลึกเฉล่ีย 5 เมตร ร้อยละ 80 น้ าท่วมได้ดีย่ิงข้ึน

ยาว 6,000 เมตร

8 ขุดลอกคลองหนองบัว - เพ่ือระบายน้ าและ ขุดลอกคลอง - - - - 900,000 ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน้ า กองช่าง

คลองยายขวัญ ป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 6 เมตร ต่อการขุดลอกคลอง และแก้ไขปัญหา

หมู่ 2 ลึกเฉล่ีย 4 เมตร ร้อยละ 80 น้ าท่วมได้ดีย่ิงข้ึน

ยาว 2,000 เมตร

9 ขุดลอกคลองหนองบัว - เพ่ือระบายน้ าและ ขุดลอกคลอง - - - 150,000 - ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน้ า กองช่าง

ปากคลองแจะ ป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 10 เมตร ต่อการขุดลอกคลอง และแก้ไขปัญหา

หมู่ 2 ลึกเฉล่ีย 4 เมตร ร้อยละ 80 น้ าท่วมได้ดีย่ิงข้ึน

ยาว 200 เมตร

10 ขุดลอกคลองหนองต้นไทร เพ่ือระบายน้ าและ ขุดลอกคลอง - - - 100,000 - ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน้ า กองช่าง

หมู่ 3 ป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 12 เมตร  ต่อการ ขุดลอกคลอง และแก้ไขปัญหา

ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร ร้อยละ 80 น้ าท่วมได้ดีย่ิงข้ึน

ยาว 64 เมตร

11 ขุดลอกรางน้ าหนองขม เพ่ือระบายน้ าและ ขุดลอกรางน้ า - 900,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน้ า กองช่าง

หมู่ 4 ป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 8 เมตร ต่อขุดลอกรางน้ า และแก้ไขปัญหา

ลึกเฉล่ีย 3 เมตร ร้อยละ 80 น้ าท่วมได้ดีย่ิงข้ึน
ยาว 500 เมตร

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 ขุดลอกคลองหนองบัว เพ่ือระบายน้ าและ ขุดลอกคลอง - - 35,000 - - ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน้ า กองช่าง

หมู่ 5 ป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 3 เมตร ต่อการขุดลอกคลอง และแก้ไขปัญหา

ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร ร้อยละ 80 น้ าท่วมได้ดีย่ิงข้ึน

ยาว 300 เมตร

13 ขุดลอกคลองหนองบัวบน เพ่ือระบายน้ าและ ขุดลอกคลอง - - - - - ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน้ า กองช่าง

(ซ.ตะบก 2) หมู่ 6 ป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 8 เมตร ต่อการขุดลอกคลอง และแก้ไขปัญหา

ลึกเฉล่ีย 3 เมตร ร้อยละ 80 น้ าท่วมได้ดีย่ิงข้ึน

ยาว 300 เมตร

14 ขุดลอกคลองท้ายวัง เพ่ือระบายน้ าและ ขุดลอกคลอง - - - 800,000 - ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน้ า กองช่าง

หมู่ 6 ป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 10 เมตร ต่อการขุดลอกคลอง และแก้ไขปัญหา

ลึกเฉล่ีย 2 เมตร ร้อยละ 80 น้ าท่วมได้ดีย่ิงข้ึน

ยาว 1,000 เมตร

15 ขุดลอกคลองหนองกะน้ี เพ่ือระบายน้ าและ ขุดลอกคลอง - - - - 400,000 ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน้ า กองช่าง

หมู่ 7 ป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 8 เมตร ต่อการขุดลอกคลอง และแก้ไขปัญหา

ลึกเฉล่ีย 3 เมตร ร้อยละ 80 น้ าท่วมได้ดีย่ิงข้ึน

ยาว 1,000 เมตร

16 ขุดลอกคลองขุด เพ่ือระบายน้ าและ ขุดลอกคลอง - - 70,000 70,000 - ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน้ า กองช่าง

หมู่ 8 ป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 11 เมตร ต่อการขุดลอกคลอง และแก้ไขปัญหา

ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร ร้อยละ 80 น้ าท่วมได้ดีย่ิงข้ึน

ยาว 5,350 เมตร

17 ขุดลอกคลองหนองตาล่ม เพ่ือระบายน้ าและ ขุดลอกคลอง - - - 50,000 - ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน้ า กองช่าง

หมู่ 12 ป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 4 เมตร ต่อการขุดลอกคลอง และแก้ไขปัญหา

ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร ร้อยละ 80 น้ าท่วมได้ดีย่ิงข้ึน

ยาว 340 เมตร

รวม 50,000 1,445,000 1,955,000 2,580,000 2,350,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

17 โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดตราด ท่ี 7 ด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี

         แผนงาน 6.1 บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการให้ความรู้เร่ืองการ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ให้ความรู้เก่ียวกับ พ.ร.บ. 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ปฏิบัติงานของ อบต . เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน งานนิติการ

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าว มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ ข้อมูลข่าวสารฯ วังกระแจะ ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ ส านักปลัด
สารของทางราชการ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทาง จ านวนปีละ 1 คร้ัง เข้าร่วมโครงการ เก่ียวกับ พ.ร.บ.ข้อมูล

พ.ศ. 2540 ราชการ พ.ศ. 2540 ผู้เข้าร่วมโครงการ ข่าวสารของทางราชการ

จ านวนปีละ 100 คน พ.ศ. 2540
2 โครงการบริหารงานตามหลัก เพ่ือให้ผู้บริหาร,สมาชิกสภา จัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภา งานนิติการ

ธรรมาภิบาล บุคลากรขององค์กรมีความรู้ สมาชิกสภา บุคลากรของ บุคลากรมีความรู้ความ บุคลากรขององค์กรมี ส านักปลัด
ความเข้าใจในเร่ืองคุณธรรม อบต. เข้าร่วมโครงการ เข้าใจในเร่ืองธรรมาภิบาล ความรู้ความเข้าใจใน

และธรรมาภิบาล จ านวน 1 คร้ัง/ปี ร้อยละ 80 ธรรมาภิบาล

และมีเข้าร่วมโครงการ

จ านวน 100 คน

3 โครงการเลือกต้ังผู้บริหาร 1. เพ่ือเลือกต้ังผู้บริหาร ด าเนินการเลือกต้ังให้มี 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ร้อยละ 80 ของผู้มีสิทธิ การเลือกต้ังเป็นไปตาม งานนิติการ

ท้องถ่ินและสมาชิกสภา และสมาชิกสภาท้องถ่ินท่ี คณะผู้บริหารท้องถ่ินและ เลือกต้ังในเขตต าบล ระเบียบและถูกต้องตาม ส านักปลัด

ท้องถ่ิน ครบวาระ สมาชิกสภาท้องถ่ิน วังกระแจะ ตามท่ีกฎหมายก าหนด

2. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมทางการเมือง

4 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจ เพ่ือคัดเลือกบุคลากรภาย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใน บุคลากรภายใน นิติการ

แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร แรงจูงใจให้กับประชาชน ในหน่วยงานและประชาชน อบต. ร้อยละ 80 ข้ึนไป หน่วยงานและประชาชน ส านักปลัด

ผู้ท าประโยชน์หรือเข้าร่วม หน่วยงาน ให้ตระหนักถึง ในต าบลวังกระแจะ เห็นแบบอย่างของการ

ในกิจกรรมของ อบต . การเสียสละต่อส่วนรวม จ านวน 1 คร้ัง/ปี เสียสละ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการจ้างส ารวจความพึง เพ่ือเป็นการสร้างความ จัดจ้างสถาบันการศึกษา 50,000 50,000 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 โครงการกิจกรรมให้ความรู้ เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิก ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้บริหาร และสมาชิก การปฏิบัติงานเป็นไป นิติการ

เก่ียวกับระเบียบกฎหมาย สภาฯ อบต.วังกระแจะ อบต.วังกระแจะ สภาฯ อบต.วังกระแจะ อย่างถูกต้องตามระเบียบ ส านักปลัด

ท้องถ่ิน ผู้บริหาร และสมาชิก มีความรู้ด้านระเบียบ จ านวน 1 คร้ัง/ปี มีความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย

สภาท้องถ่ิน อบต.วังกระแจะ กฎหมายท้องถ่ิน กฎหมายท้องถ่ิน 

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือสร้างการเรียนรู้และ ผู้บริหารและสมาชิกสภา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ส านักปลัด

ศักยภาพผู้บริหารและสมาชิก ประสบการณ์ให้ผู้บริหาร ท้องถ่ินและพนักงาน ท้องถ่ินและพนักงาน และพนักงานใน อบต .

สภาท้องถ่ินและพนักงาน สมาชิกสภาฯ และพนักงาน อบต.วังกระแจะ อบต. ให้มีความเข้าใจ ได้รับการเรียนรู้และ

อบต.วังกระแจะ อบต. มีความเข้าใจในการ จ านวน 1 คร้ัง/ปี ในการท างานตามบทบาท ประสบการณ์ เพ่ือให้มี

ท างานตามบทบาทและ บาทและอ านาจหน้าท่ี ความเข้าใจในการ

อ านาจหน้าท่ี ท างาน

8 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ เพ่ือให้ผู้บริหาร ข้าราชการ อบรมให้ความแก่ผู้บริหาร 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 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 เองพึงมี วังกระแจะมีความรู้

ประโยชน์ต่างๆท่ีพึงได้รับ สิทธิประโยชน์ต่างๆท่ีตน มีผู้เข้าร่วมจ านวน 100 คน ความเข้าใจในถึงสิทธิ

เองพึงจะได้รับ ประโยชน์ต่างๆท่ีตน

เองพึงจะได้รับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ
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9 ปรับปรุงร้ัวท่ีท าการองค์การ เพ่ือปรับปรุงร้ัวท่ีท าการ ปรับปรุงร้ัวท่ีท าการองค์การ - - 500,000 - - ร้ัวท่ีท าการองค์การ ร้ัวท่ีท าการองค์การ ส านักปลัด

บริหารส่วนต าบลวังกระแจะ องค์การบริหารส่วนต าบล บริหารส่วนต าบลวังกระแจะ บริหารส่วนต าบล บริหารส่วนต าบล

วังกระแจะให้มีสภาพดีข้ึน จ านวน 1 คร้ัง วังกระแจะ มีมาตรฐาน วังกระแจะให้มีมาตรฐาน

มากข้ึน ร้อยละ 80 มากข้ึน

10 ต่อเติมโรงจอดรถท่ีท าการ ต่อเติมโรงจอดรถท่ีท าการ ต่อเติมโรงจอดรถท่ีท าการ - - - 600,000 - โรงจอดรถท่ีท าการ โรงจอดรถท่ีท าการ ส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วน

วังกระแจะ วังกระแจะให้มีมาตรฐาน วังกระแจะ จ านวน 1 แห่ง วังกระแจะ มีมาตรฐาน ต าบลวังกระแจะมี

มากข้ึน ร้อยละ 80 มาตรฐานมากข้ึน

11 โครงการจัดท าและพัฒนา เพ่ือจัดท าและพัฒนา 1.มีแผนท่ีแม่บทท้ังต าบล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ข้อมูลแผนท่ีภาษีและ มีแผนท่ีภาษีและ กองคลัง

ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษี ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษี 2.มีข้อมูลการคัดลอกท่ีดิน ทะเบียนทรัพย์สินมี ทะเบียนทรัพย์สิน

และทะเบียนทรัพย์สิน และทะเบียนทรัพย์สิน 3.มีข้อมูลภาคสนาม ความถูกต้องครบถ้วน เพ่ือใช้ในการประเมิน

(ต่อเน่ือง) 4.มีแผนท่ีภาษีและทะเบียน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 จัดเก็บภาษีถูกต้อง

ทรัพย์สิน และเป็นธรรม

12 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าว เพ่ือให้ประชาชนได้รับ เผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือ - 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การจัดหาพัสุดเป็นไป กองคลัง

สารด้านการจัดซ้ือ - จัดจ้าง ทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ จัดจ้าง ตามแผนงานและ เก่ียวกับการจัดซ้ือ - อย่างโปร่งใส ตรวจ

การจัดซ้ือ - จัดจ้างตาม โครงการต่างๆ จัดจ้าง ไม่น้อยกว่า สอบได้ทุกข้ันตอน

โครงการและกิจกรรมต่างๆ 3 ช่องทาง ลดปัญหาการร้อง

ของ อบต. เรียน การทุจริตใน

การจัดซ้ือ - จัดจ้าง

13 ปรับปรุงอาคารท่ีท าการ เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงอาคารท่ีท าการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด

อบต. วังกระแจะ ให้แก่ประชาชนผู้มารับ อบต. เพ่ือรองรับการให้ สะดวกสบายมากข้ึน สะดวกในการมารับ

บริการ บริการแก่ประชาชน ร้อยละ 80 บริการเพ่ิมข้ึน

โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี
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14 โครงการจัดท าวารสาร เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบ จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 วารสารประชาสัมพันธ์ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน ข้อมูลข่าวสารของทาง ผลงานของ อบต.วังกระแจะ ถูกแจกจ่ายให้แก่ ความสะดวกในการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบล ราชการ จ านวน 1,000 เล่ม ประชาชนในพ้ืนท่ี รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

วังกระแจะ ต าบลวังกระแจะ ท่ีเป็นประโยชน์
ร้อยละ 100

15 โครงการจ้างเหมาติดต้ังธง เพ่ือแสดงความจงรักภักดี  ติดต้ังธงประดับเสา เฉลิม - - 615,000 - - ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนร าลึกใน ส านักปลัด

ประดับเสา เฉลิมพระเกียรติฯ และร าลึกในพระมหา พระเกียรติฯ บริเวณถนน พึงพอใจต่อการติดต้ังธง พระมหากรุณาธิคุณ

บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ กรุณาธิคุณและเทิดทูนไว้ เฉลิมพระเกียรติ ประดับเสา เฉลิมพระ และเทิดทูนไว้ซ่ึง

(ถนนสวนรุกขชาติ) ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย์ (ถนนสวนรุกขชาติ) เกียรติฯ ร้อยละ 80 สถาบันพระมหากษัตริย์

16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือให้มีสถานท่ีบริการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ - 771,000 - - - ประชาชนพึงพอใจต่อ พ้ืนท่ีบริเวณท่ีท าการ ส านักปลัด

ท่ีท าการองค์การบริหารส่วน ส าหรับประชาชนท่ีมีความ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วน ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีท า องค์การบริหารส่วน

ต าบลวังกระแจะ เป็นระเบียบเรียบร้อยและ ต าบลวังกระแจะ การองค์การบริหาร ต าบลวังกระแจะมี

สวยงาม จ านวน 1 คร้ัง ส่วนต าบลวังกระแจะ ความเป็นระเบียบเรียบ

ร้อยละ 80 ร้อยและสวยงามมาก

ย่ิงข้ึน

รวม 2,980,000 3,751,000 4,095,000 3,580,000 2,980,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดตราด ท่ี 7 ด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี

         แผนงาน 6.2 การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 อุดหนุนโครงการเพ่ิม เพ่ืออ านวยความสะดวก มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนได้รับความ งานป้องกันฯ

ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ แก่ประชาชนท่ีย่ืนลง ช่วยเหลือประชาชนและศูนย์ ในการขอรับการช่วย สะดวกในการย่ืนขอรับ ส านักปลัด , 

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ทะเบียนขอรับความช่วย รวมข้อมูลข่าวสารเพ่ือการ เหลือ ร้อยละ 80 การช่วยเหลือศูนย์ อ าเภอ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เหลือและเพ่ิมประสิทธิภาพ วางแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับ ปฏิบัติการร่วมในการ เมืองตราด

ท่ีจัดต้ังเป็นสถานท่ีกลาง และ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ อ าเภอ อ าเภอเมืองตราด ช่วยเหลือประชาชน

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเพ่ือการวางช่วยเหลือประชาชนโดยใช้ จังหวัดตราด จ านวน 1 แห่ง ของ อปท. 

แผนและพัฒนาท้องถ่ินระดับ เป็นสถานท่ีกลางเพ่ือเป็น

อ าเภอ อ าเภอเมืองตราด ศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหา
จังหวัดตราด ความต้องการของประชาชน

การประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

รวม 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000  -  -  -

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1 โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

255



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

     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี

         แผนงาน 6.3 การเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้ อบรมให้ความรู้เกษตรกร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ กองส่งเสริม

เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ในต าบล เกษตรกรในการเล้ียงสัตว์ ในพ้ืนท่ีต าบลวังกระแจะ ท่ีมีคุณภาพมากข้ึน ในพ้ืนท่ีต าบลวังกระแจะ การเกษตร

วังกระแจะ จ านวน 1 คร้ัง ร้อยละ 80 มีความรู้เพ่ิมข้ึน

2 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชน เด็ก เยาวชน และประชาชน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนมีความพึงพอใจ ประชาชน หน่วยงาน กองส่งเสริม

ผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ ผู้ปฏิบัติตามปรัชญา ในพ้ืนท่ีต าบลวังกระแจะ ต่อการเชิดชูเกียรติ องค์กรในเขตพ้ืนท่ีมี การเกษตร

พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนผู้ ยกย่องและเห็นคุณค่า

ปฏิบัติตามปรัชญา ของการประพฤติ

เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนตามปรัชญา

ร้อยละ 80 เศรษฐกิจพอเพียง
3 โครงการส ารวจข้อมูลการ เพ่ือส ารวจข้อมูลการ ส ารวจข้อมูลการเกษตรภาย - 10,000 - - - ทราบข้อมูลทางการ ทราบข้อมูลด้านการ กองส่งเสริม

เกษตร เกษตรของเกษตรกรใน ในต าบลวังกระแจะ เกษตร รวมถึงความ เกษตรในต าบลท่ี การเกษตร

พ้ืนท่ีต าบลวังกระแจะ จ านวน 1 คร้ัง/ปี ต้องการของเกษตรกร ถูกต้องและปัจจุบัน

อย่างแน่ชัดและถูกต้อง

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน เกษตรกรในพ้ืนท่ีต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรมีความรู้และ เกษตรกรสามารถน า กองส่งเสริม

ด้านวิชาการและเทคโนโลยี การศึกษาค้นคว้า ทดลอง  วังกระแจะ จ านวน 50 คน ความเข้าใจใน ความรู้ด้านวิชาการ การเกษตร

การเกษตร วิเคราะห์ และพัฒนา เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีการ

เทคโนโลยีการเกษตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 เกษตรมาใช้ประโยชน์

ทางการเกษตร

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ท่ีเติบโตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

256



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการให้ความช่วยเหลือ เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทา ช่วยเหลือและบรรเทาความ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เกษตรกรมีความพึง สามารถช่วยเหลือและ กองส่งเสริม

และบรรเทาความเดือดร้อน ความเดือดร้อนของ เดือดร้อนของเกษตรกร พอใจต่อการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือด การเกษตร

ของเกษตรกร เกษตรกรในเขตต าบล และบรรเทาความ ร้อนของเกษตรกร

วังกระแจะ เดือดร้อนมากข้ึน 

ร้อยละ 80

รวม 255,000 265,000 255,000 255,000 255,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

5 โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการศึกษา  การกีฬา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

         แผนงาน 7.1 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดงานรัฐพิธีและ เพ่ือแสดงออกถึงความ ประชาชนร่วมงานเพ่ือแสดง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนและบุคลากร ประชาชนและ ส านักปลัด

การจัดพิธีในโอกาสวัน จงรักภักดีและเทิดทูน ออกถึงความจงรักภักดีใน ได้ร่วมแสดงความจงรัก บุคลากรใน อบต. 
ส าคัญต่าง ๆ และให้พระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์ ภักดี ร้อยละ 80 ร่วมงานรัฐพิธีและ

บุคลากรใน อบต. และ จ านวน 1 คร้ัง/ปี การจัดพิธีการใน
ประชาชนเข้าร่วมพิธีการ โอกาสวันส าคัญ

2 โครงการส่งเสริมงานประเพณี เพ่ืออนุรักษ์ไว้ซ่ึงขนบ จัดกิจกรรมวันส าคัญทาง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนและบุคลากร ประชาชนได้เข้าร่วม กอง

ศาสนาและวัฒนธรรม ธรรมเนียม ประเพณีและ ศาสนาและเป็น ได้อนุรักษ์ขนบธรรม กิจกรรมอันเป็น การศึกษาฯ
วัฒนธรรมของท้องถ่ิน พุทธศาสนิกชนท่ีดี เนียมประเพณี เอกลักษณ์และ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี ร้อยละ 80 ประเพณีอันดีงาม

3 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ เพ่ืออนุรักษ์ พัฒนาและ ประชาชนเกิดความรักและ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศิลปวัฒนธรรมได้รับ ศิลปวัฒนธรรมไทย กอง

ศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมเอกลักษณ์ หวงแหนศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ให้คงอยู่ ได้รับการอนุรักษ์และ การศึกษาฯ

ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ไทย จ านวน 1 คร้ัง/ปี ต่อไป ร้อยละ 80 สืบสานให้คงอยู่
การละเล่นแบบไทย ต่อไป

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือท านุ บ ารุง ส่งเสริม จัดกิจกรรมรณรงค์,ปลูกฝัง, 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ศาสนาได้รับการเผย พนักงานและ กอง

จริยธรรมและวัฒนธรรม ศาสนาและจริยธรรมให้แก่ ส่งเสริมคุณธรรมและ แพร่ถูกหลักศาสนา ประชาชนปฏิบัติตน การศึกษาฯ

พนักงานและประชาชน จริยธรรมให้แก่พนักงาน ร้อยละ 80 ตามหลักคุณธรรม

และประชาชน จริยธรรม

จ านวน 1 คร้ัง/ปี

งบประมาณ

วัตถุประสงค์  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการส่งเสริมประเพณี เพ่ืออนุรักษ์ไว้ซ่ึงขนบ จัดกิจกรรมส่งเสริมวัน 50,000 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
6 โครงการส่งเสริมประเพณี เพ่ืออนุรักษ์ไว้ซ่ึง จัดกิจกรรมส่งเสริมวัน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้อนุรักษ์ ประชาชนได้เข้าร่วม กอง

ลอยกระทง ขนบธรรมเนียม ประเพณี ส าคัญทางศาสนาและเป็น ขนบธรรมเนียม กิจกรรมประเพณี การศึกษาฯ

และวัฒนธรรม พุทธศาสนิกชนท่ีดี ร้อยละ 80 อันดีงาม

จ านวน 1 คร้ัง

7 โครงการวันไหว้ครู เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาส จัดกิจกรรมไหว้ครูให้ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียนแสดงความ นักเรียนได้ร่วมส่ง กอง

แสดงความเคารพสักการะ นักเรียนได้แสดงความ เคารพครูได้ ร้อยละ 80 เสริมวัฒนธรรมของ การศึกษาฯ

ครู สักการะครู จ านวน 1 คร้ัง ไทย

8 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และ เด็ก เยาวชนและประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็ก เยาวชนและ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน กอง

ท้องถ่ิน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีส่วนร่วมในการส่งเสริม ประชาชนมีความพึงพอ ได้รับการอนุรักษ์ การศึกษาฯ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ใจต่อการเข้าร่วม และสิบทอดจากคน

จ านวน 1 คร้ัง โครงการ ร้อยละ 80 รุ่นหลัง

9 โครงการท าบุญเน่ืองในวัน เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมท า จัดพิธีท าบุญตักบาตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 นักเรียนสืบสานประเพณี ประชาชนได้ร่วมตัก กอง

ออกพรรษาตักบาตรเทโว บุญตักบาตรวันส าคัญทาง ข้าวสารอาหารแห้ง อันดีงาม ร้อยละ 80 บาตรข้าวสาร การศึกษาฯ

พระพุทธศาสนา เน่ืองในวันออกพรรษา อาหารแห้ง เพ่ือเป็น

ตักบาตรเทโว การร่วมกิจกรรมทาง

จ านวน 1 คร้ัง พุทธศาสนา

10 โครงการรดน้ าด าหัว เพ่ือแสดงความเคารพต่อ จัดงานรดน้ าด าหัว 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมี ประเพณีอันดีงามของ กอง

ผู้สูงอายุและรักษาวัฒนธรรม คณะผู้บริหารและผู้สูงอายุ ความพึงพอใจ ไทยคงอยู่ตลอดไป การศึกษาฯ

ประเพณีท่ีส าคัญของชาติ จ านวน 1 คร้ัง ร้อยละ 80

วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการจัดงานประเพณี เพ่ืออนุรักษ์ไว้ซ่ึง จัดกิจกรรมส่งเสริมวัน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้อนุรักษ์ ประชาชนได้เข้าร่วม กอง

วันสงกรานต์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ส าคัญทางศาสนาและเป็น ขนบธรรมเนียม กิจกรรมประเพณี การศึกษาฯ

และวัฒนธรรม พุทธศาสนิกชนท่ีดี ประเพณี ร้อยละ 80 อันดีงาม

จ านวน 1 คร้ัง

12 โครงการวัด ประชา รัฐ เพ่ือพัฒนาวัดด้วยแนวทาง เด็ก เยาวชน และประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็ก เยาวชน และ ทุกภาคส่วนได้มีส่วน กอง

สร้างสุข 5ส ท่ีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในพ้ืนท่ีต าบลวังกระแจะ ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล ร่วมในการพัฒนาวัด การศึกษาฯ

ร่วมโครงการจ านวน วังกระแจะเข้าร่วม
100 คน ร้อยละ 80

13 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี จัดกิจกรรมการเล่นเกม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 นักเรียนกล้าแสดงออก นักเรียนได้รับความ กอง

โอกาสท่ีจะแสดงความ ต่างๆ และมอบรางวัลให้ ร้อยละ 80 สนุกสนานและได้รับ การศึกษาฯ

สามารถ และกล้าแสดงออก เด็กในการเล่นเกม ประสบการณ์ตรง

จ านวน 1 คร้ัง จากการจัดกิจกรรม

14 โครงการจิตอาสา เพ่ือสร้างจิตส านึกในการ ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนมีจิตส านึก กอง

พระราชทาน 904 วปร. บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ วังกระแจะ ได้เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ 80 ในการบ าเพ็ญ การศึกษาฯ

ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ โครงการจิตอาสา สาธารณประโยชน์ใน

พระราชทาน 904 วปร. พ้ืนท่ีต่างๆ 

จ านวน 100 คน

15 โครงการรับเสด็จพระบาท เพ่ือเตรียมการรับเสด็จ ผู้บริหาร , สมาชิกสภา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้บริหาร , สมาชิกสภา จัดการรับเสด็จ ส านักปลัด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อบต. , พนักงาน อบต. อบต. , พนักงาน อบต. พระบาทสมเด็จ
และพระบรมวงศานุวงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ และประชาชนในเขต อบต. และประชาชนเข้าร่วม พระเจ้าอยู่หัวและ

ให้สมพระเกียรติ เฝ้ารับเสด็จ โครงการ ร้อยละ 80 พระบรมวงศานุวงศ์

จ านวน 500 คน ได้สมพระเกียรติ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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16 โครงการวันเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือแสดงออกถึงความ ประชาชนร่วมงานเพ่ือแสดง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนและบุคลากร ประชาชนได้แสดง ส านักปลัด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า จงรักภักดีและเทิดทูน ออกถึงความจงรักภักดีใน ได้ร่วมแสดงความจงรัก ออกถึงความจงรัก

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช- ในสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์ ภักดี ร้อยละ 80 ภักดีในสถาบัน

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน 1 คร้ัง/ปี พระมหากษัตริย์

17 โครงการวันพ่อ เพ่ือให้นักเรียนแสดงความรัก จัดให้นักเรียนของศูนย์ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 นักเรียนแสดงถึงความ นักเรียนของศูนย์ฯได้ กอง

ต่อพ่อและพัฒนาตามวัย พัฒนาเด็กเล็กทุกคนได้มี รักท่ีมีต่อพ่อได้ แสดงออกถึงความรัก การศึกษาฯ

ให้เป็นท่ีประจักษ์ รวมท้ังให้ โอกาสแสดงความสามารถ ร้อยละ 80 ท่ีมีต่อพ่อและ

พ่อได้ตระหนักถึงภาระหน้าท่ี บนเวที ปีละ 1 คร้ัง พัฒนาการตามวัย

ความรับผิดชอบของตนเอง เป็นท่ีประจักษ์

18 โครงการวันแม่ เพ่ือให้นักเรียนแสดงความรัก จัดให้นักเรียนของศูนย์ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 นักเรียนแสดงถึงความ นักเรียนของศูนย์ฯได้ กอง

ต่อแม่และพัฒนาตามวัย พัฒนาเด็กเล็กทุกคนได้มี รักท่ีมีต่อแม่ได้ แสดงออกถึงความรัก การศึกษาฯ

ให้เป็นท่ีประจักษ์ รวมท้ังให้ โอกาสแสดงความสามารถ ร้อยละ 80 ท่ีมีต่อแม่และ

แม่ได้ตระหนักถึงภาระหน้าท่ี บนเวที ปีละ 1 คร้ัง พัฒนาการตามวัย

ความรับผิดชอบของตนเอง เป็นท่ีประจักษ์

19 โครงการวันพระบาท เพ่ือเป็นการแสดงถึงความ ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนในท้องถ่ิน ส านักปลัด

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จงรักภักดีต่อสถาบัน จ านวน 150 คน โครงการร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรม

จุฬาโลกมหาราช และวันท่ี พระมหากษัตริย์และส านึก ต่างๆ และส านึกใน

ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ

ของสถาบัน

พระมหากษัตริย์

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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20 โครงการวันฉัตรมงคล เพ่ือเป็นการแสดงถึงความ ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนในท้องถ่ิน ส านักปลัด

จงรักภักดีต่อสถาบัน จ านวน 100 คน โครงการ ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรม

พระมหากษัตริย์และส านึก ต่างๆ และส านึกใน

ในพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ

ของสถาบัน

พระมหากษัตริย์

21 โครงการวันพระราชพิธีพืช เพ่ือเป็นการแสดงถึงความ ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนในท้องถ่ิน ส านักปลัด

มงคลจรดพระนังคัลแรก จงรักภักดีต่อสถาบัน จ านวน 80 คน โครงการ ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรม

นาขวัญ พระมหากษัตริย์และส านึก ต่างๆ และส านึกใน

ในพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ

ของสถาบัน

พระมหากษัตริย์

22 โครงการวันเฉลิมพระชนม เพ่ือเป็นการแสดงถึงความ ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนในท้องถ่ิน ส านักปลัด

พรรษา พระบาทสมเด็จ จงรักภักดีต่อสถาบัน จ านวน 150 คน โครงการ ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรม

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรี พระมหากษัตริย์และส านึก ต่างๆ และส านึกใน

สินทรมหาวชิราลงกรณ ในพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ของสถาบัน

พระมหากษัตริย์

23 โครงการวันเฉลิม เพ่ือเป็นการแสดงถึงความ ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนในท้องถ่ิน ส านักปลัด

พระชนมพรรษา สมเด็จพระ จงรักภักดีต่อสถาบัน จ านวน 100 คน โครงการร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรม

นางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระมหากษัตริย์และส านึก ต่างๆ และส านึกใน

ในพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ

ของสถาบัน

พระมหากษัตริย์

วัตถุประสงค์  ท่ี โครงการ

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

262



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

24 โครงการวันเฉลิม เพ่ือเป็นการแสดงถึงความ ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนในท้องถ่ิน ส านักปลัด

พระชนมพรรษา จงรักภักดีต่อสถาบัน จ านวน 150 คน โครงการ ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรม

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระมหากษัตริย์และส านึก ต่างๆ และส านึกใน

พระบรมราชินีนาถ ในพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ

พระบรมราชชนีพันปีหลวง ของสถาบัน

และวันแม่แห่งชาติ พระมหากษัตริย์

25 โครงการวันคล้ายวัน เพ่ือเป็นการแสดงถึงความ ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนในท้องถ่ิน ส านักปลัด

สวรรคตของพระบาทสมเด็จ จงรักภักดีต่อสถาบัน จ านวน 200 คน โครงการ ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรม

พระบรมชนกาธิเบศร พระมหากษัตริย์และส านึก ต่างๆ และส านึกใน

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ

บรมนาถบพิตร ของสถาบัน

พระมหากษัตริย์

26 โครงการวันคล้ายวัน เพ่ือเป็นการแสดงถึงความ ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนในท้องถ่ิน ส านักปลัด

พระบรมราชสมภพของ จงรักภักดีต่อสถาบัน จ านวน 100 คน โครงการ ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรม

พระบาทสมเด็จ พระมหากษัตริย์และส านึก ต่างๆ และส านึกใน

พระบรมชนกาธิเบศร ในพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ

มหาภูมิพลอดุลยเดช ของสถาบัน

มหาราชบรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วัตถุประสงค์  โครงการท่ี

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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27 โครงการวันปิยมหาราช เพ่ือเป็นการแสดงถึงความ ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนในท้องถ่ิน ส านักปลัด

จงรักภักดีต่อสถาบัน จ านวน 100 คน โครงการ ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรม

พระมหากษัตริย์และส านึก ต่างๆ และส านึกใน

ในพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ

ของสถาบัน

พระมหากษัตริย์

28 โครงการวันรัฐธรรมนูญ เพ่ือส่งเสริมจิตส านึกเก่ียวกับ ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนในท้องถ่ิน ส านักปลัด

ความส าคัญของรัฐธรรมนูญ จ านวน 80 คน โครงการ ร้อยละ 80 ตระหนักถึงความ

และประชาธิปไตย ส าคัญของรัฐธรรมนูญ

และประชาธิปไตย

29 โครงการส่งเสริมการแข่งขัน เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชน จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาและจัด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้เล่นกีฬาท่ี ประชาชนทุกเพศทุก กอง

กีฬา ทุกเพศทุกวัยได้เล่นกีฬา การแข่งขันกีฬาในระดับ ตนเองถนัด ร้อยละ 80 วัยมีโอกาสเล่นกีฬา การศึกษาฯ

ต าบล/ประเทศ และส่ง มากข้ึน

นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

จ านวน 1 คร้ัง

30 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือปรับปรุงสนามฟุตบอล อาคารสนามฟุตบอลในร่มมี 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 อาคารมีมาตรฐานและ เป็นสถานท่ีท่ีใช้ออก กอง

สนามฟุตบอลในร่ม ในร่มให้ได้มาตรฐานและ มาตรฐานและปลอดภัย มีความปลอดภัย ก าลังกายและได้ การศึกษาฯ

มีความปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง ร้อยละ 80 มาตรฐาน 

31 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือให้มีสถานท่ีไว้ใช้ในการ ลานกีฬา/สนามกีฬามี - 3,000,000 - - - ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ใช้ เด็ก เยาวชนและ กอง

หรือสนามกีฬา ออกก าลังกายและเล่น มาตรฐานและปลอดภัย ลานกีฬา/สนามกีฬา ประชาชนในพ้ืนท่ี การศึกษาฯ

กีฬา จ านวน 1 แห่ง ร้อยละ 80 ได้ออกก าลังกาย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

32 โครงการซ่อมแซมสนาม เพ่ือให้สนามฟุตซอลหญ้า ซ่อมแซมสนามฟุตซอลหญ้า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สนามฟุตซอลหญ้า ประชาชนในท้องถ่ิน กอง

ฟุตซอลหญ้าเทียมในร่ม เทียมในร่มใช้งานได้ตาม เทียมในร่ม จ านวน 1 แห่ง เทียมในร่มสามารถใช้ มีสนามฟุตซอลหญ้า การศึกษาฯ

(สนามฟุตบอล 7 คน) ปกติ งานได้ ร้อยละ 100 เทียมในร่มไว้ใช้งาน

งานได้ตามปกติ

33 โครงการนักเตะเยาวชน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพเด็ก เด็ก เยาวชน และประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็ก เยาวชนและ เด็ก เยาวชนและ กอง

เยาวชน และประชาชนใน เข้าร่วมโครงการ ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนในท้องถ่ิน การศึกษาฯ

ท้องถ่ิน โดยใช้กีฬาและใช้ จ านวน 100 คน โครงการ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จ านวน 100 คน ประโยชน์และแสดง

หลีกเล่ียงอบายมุขและ ออกถึงความสามารถ

ส่ิงเสพติด ด้านกีฬา

34 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ จัดการแข่งขันกีฬาให้เด็ก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 นักเรียนมีความสนุก เด็ก เยาวชน และ กอง

และเยาวชน เด็ก เยาวชน และประชาชน เยาวชนและประชาชน สนานและสุขภาพ ประชาชนมีทักษะ การศึกษาฯ

ได้ออกก าลังกายและได้รับ จ านวน 1 คร้ัง ร่างกายท่ีแข็งแรง การเล่นกีฬาอย่าง

ประสบการณ์ในการแข่งขัน ร้อยละ 80 ถูกต้องและมี

กีฬา ประสิทธิภาพ

35 โครงการส่งเสริมและ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความพึงพอ ประชาชนในท้องถ่ิน กอง

สนับสนุนการแข่งขันกีฬา ให้ประชาชนได้ออกก าลัง จ านวน 1 คร้ัง/ปี ใจในการจัดโครงการ ได้ออกก าลังกายและ การศึกษาฯ

กายอย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ 80 มีสุขภาพท่ีดีข้ึน

รวมท้ังพัฒนาการกีฬา
36 โครงการส่งเสริมงานวันตราด เพ่ือจัดตกแต่งรถร่วมในร้ิว จัดร้ิวขบวนแห่ตกแต่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนท่ัวไปได้สืบ สืบทอดประเพณี กอง

ร าลึก ขบวนแห่ในงานวันตราด รถยนต์ จ านวน 1 คร้ัง ทอดประเพณีวัฒนธรรม วัฒนธรรมต่อไปจน การศึกษาฯ
ร าลึก เพ่ือเป็นการส่งเสริม ร้อยละ 80 ถึงลูกหลาน

ประเพณีวัฒนธรรมของ

จังหวัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

37 โครงการเงินอุดหนุนการ เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ จังหวัดตราดด าเนินการจัด 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 สนับสนุนงบประมาณ เยาวชน ประชาชน กอง

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ให้กับจังหวัดตราด การแข่งขันกีฬาได้ส าเร็จ ให้จังหวัดตราด ได้ตาม ในท้องถ่ินได้ใช้เวลา การศึกษาฯ,

แห่งชาติ คร้ังท่ี 36 ลุล่วง จ านวน 1 คร้ัง งบประมาณท่ีต้ังไว้ ว่างให้เกิดประโยชน์ จังหวัดตราด

 "ช้างขาวเกมส์" ร้อยละ 100 และแสดงออกถึง

ความสามารถด้าน

กีฬา

38 อุดหนุนโครงการจัดงาน เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณให้ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 อุดหนุนเงินงบประมาณ ประชาชนในท้องถ่ิน กอง

วันระก าหวาน ผลไม้และ ให้กับส านักงานเกษตรและ กับส านักงานเกษตรและ ให้กับส านักงานเกษตร มีส่วนร่วมในการ การศึกษาฯ,

ของดีเมืองตราด สหกรณ์จังหวัดตราดเพ่ือ สหกรณ์จังหวัดตราด และสหกรณ์จังหวัด ส่งเสริมการตลาดและ ส านักงาน

จัดงานระก าหวาน ผลไม้ จ านวน 1 คร้ัง ตราด ร้อยละ 100 ส่งเสริมการท่องเท่ียว เกษตรฯ

และของดีเมืองตราด

39 อุดหนุนโครงการจัด เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนการจัดงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อุดหนุนเงินงบประมาณ ประชาชนมีจิตส านึก กอง

งานปีใหม่ - กาชาด  ในการจัดงานให้กับ ปีใหม่ - กาชาด  ให้กับเทศบาลเมือง ในการฟ้ืนฟูวัฒนธรรม การศึกษาฯ,

จังหวัดตราด เทศบาลเมืองตราดเพ่ือให้ จ านวน 1 คร้ัง ตราด ร้อยละ 100 คตินิยม และจารีต เทศบาล

ประชาชนในต าบลมี ประเพณี เมืองตราด

จิตส านึกในการอนุรักษ์

ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม คตินิยม

และจารีตประเพณี

วัตถุประสงค์  ท่ี โครงการ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ
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40 อุดหนุนโครงการการจัด เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้ อุดหนุนการจัดงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุดหนุนเงินงบประมาณ ประชาชนในท้องถ่ิน กอง

งาน "วันวีรกรรมทหารเรือ กับท่ีท าการปกครองจังหวัด "วันวีรกรรมทหารเรือไทย ให้กับท่ีท าการปกครอง มีส่วนร่วมในกิจกรรม การศึกษาฯ,

ไทยในยุทธนาวีท่ีเกาะช้าง" ตราด ในการจัดงานเพ่ือให้ ในยุทธนาวีท่ีเกาะช้าง" จังหวัดตราด ต่างๆ และร าลึกถึง ท่ีท าการ

ประชาชนในต าบลได้ร าลึก จ านวน 1 คร้ัง ร้อยละ 100 เหตุการณ์ทาง ปกครอง

ถึงเหตุการณ์ทาง ประวัติศาสตร์ จังหวัดตราด

ประวัติศาสตร์ ส่งเสริมด้านอาชีพ

และการท่องเท่ียว

รวม 9,525,000 12,525,000 9,525,000 9,525,000 9,525,000  -  -  -

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

40  โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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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 หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมและสนับ เพ่ือค้นหารวบรวม ศึกษา เกษตรกรในพ้ืนท่ีต าบล 20,000 20,000 20,000 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 20,000 20,000 20,000  -  -  -1  โครงการ

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ท่ีเติบโตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ทีน่ำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและ 

แผนพัฒนาชุมชน (ผ.02/1) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ 

 

 

 



แบบผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ท่ีเติบโตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดเรียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ต่อเติมศาลาหมู่บ้าน เพ่ือความสะดวกในการ ต่อเติมศาลาประจ า - - - 500,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนสามารถ กองช่าง

หมู่ 3 ใช้จัดกิจกรรม หมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง การต่อเติมศาลาหมู่บ้าน ใช้จัดกิจกรรมได้
ร้อยละ 80

2 ก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรม เพ่ือความสะดวกในการ ก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรม - 800,000 - - - ประชาชนมีความพึงพอใจ ประชาชนมีศูนย์ กองช่าง

ซ.แจะ หมู่ 5 ใช้จัดกิจกรรม จ านวน 1 แห่ง ต่อการก่อสร้างศูนย์ วัฒนธรรมในการจัด

วัฒนธรรม ร้อยละ 80 กิจกรรม
3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือความสะดวกในการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ลาน - 300,000 - - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนสามารถ กองช่าง

ลานอเนกประสงค์ ใช้จัดกิจกรรม อเนกประสงค์ การปรับปรุงภูมิทัศน์ ใช้จัดกิจกรรมได้
หมู่บ้านเจริญศิริเฮ้าส์ จ านวน 1 แห่ง ลานอเนกประสงค์ 

หมู่ 12 ร้อยละ 80
4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือความสะดวกในการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ลาน - - 500,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนสามารถ กองช่าง

ลานอเนกประสงค์ ใช้จัดกิจกรรม อเนกประสงค์ การปรับปรุงภูมิทัศน์ ใช้จัดกิจกรรมได้
หมู่บ้านบูรพาสุข หมู่ 12 จ านวน 1 แห่ง ลานอเนกประสงค์ 

ร้อยละ 80

รวม 0 1,100,000 500,000 500,000 0  -  -  -4 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 120,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ราตรี หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 50 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 330,000 ถนน ค.ส.ล. และราง ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมก่อสร้างรางระบายน  า คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร ระบายน  า ค.ส.ล. มี ไป - มาได้สะดวก

ค.ส.ล. ซ.ป.ไพบูลย์อุทิศ และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ความยาว 100 เมตร

หมู่ 1 เดือดร้อนของราษฎร พร้อมรางระบายน  า ค.ส.ล. 

ในการใช้เส้นทางสัญจร 0.50x0.75x100 เมตร

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 145,200 ถนน ค.ส.ล. และราง ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมก่อสร้างรางระบายน  า คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 2.5 เมตร ระบายน  า ค.ส.ล. มี ไป - มาได้สะดวก

ค.ส.ล. ซ.ร่วมใจ 1 หมู่ 1 และแก้ไขปัญหาความ ยาว 44 เมตร ความยาว 44 เมตร

เดือดร้อนของราษฎร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ในการใช้เส้นทางสัญจร พร้อมรางระบายน  า ค.ส.ล. 

0.50x0.75X44 เมตร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ท่ีเติบโตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 ปูแอสฟัลท์ติก เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก - - 373,000 - - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ลุงโพย หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ช่วงท่ี1 กว้าง 3.30 เมตร ยาว 463 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 400 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

ในการใช้เส้นทางสัญจร ช่วงท่ี2 กว้าง 3 เมตร

ยาว 63 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

5 ก่อสร้างรางระบายน  า เพ่ือระบายน  าและ รางระบายน  า ค.ส.ล. - - - 200,000 - ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน  า กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.สุขส าราญ หมู่ 1 ป้องกันน  าท่วม 0.50x0.75x100 เมตร ต่อการก่อสร้างราง และแก้ไขปัญหา
ระบายน  า ร้อยละ 80 น  าท่วมได้ดีย่ิงขึ น

6 ก่อสร้างรางระบายน  า เพ่ือระบายน  าและ รางระบายน  า ค.ส.ล. - - - - 180,000 ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน  า กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ดาราพงษ์ 3 หมู่ 1 ป้องกันน  าท่วม 0.50x0.65x100 เมตร ต่อการก่อสร้างราง และแก้ไขปัญหา
ระบายน  า ร้อยละ 80 น  าท่วมได้ดีย่ิงขึ น

7 ก่อสร้างรางระบายน  า เพ่ือระบายน  าและ รางระบายน  า ค.ส.ล. 61,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน  า กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ตาแชร์ 1 หมู่ 1 ป้องกันน  าท่วม 0.50x0.60x35 เมตร ต่อการก่อสร้างราง และแก้ไขปัญหา
ระบายน  า ร้อยละ 80 น  าท่วมได้ดีย่ิงขึ น

8 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 480,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.สระน  าพรงตาแรม หมู่ 2 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. 396,000 396,000 396,000 - - ไหล่ทาง ค.ส.ล. ประชาชนสัญจร กองช่าง
ถ.หนองบัว - ปลายคลอง คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 1 เมตร มีความยาว ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 2 และแก้ไขปัญหาความ ยาว 1,000 เมตร 1,000 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

การใช้เส้นทางสัญจร

10 ปูแอสฟัลท์ติก เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ปูแอสฟัลท์ติก - 2,200,000 - - - ถนนแอสฟัลท์ติก  ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถ.หนองบัว - ปลายคลอง คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 5 เมตร มีความยาว ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 2 และแก้ไขปัญหาความ ยาว 800 เมตร 800 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 

การใช้เส้นทางสัญจร

11 ขุดลอกรางระบายน  า เพ่ือระบายน  าและ ขุดลอกรางระบายน  า - 120,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน  า กองช่าง

ถ.สุขุมวิท หมู่ 2 ป้องกันน  าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 2 เมตร ต่อการขุดลอกราง และแก้ไขปัญหา

ลึกเฉล่ีย 1 เมตร ระบายน  า ร้อยละ 80 น  าท่วมได้ดีย่ิงขึ น

ยาว 1,000 เมตร

12 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - 350,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ป่าหมาก 2 หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 146 เมตร ยาว 146 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - 900,000 900,000 900,000 900,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ร่วมใจพัฒนา หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 1,500 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

14 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 360,000 360,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สุดเขต หมู่ 3 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ยาว 300 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎร

ในการใช้เส้นทางสัญจร

15 ก่อสร้างรางระบายน  า เพ่ือระบายน  าและ ก่อสร้างรางระบายน  า ค.ส.ล. - 440,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน  า กองช่าง

ค.ส.ล. ถ.พัฒนาการ ป้องกันน  าท่วม 0.70x0.75x200 เมตร ต่อการก่อสร้างราง และแก้ไขปัญหา

ปลายคลอง หมู่ 3 ระบายน  า ร้อยละ 80 น  าท่วมได้ดีย่ิงขึ น

16 ปูแอสฟัลท์ติก เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก - - - 5,940,000 - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถ.หนองบัว - ปลายคลอง คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 6 เมตร มีความยาว ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 3 ยาว 1,800 เมตร 1,800 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

17 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดตั งดวงไฟริมทาง 600,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง

(ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์) เส้นทางคมนาคม จ านวน 10 ชุด ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง

ถ.พัฒนาการปลายคลอง สาธารณะร้อยละ 80

หมู่ 3

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 ก่อสร้างรางระบายน  า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน  าและ รางระบายน  า ค.ส.ล. - - 400,000 - - ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน  า กองช่าง

ซ.ปลายคลองแขวน หมู่ 4 ป้องกันน  าท่วม 0.50x0.75x200 เมตร ต่อการก่อสร้างราง และแก้ไขปัญหา

ระบายน  า ร้อยละ 80 น  าท่วมได้ดีย่ิงขึ น

19 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 276,000 - - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สน่ันโสตร หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ความยาว 300 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 300 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

20 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - 421,000 - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.อยู่สุข หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาว 500 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 500 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

21 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - 220,000 220,000 220,000 ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ช่วงเวฬุวรรณ หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ความยาว 500 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 500 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

22 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ถนนดินลูกรังมีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ริมคลองแจะ หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 6,000 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 6,000 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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23 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - 600,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ป้าหุน หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ความยาว 500 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 500 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

24 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - 600,000 - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เจริญพืช หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ความยาว 500 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 500 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

25 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ปรับปรุงถนนดินลูกรัง - 300,000 300,000 300,000 - ถนนดินลูกรังมีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เกาะยายนุ่น หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 1,500 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

26 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 720,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สน่ันโสตร หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ยาว 300 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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27 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 990,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมรางระบายน  า ค.ส.ล. คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 2.5 เมตร ยาว 300 เมตร ไป - มาได้สะดวก

ซ.อุทุมโภค หมู่ 5 และแก้ไขปัญหาความ ยาว 300 เมตร พร้อมรางระบายน  า 

เดือดร้อนของราษฎรใน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ค.ส.ล. 

การใช้เส้นทางสัญจร พร้อมรางระบายน  า ค.ส.ล. 

28 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 360,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ลุงเสมอ หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร ยาว 150 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

29 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - 240,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.วิสุทธิแพทย์ หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

30 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 1,500,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.อยู่สุข หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร ยาว 500 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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31 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 240,000 - - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.นินทยักษ์ หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

32 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 480,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ราษฎร์ร่วมใจ หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

33 ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ขนาด - - - 120,000 - ไหล่ทาง ค.ส.ล. มี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ประสารทองเช่ือม หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 1 เมตร ยาว 200 เมตร ความยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

34 ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ขยายไหล่ทาง ขนาด - - - - 1,200,000 ไหล่ทาง ค.ส.ล. มี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถ.สุขุมวิท หมู่ 5 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. ความยาว 500 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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35 ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ขยายไหล่ทาง ขนาด 144,000 - - - - ไหล่ทาง ค.ส.ล. มี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สระอินทนิน - ตรอกใน คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 0.8 เมตร ความยาว 300 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 5 และแก้ไขปัญหาความ ยาว 300 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎรใน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

การใช้เส้นทางสัญจร

36 ก่อสร้างรางระบายน  า เพ่ือระบายน  าและ รางระบายน  า ค.ส.ล. - - 200,000 - - ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน  า กองช่าง

ค.ส.ล. ซ. แม่อ าไพ หมู่ 5 ป้องกันน  าท่วม 0.50x0.70x100 เมตร ต่อการก่อสร้างราง และแก้ไขปัญหา

ระบายน  า ร้อยละ 80 น  าท่วมได้ดีย่ิงขึ น

37 ก่อสร้างรางระบายน  า เพ่ือระบายน  าและ รางระบายน  า ค.ส.ล. - - 450,000 450,000 - ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน  า กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.บ่อกุ่ม หมู่ 5 ป้องกันน  าท่วม 0.50x0.75x500 เมตร ต่อการก่อสร้างราง และแก้ไขปัญหา

ระบายน  า ร้อยละ 80 น  าท่วมได้ดีย่ิงขึ น

38 ก่อสร้างรางระบายน  า เพ่ือระบายน  าและ รางระบายน  า ค.ส.ล. 800,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน  า กองช่าง

ค.ส.ล. (แบบเปิด) ป้องกันน  าท่วม 1.00x1.50x100 เมตร ต่อการก่อสร้างราง และแก้ไขปัญหา

ซ.สระอินทนิน - ตรอกใน ระบายน  า ร้อยละ 80 น  าท่วมได้ดีย่ิงขึ น

หมู่ 5

39 ก่อสร้างรางระบายน  า เพ่ือระบายน  าและ รางระบายน  า ค.ส.ล. - - 450,000 450,000 - ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน  า กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ตรอกใน - ท้ายวัง ป้องกันน  าท่วม 0.50x0.75x500 เมตร ต่อการก่อสร้างราง และแก้ไขปัญหา

หมู่ 5 ระบายน  า ร้อยละ 80 น  าท่วมได้ดีย่ิงขึ น

40 ก่อสร้างรางระบายน  า  เพ่ือระบายน  าและ รางระบายน  า ค.ส.ล. - - - 450,000 450,000 ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน  า กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.อู่ตะเภา หมู่ 5 ป้องกันน  าท่วม 0.50x0.75x500 เมตร ต่อการก่อสร้างราง และแก้ไขปัญหา

ระบายน  า ร้อยละ 80 น  าท่วมได้ดีย่ิงขึ น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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41 ก่อสร้างรางระบายน  า เพ่ือระบายน  าและ รางระบายน  า ค.ส.ล. 270,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน  า กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ลุงเสมอ หมู่ 5 ป้องกันน  าท่วม 0.50x0.75x150 เมตร  ต่อการก่อสร้างราง และแก้ไขปัญหา

ระบายน  า ร้อยละ 80 น  าท่วมได้ดีย่ิงขึ น

42 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน  าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 1,200,000 -  - -  - ประชาชนพึงพอใจต่อ สามารถระบายน  า กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.สระอินทนิน ป้องกันน  าท่วม ขนาด 2.40x2.40x10 เมตร การก่อสร้างท่อลอด และแก้ไขปัญหา

หมู่ 5 ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 น  าท่วมได้ดีย่ิงขึ น

43 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน  าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม - 700,000  - -  - ประชาชนพึงพอใจต่อ สามารถระบายน  า กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ตรอกใน - ท้ายวัง ป้องกันน  าท่วม ขนาด 1.80x1.80x8 เมตร การก่อสร้างท่อลอด และแก้ไขปัญหา

หมู่ 5 ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 น  าท่วมได้ดีย่ิงขึ น

44 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน  าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 950,000 -  - -  - ประชาชนพึงพอใจต่อ สามารถระบายน  า กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ปากคลองไร่ ป้องกันน  าท่วม ขนาด 2.40x2.40x8 เมตร การก่อสร้างท่อลอด และแก้ไขปัญหา

หมู่ 5 ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 น  าท่วมได้ดีย่ิงขึ น

45 ขุดลอกคลองบ่อกุ่ม หมู่ 5 เพ่ือระบายน  าและ ขุดลอกคลอง - - - - 2,000,000 ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน  า กองช่าง

ป้องกันน  าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 10 เมตร ต่อการขุดลอกคลอง และแก้ไขปัญหา

ลึกเฉล่ีย 3 เมตร ร้อยละ 80 น  าท่วมได้ดีย่ิงขึ น

ยาว 1,000 เมตร

46 ขุดลอกคลองปากคลองไร่ เพ่ือระบายน  าและ ขุดลอกคลอง - - 800,000 - - ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน  า กองช่าง

หมู่ 5 ป้องกันน  าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 8 เมตร ต่อการขุดลอกคลอง และแก้ไขปัญหา

ลึกเฉล่ีย 3 เมตร ร้อยละ 80 น  าท่วมได้ดีย่ิงขึ น

ยาว 500 เมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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47 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 563,000 - - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เขาไม้ลัก - สามพ่ีน้อง คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาว 800 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 6 และแก้ไขปัญหาความ ยาว 800 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

48 ก่อสร้างแก้มลิง เพ่ือกักเก็บน  าไว้ใช้ ก่อสร้างแก้มลิง - 100,000 - - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีน  าใช้ กองช่าง

คลองท้ายวัง หมู่ 6 จ านวน 1 แห่ง การก่อสร้างแก้มลิง อย่างเพียงพอ

ร้อยละ 80
49 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - - 459,000 - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมฝังท่อระบายน  า คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 6 เมตร ยาว 620 เมตร ความยาว 620 เมตร ไป - มาได้สะดวก

ถ.หนองตาใกล้ - คลอง และแก้ไขปัญหาความ พร้อมฝังท่อระบายน  า พร้อมฝังท่อระบายน  า

ตะโปน หมู่ 7 เดือดร้อนของราษฎรใน เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80

การใช้เส้นทางสัญจร จ านวน 28 ท่อน

50 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - 664,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ทองค าดี หมู่ 7 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 277 เมตร ยาว 277 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

51 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 672,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.คลองม่วง หมู่ 7 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร ยาว 280 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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52 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 480,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ลุงบุตร หมู่ 7 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

53 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 480,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.หนองพรุ หมู่ 7 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

54 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 960,000 960,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ร่มสุขพัฒนา หมู่ 7 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร ยาว 800 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

55 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน  าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม - 500,000 - - - ประชาชนพึงพอใจต่อ สามารถระบายน  า กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.หนองตาใกล้ - ป้องกันน  าท่วม ขนาด 1.80x1.80x6 เมตร การก่อสร้างท่อลอด และแก้ไขปัญหา

คลองตะโปน หมู่ 7 ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 น  าท่วมได้ดีย่ิงขึ น

56 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน  าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม - 500,000 - - - ประชาชนพึงพอใจต่อ สามารถระบายน  า กองช่าง

ค.ส.ล. คลองหนองแหน ป้องกันน  าท่วม ขนาด 1.80x1.80x6 เมตร การก่อสร้างท่อลอด และแก้ไขปัญหา

หมู่ 7 ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 น  าท่วมได้ดีย่ิงขึ น

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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57 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  เพ่ือระบายน  าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม - - - - 500,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ สามารถระบายน  า กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.หนองพรุ หมู่ 7 ป้องกันน  าท่วม ขนาด 1.80x1.80x6 เมตร การก่อสร้างท่อลอด และแก้ไขปัญหา

ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 น  าท่วมได้ดีย่ิงขึ น

58 ก่อสร้างแก้มลิง เพ่ือกักเก็บน  าไว้ใช้ ก่อสร้างแก้มลิง - 100,000 - - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีน  าใช้ กองช่าง

หนองช้างลง หมู่ 7 จ านวน 1 แห่ง การก่อสร้างแก้มลิง อย่างเพียงพอ

ร้อยละ 80
59 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  า เพ่ือระบายน  าและ ฟ้ืนฟูแหล่งน  า ยาว 500 เมตร - - - - 173,000 แหล่งน  ามีสภาพดีขึ น ลดปัญหาน  าท่วม กองช่าง

หนองพรุ หมู่ 7 ป้องกันน  าท่วม ร้อยละ 80
60 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  า เพ่ือระบายน  าและ ฟ้ืนฟูแหล่งน  า ยาว 500 เมตร - 173,000 - - - แหล่งน  ามีสภาพดีขึ น ลดปัญหาน  าท่วม กองช่าง

 หนองรังนก หมู่ 7 ป้องกันน  าท่วม ร้อยละ 80
61 ขุดลอกคลอง เพ่ือระบายน  าและ ขุดลอกคลอง - - 40,000 40,000 40,000 ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน  าท่วม กองช่าง

หนองตาใกล้ - คลองตะโปน ป้องกันน  าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 3 เมตร ต่อการขุดลอกคลอง

หมู่ 7 ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร ร้อยละ 80

ยาว 300 เมตร

62 ขุดลอกคลองหนองพรุ หมู่ 7 เพ่ือระบายน  าและ ขุดลอกคลอง - 35,000 35,000 - 35,000 ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน  าท่วม กองช่าง

ป้องกันน  าท่วม ขนาดกว้างเฉล่ีย 6 เมตร ต่อการขุดลอกคลอง

ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร ร้อยละ 80

ยาว 500 เมตร

63 ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อประปาขนาด - - 50,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง

ซ.หนองแหน หมู่ 7 น  าใช้อุปโภค บริโภค เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ ว การขยายเขตท่อ มีน  าใช้เพียงพอ

ยาว 1,400 เมตร ประปา ร้อยละ 80

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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64 ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อประปาขนาด - 20,000 20,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง

ซ.ลุงบุตร หมู่ 7 น  าใช้อุปโภค บริโภค เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ ว การขยายเขตท่อ มีน  าใช้เพียงพอ

ยาว 600 เมตร ประปา ร้อยละ 80

65 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 72,000 - - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.บัวประเสริฐ หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ความยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 100 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

66 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 65,000 - - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.พัฒนาการ 1/2 หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ความยาว 60 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ความยาว 60 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

67 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 78,000 - - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.สาธิต หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ความยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 100 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

68 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 144,000 - - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เกษมศิริ หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ความยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 200 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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69 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 120,000 - - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.คงทรัพย์ หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ความยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 200 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

70 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 95,000 - - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.จรัส หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาว 145 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 145 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

71 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - - 235,000 - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.นิวัฒน์ หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ความยาว 300 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 300 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

72 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - 50,000 - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.พ่วงสุข หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 100 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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73 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 165,000 - - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.หวังเจริญ หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ความยาว 230 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 230 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

74 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 48,000 - - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.เอ่ียมสมบัติ หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาว 80 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 80 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

75 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 175,000 - - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.นารถอุดม หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาว 300 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 300 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

76 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 148,000 - - - - ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.ฉัตรชัย หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาว 250 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 250 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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77 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - 240,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เอ่ียมสมบัติ หมู่ 8 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

78 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร - - - 420,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมรางระบายน  า ค.ส.ล. คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 70 เมตร ยาว 70 เมตร ไป - มาได้สะดวก

ซ.พัฒนาการ 1/7 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน  า 

หมู่ 8 เดือดร้อนของราษฎรใน รางระบายน  า ขนาด ค.ส.ล.

การใช้เส้นทางสัญจร 0.50x0.65x140 เมตร

79 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร 672,000 - - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

พร้อมรางระบายน  า ค.ส.ล. คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 160 เมตร ยาว 160 เมตร ไป - มาได้สะดวก

ซ.บุรีเจริญ หมู่ 8 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน  า 

เดือดร้อนของราษฎรใน รางระบายน  า ขนาด ค.ส.ล.

การใช้เส้นทางสัญจร 0.50x0.65x160 เมตร

80 ก่อสร้างรางระบายน  า เพ่ือระบายน  าและ รางระบายน  า ค.ส.ล. 72,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน  า กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.ร่วมใจ หมู่ 8 ป้องกันน  าท่วม 0.50x0.65x40 เมตร ต่อการก่อสร้างราง และแก้ไขปัญหา

ระบายน  า ร้อยละ 80 น  าท่วมได้ดีย่ิงขึ น

81 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ปรับปรุงถนนดินลูกรัง 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ถนนดินลูกรังมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.คลองจิก หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 6 เมตร ความยาว ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 1,700 เมตร 1,700 เมตร
เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

286



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

82 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 480,000 480,000 480,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.คลองจิก หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร ยาว 600 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

83 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - 378,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เขาระก า 1/1 หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3.5 เมตร ยาว 180 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ ยาว 180 เมตร
เดือดร้อนของราษฎรใน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
การใช้เส้นทางสัญจร

84 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 240,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง
ซ.เขาระก า 2 หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

85 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 360,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เขาระก า 2/1  หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร ยาว 150 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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86 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 480,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เขาระก า 5 หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

87 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 360,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เขาระก า 6 หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร ยาว 150 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

88 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 432,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.คลองจิก 1 หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร ยาว 180 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

89 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - 480,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.คลองจิก 2 หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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90 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 480,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เขาระก า - ห้วงไทรรัตน์ คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 10 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

91 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 600,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เขาขนุน หมู่ 10 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร ยาว 250 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

92 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - - - - 480,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.ไสว - ธันวา หมู่ 11 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ยาว 200 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร
93 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  เพ่ือระบายน  าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. - - - 700,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ สามารถระบายน  า กองช่าง

คสล. ซ.โกเมท - มาบชลูด ป้องกันน  าท่วม ขนาด 1.80x1.80x6 เมตร การก่อสร้างท่อลอด และแก้ไขปัญหา

หมู่ 11 ชนิด 2 ช่อง เหล่ียม ร้อยละ 80 น  าท่วมได้ดีย่ิงขึ น

94 ก่อสร้างดาดคอนกรีต เพ่ือระบายน  าและ ดาดคอนกรีต จ านวน 1 แห่ง - 200,000 - - - ปัญหาน  าท่วมมี สามารถระบายน  า กองช่าง

ซ.หินเพลิง หมู่ 11 ป้องกันน  าท่วม ปริมาณลดลง และแก้ไขปัญหา

ร้อยละ 80 น  าท่วมได้ดีย่ิงขึ น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
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95 วางท่อน  าดิบ อ่างเก็บน  า เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ เดินท่อขนาด Ø 12 " - - - - 5,750,000 ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน  าใช้ กองช่าง

เขาระก า ลงคลองหินเพลิง ยาว 2,500 เมตร ต่อการวางท่อน  าดิบ เพียงพอ

หมู่ 11 ร้อยละ 80

96 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 234,000 ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ.เกษตร หมู่ 12 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร ยาว 70 เมตร ไป - มาได้สะดวก

และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

97 ก่อสร้างรางระบายน  า เพ่ือระบายน  าและ ก่อสร้างรางระบายน  า ค.ส.ล. - - - 360,000 754,200 ประชาชนพึงพอใจ สามารถระบายน  า กองช่าง

ค.ส.ล. ซ.หลังจวน 2 ป้องกันน  าท่วม 0.50x0.75x419 เมตร ต่อการก่อสร้างราง และแก้ไขปัญหา

หมู่ 12 ระบายน  า ร้อยละ 80 น  าท่วมได้ดีย่ิงขึ น

98 ปูแอสฟัลท์ติก ซ.หลังจวน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก - 1,000,000 - - - ถนนแอสฟัลท์ติกมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

หมู่ 12 คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร ความยาว 550 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

99 เพ่ิมเฟสไฟฟ้า ซ.หนองไผ่ เพ่ือแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า - - - - 500,000 ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง,

หมู่ 1 เป็น 3 เฟส ต่อการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า เพียงพอต่อความ กฟภ.

ร้อยละ 80 ต้องการ

100 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน  าประปาส่วนภูมิภาค - 2,400,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน  าใช้ กองช่าง,

ซ.เนินเจ๊กด า หมู่ 4 น  าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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101 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน  าประปาส่วนภูมิภาค 160,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน  าใช้ กองช่าง,

ซ.ประสารทองเช่ือม หมู่ 5 น  าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

102 ขยายเขตไฟฟ้า ซ.บ่อกุ่ม - เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - 800,000 - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ประสารทองเช่ือม ไฟฟ้าใช้ การขยายเขตไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

หมู่ 5 ร้อยละ 80

103 เพ่ิมเฟสไฟฟ้า เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า - - 500,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.แจะ - ซ.สังข์เอียด หมู่ 5 จาก 2 เฟสเป็น 3  เฟส ต่อการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

ร้อยละ 80 ความต้องการ

104 เพ่ิมเฟสไฟฟ้า เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า 300,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.วัดสระอินทนิน หมู่ 5 จาก 2 เฟสเป็น 3  เฟส ต่อการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

ร้อยละ 80 ความต้องการ

105 เพ่ิมเฟสไฟฟ้า เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า - - - - 500,000 ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.อยู่สุข หมู่ 5 จาก 2 เฟสเป็น 3  เฟส ต่อการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

ร้อยละ 80 ความต้องการ

106 เพ่ิมเฟสไฟฟ้า เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า 3,000,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ตรอกใน - ท้ายวัง หมู่ 5 จาก 2 เฟสเป็น 3  เฟส ต่อการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

ร้อยละ 80 ความต้องการ

107 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - 200,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.หนองรังนก หมู่ 7 ไฟฟ้าใช้ ต่อการขยายเขตไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 80

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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108 เพ่ิมเฟสไฟฟ้า เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า 850,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ปากคลอง หมู่ 7 จาก 2 เฟสเป็น 3  เฟส ต่อการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

ร้อยละ 80 ความต้องการ

109 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เดินท่อน  าประปาส่วนภูมิภาค - - - 384,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน  าใช้ กองช่าง,

ซ.หวังเจริญ หมู่ 8 น  าใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน ต่อการขยายเขต เพียงพอ กปภ.

ประปาส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80

110 ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - 192,000 - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.หวังเจริญ หมู่ 8 ไฟฟ้าใช้ การขยายเขตไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 80

111 ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - - 155,000 ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.โรงหมึกเจ๊สาว หมู่ 8 ไฟฟ้าใช้ การขยายเขตไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 80

112 ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - 240,000 - - - ประชาชนพึงพอใจต่อ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.อู่ช่างแห้ง หมู่ 8 ไฟฟ้าใช้ การขยายเขตไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 80

113 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า - - - 100,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง,

ซ.คลองจิก หมู่ 10 ไฟฟ้าใช้ ต่อการขยายเขตไฟฟ้า ในครัวเรือน กฟภ.

ร้อยละ 80

114 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดตั งดวงไฟริมทาง - - - 120,000 120,000 ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.โกเมท - มาบชลูด เส้นทางคมนาคม ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

หมู่ 11 สาธารณะ ร้อยละ 80

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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115 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดตั งดวงไฟริมทาง - - - 120,000 120,000 ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.ยุทธนา หมู่ 11 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

116 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความสว่างตาม ติดตั งดวงไฟริมทาง - - - 80,000 80,000 ประชาชนพึงพอใจ ถนนในหมู่บ้านมี กองช่าง,

ซ.สมพงษ์ หมู่ 11 เส้นทางคมนาคม ต่อการติดตั งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง กฟภ.

สาธารณะ ร้อยละ 80

117 เพ่ิมเฟสไฟฟ้า เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า - - 800,000 800,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.ห้วงไทรรัตน์ - ราชทัณฑ์ จาก 2 เฟส เป็น 3  เฟส ต่อการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

หมู่ 11 ร้อยละ 80 ความต้องการ

118 เปล่ียนขนาดหม้อแปลง เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า - - - 1,000,000 - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.คลองสาม หมู่ 11 ต่อการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

ร้อยละ 80 ความต้องการ

119 เปล่ียนขนาดหม้อแปลง เพ่ือแก้ปัญหาไฟฟ้าตก เพ่ิมแรงดันกระแสไฟฟ้า - - 1,000,000 - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง,

ซ.โกเมท - มาบชลูด ต่อการเปล่ียนขนาด ใช้เพียงพอต่อ กฟภ.

หมู่ 11 หม้อแปลงร้อยละ 80 ความต้องการ

รวม 12,984,000 15,017,000 14,206,000 21,972,000 18,586,400  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ผ.02/2) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ 

 

 

 



แบบผ. 02/2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
         แผนงาน 5.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 1. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก 12,024,000 - - - - ถนนแอสฟัลท์ติก 1. เส้นทางคมนาคม กรมฯ

ถ.เฉลิมพระเกียรติ คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 24.20 เมตร ยาว 810 เมตร มีมาตรฐาน

(สวนรุกขชาติ) หมู่ 1 2. เพ่ือวางรากฐานการ ยาว 810 เมตร 2. เส้นทางคมนาคม

พัฒนาในอนาคตและ หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร สามารถรองรับการ

รองรับการขยายตัวทาง ขยายตัวทางสังคม

เศรษฐกิจและสังคม และเศรษฐกิจ

2 ปูถนนแอสฟัลท์ติก 1. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก - - - - 2,472,250 ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร อบจ.ตราด

ซ.ศรีสุวรรณพิศ 2 หมู่ 1 คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 14.50 เมตร ยาว 310 เมตร ไป - มาได้สะดวก

2. เพ่ือวางรากฐานการ ยาว 310 เมตร

พัฒนาในอนาคตและ หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

รองรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  
หน่วยงานท่ี

จะขอประสาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ท่ีเติบโตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ปูถนนแอสฟัลท์ติก 1. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก - - 2,142,000 - - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กรมฯ

ถ.เกาะตะเคียน - ท่าเรือ คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 714 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 1 2. เพ่ือวางรากฐานการ ยาว 714 เมตร

พัฒนาในอนาคตและ หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

รองรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและสังคม

4 ปูถนนแอสฟัลท์ติก 1. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก - - - 10,890,000 - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กรมฯ

ถ.เกาะตะเคียน - หนองบัว คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,300 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 1 , หมู่ 2 2. เพ่ือวางรากฐานการ ยาว 3,300 เมตร

พัฒนาในอนาคตและ หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

รองรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและสังคม

5 ปูถนนแอสฟัลท์ติก 1. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก - 5,775,000 - - - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กรมฯ

ถ.หนองบัว - ปลายคลอง คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,750 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 2 , หมู่ 3 2. เพ่ือวางรากฐานการ ยาว 1,750 เมตร

พัฒนาในอนาคตและ หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

รองรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและสังคม

6 ปูถนนแอสฟัลท์ติก 1. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก - - - - 34,862,000 ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กรมฯ

ถ.พัฒนาการปลายคลอง คมนาคมให้มีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 9,223 เมตร ไป - มาได้สะดวก

- เขาระก า หมู่ 3 , หมู่ 4 2. เพ่ือวางรากฐานการ ยาว 9,223 เมตร

, หมู่ 10 พัฒนาในอนาคตและ หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

รองรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและสังคม

วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี

จะขอประสาน
ท่ี โครงการ

295



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ก่อสร้างสะพานสูง เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างสะพานสูง คสล. - 1,000,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจร กรมฯ

ซ.เนินใหญ่ - ทุ่งสามง่าม ความสะดวกในการสัญจร กว้าง 4 เมตร ต่อการก่อสร้าง ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 4 ไป - มา ยาว 10 เมตร สะพาน ร้อยละ 80

8 ก่อสร้างสะพานคลอง เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างสะพานสูง คสล. - - - - 5,000,000 ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจร กรมฯ

เขาระก า (สะพานสูง) ความสะดวกในการสัญจร กว้าง 4 เมตร ต่อการก่อสร้าง ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 4 ไป - มา ยาว 50 เมตร สะพาน ร้อยละ 80

9 ก่อสร้างสะพานคลองแจว เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างสะพาน คสล. - 1,000,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจร กรมฯ

(หน้าบ้านยายเอียง) ความสะดวกในการสัญจร กว้าง 4 เมตร ต่อการก่อสร้าง ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 4 ไป - มา ยาว 10 เมตร สะพาน ร้อยละ 80

10 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร - - - 2,040,000 - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร อบจ.ตราด

ซ.ทุ่งเจริญ - เนินตะแคง คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 850 เมตร ยาว 850 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 6 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

11 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร - - 2,040,000 - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร อบจ.ตราด

ซ.โรงยาง - ห้วงทรรัตน์ คมนาคมให้มีมาตรฐาน ยาว 850 เมตร ยาว 850 ม. ไป - มาได้สะดวก

(แยก 1) หมู่ 6 และแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

เดือดร้อนของราษฎรใน

การใช้เส้นทางสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 ปูถนนแอสฟัลท์ติก 1. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก 3,385,000 - - - - ถนนแอสฟัลท์ติก 1. เส้นทางคมนาคม อบจ.ตราด

ถ.ท้ายวัง - ห้วงไทรรัตน์ คมนาคมให้มีมาตรฐาน ช่วงท่ี 1 มีความยาวรวม มีมาตรฐาน

หมู่ 6 2. เพ่ือวางรากฐานการ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 1,024 ม. 2. เส้นทางคมนาคม

พัฒนาในอนาคตและ ยาว 464 เมตร สามารถรองรับการ

รองรับการขยายตัวทาง หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร ขยายตัวทางสังคม

เศรษฐกิจและสังคม ช่วงท่ี 2 และเศรษฐกิจ

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 338 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

ช่วงท่ี 3

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 222 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

13 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก - - - - 170,100,000 ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนสัญจร กรมฯ

ถ.ท้ายวัง - ห้วงไทรรัตน์ คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 6 เมตร ยาว 4,400 เมตร ไป - มาได้สะดวก

หมู่ 6 และแก้ไขปัญหาความ ยาว 4,400 เมตร

เดือดร้อนของราษฎรใน หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

การใช้เส้นทางสัญจร

14 ปูถนนแอสฟัลติกท์  1. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลติกท์ - - - - 3,118,000 ถนนแอสฟัลท์ติก 1. เส้นทางคมนาคม กองช่าง

ถ.โรงยาง - ห้วงไทรรัตน์ คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 6.00 เมตร มีความยาว มีมาตรฐาน

หมู่ 6 2. เพ่ือวางรากฐานการ ยาว 945 เมตร 945 เมตร 2. เส้นทางคมนาคม

พัฒนาในอนาคตและ หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร สามารถรองรับการ

รองรับการขยายตัวทาง ขยายตัวทางสังคม

เศรษฐกิจและสังคม และเศรษฐกิจ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี

จะขอประสาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร - 2,779,000 - - - ถนน ค.ส.ล. มีความ ประชาชนสัญจร อบจ.ตราด

ซ.หนองแหน หมู่ 7 ถนนใช้สัญจรไปมาและ ยาว 1,158  เมตร ยาว 1,158 เมตร ไป - มาได้สะดวก

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เดือดร้อนของประชาชน

16 ก่อสร้างระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้างระบบประปา 10,000,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ เพ่ือให้ประชาชน กรมฯ

หมู่บ้าน ขนาดใหญ่มาก น  าใช้อุปโภค บริโภค หมู่บ้าน ขนาดใหญ่มาก ต่อการก่อสร้าง มีน  าใช้เพียงพอ

ซ.ศักด์ิประเสริฐ หมู่ 7 จ านวน 1 แห่ง ระบบประปาหมู่บ้าน

ร้อยละ 80

17 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 1. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก - - 22,188,000 - - ถนนแอสฟัลท์ติกมี 1. เส้นทางคมนาคม กรมฯ

ถ.เนินตาแมว - ด่านเก่า คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 6.00 เมตร ความยาว มีมาตรฐาน

หมู่ 8 2. เพ่ือวางรากฐานการ ยาว 5,870 เมตร 5,870 เมตร 2. เส้นทางคมนาคม

พัฒนาในอนาคตและ หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร สามารถรองรับการ

รองรับการขยายตัวทาง ขยายตัวทางสังคม

เศรษฐกิจและสังคม และเศรษฐกิจ

18 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 1. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก - 12,978,000 - - - ถนนแอสฟัลท์ติก 1. เส้นทางคมนาคม กรมฯ

ถ.เนินตาแมว - ท่าเรือ คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 15 เมตร ยาว 1,373  เมตร มีมาตรฐาน

หมู่ 8 2. เพ่ือวางรากฐานการ ยาว 1,373 เมตร 2. เส้นทางคมนาคม

พัฒนาในอนาคตและ หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร สามารถรองรับการ

รองรับการขยายตัวทาง ขยายตัวทางสังคม

เศรษฐกิจและสังคม และเศรษฐกิจ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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19 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 1. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก - 5,651,000 - - - ถนนแอสฟัลท์ติก 1. เส้นทางคมนาคม อบจ.ตราด

ถ.พัฒนาการปลายคลอง คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,495 เมตร มีมาตรฐาน

- เนินต๋ัง หมู่ 10 2. เพ่ือวางรากฐานการ ยาว 1,495 เมตร 2. เส้นทางคมนาคม

พัฒนาในอนาคตและ หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร สามารถรองรับการ

รองรับการขยายตัวทาง ขยายตัวทางสังคม

เศรษฐกิจและสังคม และเศรษฐกิจ

20 ปูถนนแอสฟัลติกท์  1. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ถนนแอสฟัลท์ติก - - - - 10,147,000 ถนนแอสฟัลท์ติก 1. เส้นทางคมนาคม กองช่าง

ถ.ห้วงไทรรัตน์ - ราชทัณฑ์ คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง 6.00 เมตร มีความยาว มีมาตรฐาน

หมู่ 11 2. เพ่ือวางรากฐานการ ยาว 3,075 เมตร 3,075 เมตร 2. เส้นทางคมนาคม

พัฒนาในอนาคตและ หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร สามารถรองรับการ

รองรับการขยายตัวทาง ขยายตัวทางสังคม

เศรษฐกิจและสังคม และเศรษฐกิจ

21 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน  าและ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 661,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ ป้องกันน  าท่วมและ อ าเภอ

ค.ส.ล. หนองตาลุ่ม หมู่ 12 ป้องกันน  าท่วม ค.ส.ล. ขนาด ต่อการก่อสร้างท่อ ระบายน  าได้ดีขึ น

1.80x1.80x125 เมตร ลอดเหล่ียม ค.ส.ล.

ชนิด 3 ช่อง ร้อยละ 80

รวม 26,070,000 29,183,000 26,370,000 12,930,000 225,699,250  -  -  -21 โครงการ

หน่วยงานท่ี
จะขอประสาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.03) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ 

 

 

 



แบบ ผ. 03

หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร 400,000 - - - 400,000 ส านักปลัด

ระบบดิจิตอล (ขาว - ด า และสี) 

ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที

จ านวน 1 เคร่ือง/ปี 

ราคาเคร่ืองละ 400,000 บาท
2 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล - - - 19,300 - ส านักปลัด

ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล

จ านวน 1 กล้อง/ปี 

ราคากล้องละ 19,300 บาท
3 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุส่ือสาร 120,000 - - - - งานป้องกันฯ

และวิทยุ ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ ส านักปลัด

จ านวน 10 เคร่ือง/ปี 

ราคากล้องละ 12,000 บาท
4 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุส่ือสาร 28,000 - - - - งานป้องกันฯ

และวิทยุ ชนิดประจ าท่ี ขนาด 10 วัตต์ ส านักปลัด

จ านวน 1 เคร่ือง/ปี 

ราคากล้องละ 28,000 บาท

ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณ

300



หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถดูดส่ิงปฏิกูล ปริมาตรความจุ 2,200,000 2,200,000 - - - กอง

และขนส่ง ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร ตัวรถชนิด สาธารณสุขฯ

6 ล้อ จ านวน 1 คัน/ปี 

ราคาคันละ 2,200,000 บาท
6 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน 854,000 854,000 - - - กอง

และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า สาธารณสุขฯ
2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ 

จ านวน 1 คัน/ปี 

ราคาคันละ 854,000 บาท

7 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ - - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 กอง

และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า สาธารณสุขฯ
6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

จ านวน 1 คัน/ปี 

ราคาคันละ 2,400,000 บาท

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
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หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า จัดซ้ือกล้องติดรถ กล้องหน้าและ - 51,000 - - - กอง

และวิทยุ กล้องหลัง จอภาพ ips 6.83 สาธารณสุขฯ

ขนาดไม่ต่ ากว่า 6 น้ิว 

พร้อมติดต้ัง จ านวน 6 ตัว/ปี  

ราคาตัวละ 8,500 บาท
9 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน - 118,000 118,000 - - กอง

จ านวน 2 เคร่ือง/ปี สาธารณสุขฯ
ราคาเคร่ืองละ 59,000 บาท

10 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จัดซ้ือเคร่ืองวัดความดันโลหิต 10,000 - - - - กอง

หรือการแพทย์ แบบดิจิตัล จ านวน 2 เคร่ือง/ปี สาธารณสุขฯ
ราคาเคร่ืองละ 5,000 บาท

11 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองบริหารไหล่และขาแบบคู่ - 84,000 84,000 - - กอง
จ านวน 2 เคร่ือง/ปี สาธารณสุขฯ
ราคาเคร่ืองละ 42,000 บาท

12 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือจักรยานออกก าลังกายขา - 66,000 66,000 - - กอง
จ านวน 2 เคร่ือง/ปี สาธารณสุขฯ
ราคาเคร่ืองละ 33,000 บาท

13 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารออกก าลังกาย - 48,000 48,000 - - กอง
แขน ขา ลดหน้าท้อง สาธารณสุขฯ
จ านวน 2 เคร่ือง/ปี 

ราคาเคร่ืองละ 24,000 บาท

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
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หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารหัวเข่าและ - 60,000 60,000 - - กอง

ออกก าลังกายแขน จ านวน 2 เคร่ือง/ปี สาธารณสุขฯ
ราคาเคร่ืองละ 30,000 บาท

15 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือลู่เดินก่ึงสเต็ปกลางแจ้ง - 40,000 40,000 - - กอง
จ านวน 1 เคร่ือง/ปี สาธารณสุขฯ
ราคาเคร่ืองละ 40,000 บาท

16 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือลู่เดินเอนกประสงค์ขนิดเบา - 30,000 30,000 - - กอง
จ านวน 1 เคร่ือง/ปี สาธารณสุขฯ
ราคาเคร่ืองละ 30,000 บาท

17 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ืออุปกรณ์จานหมุน บริหารไหล่และ - 47,000 47,000 - - กอง
ข้อมือ จ านวน 1 เคร่ือง/ปี สาธารณสุขฯ
ราคาเคร่ืองละ 47,000 บาท

18 การเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง - 9,500 - 9,500 - กองส่งเสริม

งานบ้านงานครัว จ านวน 1 เคร่ือง/ปี การเกษตร

ราคาเคร่ืองละ 9,500 บาท
19 การเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ - - 11,000 - - กองส่งเสริม

งานบ้านงานครัว ขนาด 22 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง/ปี การเกษตร

ราคาเคร่ืองละ 11,000 บาท

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
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หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

20 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จัดซ้ือรถเข็นอาหาร เพ่ือใช้ภายใน 9,300 - - - - กอง

หรือการแพทย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว การศึกษาฯ

จ านวน 1 เคร่ือง/ปี 

ราคาคันละ 9,300 บาท  

21 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จัดซ้ือตู้ยาสามัญประจ าบ้าน 1,000 - - - - กอง

หรือการแพทย์ ขนาดกว้าง 52 ซม. สูง 37 ซม. การศึกษาฯ

ลึก 12 ซม. ติดต้ังภายในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านท้ายวัง จ านวน 1 ตู้/ปี  

ราคาตู้ละ 1,000 บาท

22 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต - 25,600 - - - กอง

งานบ้านงานครัว ติดต้ังภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังน้ี การศึกษาฯ

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าประดู่ 

จ านวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 6,400 บาท  

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเราฎอตุ้ลญีนาน 

จ านวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 6,400 บาท

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว

จ านวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 6,400 บาท

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัง

จ านวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 6,400 บาท

รวมจัดซ้ือตู้เย็นท้ังส้ิน 4 ตู้/ปี

3,622,300 3,633,100 2,904,000 2,428,800 2,800,000  -

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ

รวม
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

--------------------------- 
 

การติดตามและประเมินผล 
  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 
กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อีกทั้งหลังจากดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่า
เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผล
ระดับใด 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 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 
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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. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย    
 2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน    
 2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน    
 2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน    
 2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน    
 2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย     
   1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน     
   2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน     
   3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
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)  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน     

12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน     
คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า 80 คะแนน  
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณ 
      ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมา เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด
ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
 

     โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
• แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
• การติดตามและประเมินผลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและ

ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E - plan)     
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 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 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...................................................................................... ............... 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน...................................................................................................................  

 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนพัฒนาปี..................... 
      1.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

สรุปรายงานผลการดำเนินการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ......... 

ลำดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการทีส่ามารถดำเนินการได้  
(........... โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนการดำเนินงาน 

1    

  

2    
3    
4    
5    

ฯลฯ    
 

เกณฑ์การพิจารณา : หากจำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกัน แสดงว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามแผนฯ ท่ีกำหนด และหากมีโครงการที่ปฏิบัติจริงน้อยกว่าท่ีกำหนดไว้ในแผนฯ แสดง
ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนฯที่กำหนด 

 

 
3.2 การวัดผลในเชิงคุณภาพ  

การจัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวมโดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ 
มีดังนี ้

• แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 

• แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่
ละยุทธศาสตร์  
ดังแบบฟอร์มต่อไปนี้ 

 

แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (   )  ชาย   (   ) หญิง  
2. อายุ  (   )  ต่ำกว่า 20 ปี   (   )  21 - 30  ปี  
                     (   )  31 - 40 ปี   (   )  41 - 50 ป ี              
  (   )  51 - 60 ป ี  (   )  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 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ 

 

ประเด็น 
พอใจมาก

ที่สุด 
พอใจมาก 

พอใจปาน
กลาง 

พอใจ
น้อย 

พอใจ
น้อยที่สุด 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/
กิจกรรม 

     

3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

     

5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม      
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด      
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

     

8) การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน      
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ /กิจกรรม      

ภาพรวม      

เกณฑ์การพิจารณา : ผู้ตอบแบบประเมินในแต่ละระดับความพึงพอใจมีจำนวนเท่าใด 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ในภาพรวม 
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ส่วนยุทธศาสตร์.....การพัฒนาด้าน..................................(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่กำหนดไว้) 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (   )  ชาย   (   ) หญิง  
2. อายุ  (   )  ต่ำกว่า 20 ปี   (   )  21 - 30  ปี  
                     (   )  31 - 40 ปี   (   )  41 - 50 ป ี              
  (   )  51 - 60 ป ี  (   )  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 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ 
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ในการ 

พัฒนาด้าน.........................(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่กำหนดไว้)  โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ท่านใหค้ะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะเท่าใด  
 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม  
3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ /กจิกรรม  
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ /กิจกรรม  
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7)  ผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ /กิจกรรม  

ภาพรวม  

เกณฑ์การพิจารณา  : เป็นค่าคะแนน 0 - 10 ในแตล่ะประเด็นการประเมิน 
 

              : หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0 แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ประสบความสำเร็จ หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่าผลการดำเนินงานใน
ยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความสำเร็จปานกลาง และหากค่าคะแนนเท่ากับ 10 หรือใกล้เคียง แสดงว่าผลดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลสำเร็จมากที่สุด 

 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

 คณะกรรมการฯ เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ โดย
พิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งเสนอแนวทางดำเนินการ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน ว่าควรจะทำ
อย่างไร 

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 คณะกรรมการฯ ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และชี้ให้เห็นผลจากการพัฒนาที่มีต่อประชาชนในอนาคต  

 
 

…………………………………………………………………………. 


