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บันทึกเหตุผลและความจ าเป็น 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 

แก้ไข คร้ังที่ 1/2566 

------------------------------------------------------------------------------- 

  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 25654 และได้ด าเนินการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไข จ านวน 4 ครั้ง  4 ฉบับ เพ่ือเป็น
กรอบในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปแล้ว นั้น 

  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ได้รับแจ้งจากจังหวัดเพชรบุรี ว่าเพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
เพ่ือจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะไปสู่การปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ดังนี้ 

  - ข้อ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้รูปแบบบัญชีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามรูปแบบ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ตามปกติเมื่อมีราชกิจจา
นุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนนิการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จให้เป็นดุลยพินิจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น กรณียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13 เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ไม่มีข้อมูลที่
สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือโครงการพัฒนาท้องถิ่นในส่วนที่ 3   
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องด าเนินการน าข้อมูลมาลงใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ได้มีราชกิจจานุ เบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  13          
(พ.ศ.2566-2570) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก จึงได้ด าเนินการแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ครั้งที่ 1/2566  ตามหนังสือ     
สั่งการข้างต้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบการะทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวดที่ 4 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น 

 

                องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
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ค าน า 
 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551   
มาตรา 19 วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าวประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ข้อ 7 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด      
และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน 
ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.2566-2570) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่ มจังหวัด 
ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ได้ด าเนินการจัดท า ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ.2566-2570) โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลต่อไป  
 
        
                  องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
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สารบัญ 

               
ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล    1 
 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก    18 
3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น      26 

 
ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ               28 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาค                   28-32 
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น           33-38 

(พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
แบบ (ผ.01) 

- รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น          39-158 
(พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
แบบ (ผ.02) 

- รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น        160-179 
(พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
แบบ (ผ.02/2) 

- บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น          180-185 
(พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
แบบ (ผ.03) 

 

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล            186-188 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
2. การติดตามประเมินผลโครงการ 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต    
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ส่วนที่  1 

สภาพทั่วไป  และข้อมลูพื้นฐานท่ีส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 ต าบลเขากระปุกนั้น  เดิมอยู่ในเขตปกครองของต าบลกลัดหลวง  อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ประกาศ
จัดตั้งเป็นต าบลเขากระปุก เมื่อ พ.ศ.2527 พ้ืนที่เดิมเป็นเขตป่าไม้ ประชาชนจากท้องถิ่นอ่ืนได้เข้ามาจับจองที่ดิน
เพ่ือท าการเกษตร และโดยการจัดสรรของทางราชการตามโครงการตามแนวพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ต าบลเขากระปุกมีถ้ าอยู่หลายแห่ง คือ หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 ซึ่งจากค าบอก
เล่าที่สืบต่อกันมาว่าถ้ าเหล่านี้มีเครื่องปั้นดินเผาที่มีลักษณะคล้ายกระปุก ชาวบ้านจึงเรียกว่า “ถ้ าเขากระปุก” จึง
เป็นที่มาของต าบลในปัจจุบัน 
 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2537 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริห ารส่วนต าบล          
พ.ศ. 2538 มีผลให้สภาต าบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี  เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปี
ละ 150,000 บาท อาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลได้ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้สภาต าบล       
เขากระปุกเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก เมื่อ พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา 

 1.  ด้านกายภาพ 
 ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุกอยู่ห่างจากตัวอ าเภอ
ท่ายางไปทางทิศใต้  ประมาณ  32  กิโลเมตร   

อาณาเขต 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการก าหนดเขตต าบลในท้องที่ อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี    
ต าบลเขากระปุกมีอาณาเขตดังนี้ 
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ทิศเหนือ 
  ติดต่อกับต าบลกลัดหลวง ต าบลท่าไม้รวก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากห้วยหินลาดบริเวณพิกัด NQ  673028 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวสันเขาน้ าหยด เขาพุขี้ลิง    
เขาพุปะค า เขาหนองขุย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามห้วยมะแฟ้ม ห้วยหินเพลิง ติดกับ ถนน รพช.        
สายยางชุม – หนองโรง ที่บริเวณพิกัด NQ 851129 ไปทางทิศตะวันออกตามล าห้วยหินเพลิงกับถนน รพช.สาย
เขาลูกช้าง – หนองโรง ที่บริเวณพิกัด NQ 868111 ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสายเขาลูกช้าง – หนองโรง     
ตัดกับห้วยพังพอนที่บริเวณพิกัด NQ 869122 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวห้วยพังพอน สิ้นสุดที่จุดบรรจบห้วย
พังพอน  ห้วยหินเพลิงและห้วยธรรมชาติ  บนเทือกเขาหัวแหวน บริเวณพิกัด NQ  913131 รวมระยะทางด้านทิศ
เหนือประมาณ 28 กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก 
  ติดต่อกับต าบลเขาใหญ่ ต าบลห้วยทรายเหนือ ต าบลไร่ใหม่พัฒนา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดบรรจบห้วยพังพอน ห้วยหินเพลิงและล าห้วยธรรมชาติบนเทือกเขาหัวแหวน บริเวณ
พิกัด NQ 913131 ไปทางทิศใต้ตามแนวสันเขาผ่านยอดเขาพะยอม บริเวณพิกัด NQ 914094 ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ตามแนวพ้ืนที่ราบบรรจบกับถนนสายหนองพลับกับถนนสายทุ่งเคล็ด  – หนองโรง บริเวณพิกัด NQ 
881071 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวห้วยโรง ถึงบริเวณพิกัด NQ 853078 ไปทางทิศใต้ตามแนวห้วยโรงถึงสถานี
อนามัยบ้านรางจิก บริเวณพิกัด NQ 850025 ไปทางทิศใต้ตามถนนสายหนองพลับ – ยางชุม  สิ้นสุดที่จุดตัดถนน
สายหนองพลับ – ยางชุม กับล าห้วยไม้ตาย บริเวณพิกัด NP 821947 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  
30  กิโลเมตร 

ทิศใต้ 
  ติดต่อกับต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนน
สายหนองพลับตัดกับห้วยไม้ตายบริเวณพิกัด NQ 821947 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวห้วยไม้ตายตัดผ่านถนน 
รพช. บริเวณพิกัด NP 808945 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวห้วยไม้ตายถึงสันเขาถ้ าดิน บริเวณพิกัด NP 784928 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวสันเขาผ่านบริเวณพิกัด NP 773933 , NP 764939,  NP 756941,         
NP 754947 ,NP 751952 , NP 744966 ไปทางทิศตะวันตก ผ่านบริเวณพิกัด NP 728969 ไปทางทิศตะวันตก
ผ่านพิกัด NP 706974  และ  NP 690974 ถึงบริเวณสันเขาพิกัด NP 679977 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้      
ตามแนวสันเขาสิ้นสุดที่แนวสันเขาบริเวณพิกัด NP 675970 รวมระยะทางดา้นทิศใต้ประมาณ  24  กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก 
  ติดต่อกับต าบลป่าเด็ง อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแนวสันเขา 
บริเวณพิกัด NP 675970 ผ่านเนิน 530 ไปทางทิศเหนือตามแนวล าห้วยหินลาดสิ้นสุดที่ห้วยหินลาด บริเวณพิกัด 
NQ 673028 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ  5  กิโลเมตร 
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพ้ืนที่ทางตอนกลางของต าบลเป็นที่ราบสูง  ส่วนทางทิศตะวันตกเป็นภูเขา
สลับป่าไม้  ได้แก่ ป่าหนองกระทุ่ม ป่ายางน้ ากลัดใต้และยางน้ ากลัดเหนือ 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศมี 3 ฤดู  
 ฤดูร้อน  เริ่มเดือน  กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 
 ฤดูฝน  เริ่มเดือน  มิถุนายน – กันยายน 
 ฤดูหนาว เริ่มเดือน ตุลาคม – มกราคม 

1.4 ลักษณะของดิน สภาพดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย 

2.  ด้านการเมืองการปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก มีพ้ืนที่ทั้งหมด 149,252 ไร่ หรือ 238.80 
ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้าน จ านวน 14 หมู่บ้าน แบ่งเป็นหมู่บ้านในโครงการพระราชประสงค์ 6 หมู่บ้าน ได้แก่   
หมู่ที่  6 , 8, 9, 11, 13 และ 14 และหมู่บ้านปกติ 8  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 และ 12 

 2.2 การเลือกตั้ง แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 14 เขต ตามจ านวนหมู่บ้าน 

 3.  ประชากร  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 7,793 คน แยกเป็น ชาย 3,820 คน หญิง 3,973 คน  
มีความหนาแน่นเฉลี่ย  :  32 คน/ตารางกิโลเมตร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
จ านวนประชากร 
 

ปี พ.ศ. 
จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 

2560 3,826 3,969 7,795 

2561 3,820 3,973 7,793 

2562 3,820 3,972 7,795 

2563 3,823 3,974 9,797 

2564 3,876 4,002 7,878 

2565 3,890 4,004 7,894 

 

  



~ 8 ~ 
 

 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 

 

 

 
   
4. สภาพทางสังคม 

  4.1 การศึกษา  
 1.  โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 6  แห่ง  (โรงเรียนขยายโอกาส  3  แห่ง) 
  1.1  โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว  หมู่ที่  2 
  1.2  โรงเรียนบ้านเขากระปุก  หมู่ที่  3 
  1.3  โรงเรียนบ้านหนองคอไก่  หมู่ที่  5    
  1.4  โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ  หมู่ที่  9  (ขยายโอกาส) 
  1.5  โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว  หมู่ที่  8  (ขยายโอกาส) 
  1.6  โรงเรียนบ้านหนองโรง  หมู่ที่  12  (ขยายโอกาส) 
 2.  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  1  แห่ง 
 3.  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  14  แห่ง 
         4.  หอกระจายข่าว  จ านวน  4  แห่ง  และเสียงตามสาย  จ านวน  10  แห่ง 
 5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4  แห่ง 
             5.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระปุก) หมู่ที่ 3 
        5.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว  หมู่ที่ 8 
        5.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ  หมู่ที่ 9 
       5.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง  หมู่ที่ 12 

4.2 สาธารณสุข 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน  3  แห่ง    
         1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขากระปุก  หมู่ที่  3 
          2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหุบเฉลา  หมู่ที่  8 
          3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองโรง  หมู่ที่  12 
               4. สถานพยาบาลเอกชนจ านวน  2  แห่ง คือ   
      4.1 สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก) หมู่ที่ 4 

ช่วงอายุ 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปี – 17 ปี  865 823 1,688 
18 ปี – 60 ปี 2,468 2,579 5,047 
61 ปี ขึ้นไป 485 572 1,057 
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4.3 อาชญากรรม   -   

          4.4 ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในชุมชนของต าบลเขากระปุก จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรท่าไม้รวกได้
แจ้งให้กับต าบลเขากระปุกทราบนั้นพบว่าในเขตพ้ืนที่มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อยและยัง
ไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขากระปุกท่ีช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่
เท่านั้น  เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือ จากอ านาจ
หน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุกก็ได้ให้ความร่วมมือ
มาโดยตลอด   

4.5 การสังคมสงเคราะห์ มีการดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว พร้อมทั้ง
ประสานกับหน่วยงานอื่นเพ่ือขอรับการช่วยเหลืออีกทาง 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง  
 5.1.1 ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก มีดังนี้ 
    1. ถนนดิน จ านวน 20 สาย ความยาว 10 กิโลเมตร 
    2. ถนนลูกรัง 165 สาย ความยาว 163.684 กิโลเมตร 
    3. ถนนคอนกรีต จ านวน 5 สาย ความยาว 2.880 กิโลเมตร 
    4. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 19 สาย ความยาว 16.571 กิโลเมตร 
 5.2.2 ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น ๆ  
    1. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ความยาว 2.30 กิโลเมตร อยู่ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 
 2. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความยาว 36.00 กิโลเมตร อยู่ในความดูแลของกรม         
ทางหลวงชนบท 
 3. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความยาว 31.40 กิโลเมตร อยู่ในความดูแลของทางหลวง
แผ่นดิน 
          5.2 การไฟฟ้า  การบริการด้านไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก  มีลักษณะใช้ใน
ครัวเรือนและไฟฟ้าสาธารณะตามริมถนน  ซึ่งการจ าหน่ายไฟฟ้าที่น าไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนมีหลายประเภท 
ได้แก่  บ้านที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรมการเกษตร ส่วนราชการ ในส่วนไฟฟ้าสาธารณะตามริมถนน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขากระปุก  มีหน้าที่รับผิดชอบในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ ารุงรักษา ตามความจ าเป็นอันจะต้อง
สอดคล้องกับงบประมาณ  
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           5.3 การประปา การบริหารด้านประปาในเขตต าบลเขากระปุก มี 2 ลักษณะคือ 
      1. องค์การบริหารส่วนต าบลบริหารจัดการ มี 8 หมู่บ้าน 
  1. หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง   มีประปา  จ านวน  2 แห่ง 
 2. หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก  มีประปา  จ านวน  1 แห่ง 
 3. หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ มีประปา จ านวน  1 แห่ง 
 4. หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอ้ือง มีประปา จ านวน  4 แห่ง 
 5. หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ  มีประปา จ านวน  2 แห่ง 
 6. หมู่ที่ 8 บ้านหุบเฉลา  มีประปา จ านวน  2 แห่ง 
7. หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ  มีประปา จ านวน  3 แห่ง 
 8. หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว มีประปา จ านวน  2 แห่ง 
      2. หมู่บ้านบริหารจัดการเอง มี 6 หมู่บ้าน 
 1. หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว มีประปา จ านวน  4 แห่ง 
 2. หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประหัง  มีประปา จ านวน  3 แห่ง 
 3. หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง มีประปา จ านวน  3 แห่ง 
4. หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบน มีประปา จ านวน  2 แห่ง 
5. หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง มีประปา จ านวน  2 แห่ง 
6. หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ าหยด มีประปา จ านวน  1 แห่ง 

 5.4 โทรศัพท์ ประเภทการสื่อสารในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก  ประกอบด้วย 
 -  ประชากรมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ใช้ทุกครัวเรือน 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้บริการไปรษณีย์ของอ าเภอท่ายางและมี
ไปรษณีย์เอกชนตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก  ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรรม  
ได้แก่  ท าสวน  ท าไร่  และเลี้ยงสัตว์  พืชผลที่ส าคัญนิยมปลูกคือ  มะนาว  สับปะรด  กล้วย  ชมพู่  มะเขือเทศ  
ผักต่าง ๆ ฯลฯ   

6.2 การประมง (ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุกไม่มีการประมง) มีเพียงการจับปลาในแหล่งน้ า
สาธารณะจ าหน่วย ได้แก่ ปลานิล 

6.3 การปศุสัตว์  มีการเลี้ยง วัว แพะ หมู ไก่ และมีฟาร์มไก่พันธ์ ไข่ จ านวน 1 แห่ง 
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6.4 การบริการ  
      1. บ้านเช่า  จ านวน 7 แห่ง   
      2. ร้านอาหาร จ านวน  2 แห่ง 
      3. รีสอร์ท  จ านวน 1 แห่ง  

6.5 การท่องเที่ยว 
     ถ้ าเขากระปุก   หมู่ที่  3 
        ป่าสนสองใบ   หมู่ที่  1 , หมู่ที่ 12 , หมู่ที่ 10 
        น้ าตกหินลาด หมู่ที่  10 
        น้ าตกผาน้ าหยด   หมู่ที่  14   

   6.6 อุตสาหกรรม  (ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุกไม่มีการอุตสาหกรรม)   

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
      การพาณิชย์ 
 1. ซักอบรีด  จ านวน   1  แห่ง 
 2. ห้องเช่า  จ านวน  7 แห่ง 
 3. ร้านค้า  จ านวน  74 แห่ง  
 4. ฟาร์มไก่  จ านวน  1 แห่ง 
 5. ฟาร์มวัว  จ านวน  1 แห่ง 
 6. อู่ซ่อมรถยนต์  จ านวน  2 แห่ง 
 7. ร้านอาหาร  จ านวน  2 แห่ง 
 8. ปั้มน้ ามัน  จ านวน  2 แห่ง 
 9. มินิมารท์  จ านวน  2 แห่ง 
 10.ร้านวัสดุก่อสร้าง จ านวน  2 แห่ง 
 11. อู่ซ่อมมอเตอร์ไซร์ จ านวน  1 แห่ง 
 12. ร้านเสริมสวย จ านวน  4 แห่ง 
 13. รีสอร์ท  จ านวน  1 แห่ง  
 14. ร้านอัดฉีด  จ านวน  3 แห่ง 
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      กลุ่มอาชีพ 

ล าดับ ช่ือกลุ่ม 
ข้อมูลรายละเอียดกลุ่ม 

หมายเหต ุหมู่ที ่ จ านวนสมาชิก 
(คน) 

งบประมาณ 
ในการก่อตั้ง 

ก่อตั้งเมื่อปี 

1 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ 2 10 100,000 2559  

2 กลุ่มน้ าพริกเผา 
2 11 50,000 2559  
9 30 30,000 2553  

3 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 2 12 50,000 2559  
4 กลุ่มเกษตรพอเพียง 2 20 200,000 2559  

5 กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม 

5 7 10,000 2550  
6 4 7,000 2554  
9 10 20,000 2550  
11 25 40,000 2554  

6 กลุ่มเลี้ยงไก่ 
5 40 - 2554  
10 20 - 2559  
11 30 - 2553  

7 กลุ่มพวงหรีด 
6 25 40,000 2553  
8 20 40,000 2555  

8 กลุ่มอาชีพสานสุ่ม 8 20 - 2555  
9 กลุ่มอาชีพกลองยาว 8 15 - 2553  

10 กลุ่มอาชีพปลูกผัก 
8 10 30,000 2553  
13 40 100,000 2546  

11 กลุ่มปลูกกล้วย 8 10 30,000 2553  

12 กลุ่มปลูกสับปะรด 
8 40 30,000 2553  
13 40 100,000 2546  

13 กลุ่มเลี้ยงแพะ 
8 20 30,000 2553  
10 14 50,000 2550  
13 22 30,000 2555  

14 กลุ่มเลี้ยงวัว 8 5 30,000 2553  
15 กลุ่มอาชีพท าไข่เค็ม 9 25 20,000 2554  
16 กลุ่มผูกผ้า 9 20 20,000 2550  

17 กลุ่มเพาะเห็ดภูฐาน 
10 10 - 2559  
11 25 15,000 2554  

18 กลุ่มสับปะรดกวนมะพร้าวอ่อน 10 15 15,000 2555  
19 กลุ่มเลี้ยงเป็ด 11 30 - 2553  
20 กลุ่มท าขนม 11 20 20,000 2554  
21 กลุ่มนวดแผนไทย 12 6 - 2554  
22 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ 13 40 100,000 2546  
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6.8 แรงงาน ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก  ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรรม  รับจ้างทั่วไป 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือศาสนาอิสลาม  
  วัด  จ านวน  6  แห่ง  และมัสยิด  1  แห่ง 
1.  วัดหนองตาฉาว  หมู่ที่  2   
   2.  วัดเขากระปุก  หมู่ที่  3 
    3.  วัดหนองโรง  หมู่ที่  4 
   4.  วัดหนองเอ้ือง หมู่ที่  6 
   5.  วัดโป่งเกตุ  หมู่ที่  9     
   6.  วัดหุบเฉลา  หมู่ที่  13 
   7.  มัสยิดอัซซิกรอ 2 หมู่ที่  10 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
      1. วันสงกรานต์ 
      2. วันลอยกระทง  

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น – 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  
      1. สับประรดกวนมะพร้าวอ่อน  หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง 
      2. เห็ดโคน  (ตามฤดูกาล) 
 3. องุ่น  
 4. สินค้าทางการเกษตรจากโครงการชั่งหัวมันตามพระราชด าริ 
 5. สินค้าทางการเกษตรจากศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุกตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า ในพ้ืนที่ต าบลเขากระปุกมีแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ คือ  
      1. น้ าตกผาน้ าหยด 
      2. น้ าตกหินลาด 
      3. ล าห้วย 
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8.2 ป่าไม้ ในพ้ืนที่ต าบลเขากระปุกมีป่าไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ ป่าสนสองใบ ป่าดิบชื้นในเขตอุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน 

8.3 ภูเขา ในพ้ืนที่ต าบลเขากระปุกมีภูเขาที่ส าคัญ ได้แก่ ภูเขาถ้ าเขากระปุก ภูเขาตะเมาะน้อย                        
ภูเขาหินลาด ภูเขากระโรงฟาง ภูเขาอ่างแก้ว 

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
      1.1 ป่าชุมชนเขาสน (ป่าสนสองใบ) ในเขตป่าสงวนชะอ า – บ้านหนองโรง ในหมู่ที่ 1 , 10 และ 12 
       1.2 แร่หินส ี แร่หินอ่อน  ป่าสงวนแห่งชาติยางน้ ากลัดใต้  หมู่ที่  6, 8, 11 และ 13  
       1.3 ป่าดิบชื้นในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  หมู่ที่ 8  และ  14 

9. อ่ืน ๆ  

   9.1 สถานที่ส าคัญในต าบล 
      9.1.1 โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด าริ หมู่ที่ 5 
   9.1.2 ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุกตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5 

 9.๒. สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   9.2.1 ถ้ าเขากระปุก   หมู่ที่  3 
   9.2.2 ป่าสนสองใบ   หมู่ที่  10 
   9.2.3 น้ าตกผาน้ าหยด  หมู่ที ่ 14 
 9.2.4 น้ าตกหินลาด  หมู่ที่  10 
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ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

      1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

  1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

  2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  5) ยุทธศาสตร์ชาติดานการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

      1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) 

  หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

  หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 

  หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก 

  หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 

  หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 

  หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรม 

ดิจิทัลของอาเซียน 

  หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ

แข่งขันได ้

  หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

  หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ 

เหมาะสม 

  หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 

  หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

  หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา 

แห่งอนาคต 

  หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
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      1.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

  เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ 

  เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริม

เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

  เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส าหรับทุก

คนในทุกวัย 

  เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 

และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอ านาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง 

  เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคนและมีการ

บริหารจัดการที่ยั่งยืน 

  เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่

ย่อมเยา 

  เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงาน

เต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมส าหรับทุกคน 

  เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่

ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

  เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาพภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

  เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุมปลอดภัย มีภูมิต้านทาง

และยั่งยืน 

  เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

  เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น 

  เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่าง

ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศน์บนบกอย่างยั่งยืนจัดการป่าไม้

อย่างยั่งยืนต่อสู่การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพดิน และหยุดยั้งการ

สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
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  เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง

ความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

  เป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับ

โลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

      1.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

  1.4.1 แผนพัฒนาภาคกลาง (พ.ศ.2566-2570) 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคกลางไปสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรม ขั้นสูงที่ใช้

เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สามารถออกแบบและพัฒนาขึ้นเอง 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับภาคกลางไปสู่การเป็นแหล่งเกษตรสมัยใหม่และศูนย์

รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของประเทศ 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เข้าสู่ตลาด

ท่องเที่ยวคุณภาพ 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาภาคกลางเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการผลติก าลังคนให้มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่ง

อนาคต 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 6 พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเมืองชายแดนรวมทั้งพ้ืนที่

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง-ตะวันตก ให้เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 7 ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 

  1.4.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (พ.ศ.2566 -2570) (ประจบคีรีขันธ์ 

สมุทรสงคราม เพชรบุรี สมุทรสาคร) 

   วิสัยทัศน์ 

   “เพชรสมุทรคีรีมั่งคั่ง เศรษฐกิจเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่

สมดุลและยั่งยืน” 

   ประเด็นการพัฒนา 

   ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง และอุตสาหกรรม

เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและได้

มาตรฐานสากล 
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   ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมและบริการด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

   ประเด็นการพัฒนาที่ 4 รักษา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 

  1.4.3 แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2566-2570) 

   วิสัยทัศน์ 

   “เพชรบุรีเมืองต้นแบบตามศาสตร์พระราชา น่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว สู่เมืองสร้างสรรค์

ระดับสากล อย่างยั่งยืน” 

   ประเด็นการพัฒนา 

   1. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร จากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การ

ท่องเที่ยว และการเกษตร สู่ความม่ังคั่งยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

   2. การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชน

พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้วนศาสตร์พระราชา 

   3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

   4. การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมสู่เมืองสร้างสรรค์ระดับสากล ด้วยทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม 

การท่องเที่ยว บนฐานทรัพยากร อัตลักษณ์ของท้องถิ่น และศักยภาพของพ้ืนที่ 

   1. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร จากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การ

ท่องเที่ยว และการเกษตร สู่ความม่ังคั่งย่ังยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

   1.1 ยกระดับการบูรณาการและพัฒนาฐานข้อมูลเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว การค้าการ

ลงทุน 

   1.2 สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

   1.3 สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะและเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบ

วงจร 

   1.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภครองรับการท่องเที่ยว 
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   2. การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชน

พึ่งตนเองได้อย่างย่ังยืน ด้วยศาสตร์พระราชา 

   2.1 เสริมสร้างสังคมสุขภาวะอย่างมีคุณภาพ 

   2.2 เสริมสร้างความมั่นคงและสงบเรียบร้อยด้วยกลไกภาคประชาสังคม 

2.3 พัฒนาการบริหารแห่งรัฐขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 และรองรับสังคม     

     ดิจิทัล 

2.4 พัฒนาบริการรัฐลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม เพ่ิมประสิทธิภาพภารกิจเชิงรุกทุก     

     พ้ืนที ่

   2.5 สร้างสุขภาวะที่เข้มแข็งเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

   2.6 ส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ 

   2.7 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนทุนทางสังคมด้วยศาสตร์พระราชา 

   3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

   3.1 การพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   3.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

   3.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 

3.4 ส่งเสริมการจัดการพลังงาน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารองรับการ 

     พัฒนาเศรษฐกิจ 

   3.5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   4. การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมสู่เมืองสร้างสรรค์ระดับสากล ด้วยทุนทาง

ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว บนฐานทรัพยากร อัตลักษณ์ของท้องถิ่น และศักยภาพของพื้นที่ 

   4.1 การพัฒนาเมืองด้วยต้นทุนทางทรัพยากรและศักยภาพของพ้ืนที่ 

   4.2 สร้างกลไกการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม เพ่ือก้าวสู่เมืองสร้างสรรค์ระดับสากล 
 

      1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 

  วิสัยทัศน์ 

  “เพชรบุรีเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ประชาชนมีอาชีพม่ันคงและเข้าถึงบริการ

ทางการศึกษา สุขภาพดีถ้วนหน้า” 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1 การพัฒนาคมนาคมและขนส่ง 
  2 การพัฒนา/ส่งเสริมสนับสนุนสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
  3 การผังเมือง 
    
2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1 การพัฒนา/ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการศึกษา 

  2 การพัฒนา/ส่งเสริมสนับสนุน ด้านสาธารณสุข 
  3 การส่งเสริมสนับสนุน ด้านสังคมสงเคราะห์ 
  4 การส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนสร้างเครือข่าย

ศูนย์การเรียนรู้ สร้างอาชีพให้กับชุมชน 
  5 การพัฒนา/ส่งเสริมสนับสนุน ด้านกีฬาและนันทนาการ 

    
3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน 

สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1 การส่งเสริมสนับสนุน ด้านการรักษาความสงบภายใน 

  2 การส่งเสริมสนับสนุน ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  3 การส่งเสริมสนับสนุน ด้านการพัฒนาระบบจราจร การ

จัดการและแก้ไขปัญหาจราจร 
4 ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริม

การลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

1 การส่งเสริมอาชีพเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม 

    
  2 การส่งเสริมสนับสุนน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
  3 การส่งเสริมสนับสนุน การลงทุน การพาณิชยกรรมและ

การค้าสู่สากล 
    
5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 การส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  2 การส่งเสริมสนับสนุน การรักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  3 การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาขนใช้พลังงานสะอาดลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
  4 การส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมือง ชุถม

ชนรวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  5 การส่งเสริมสนับสนุนการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

    
6 ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1 การส่งเสริมสนับสนุน ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2 การส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
  3 การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากระบวนการ

บริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

1 การบริหารงานแบบบูรณาการ โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายหลัก ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  2 ภาครัฐมีความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ปลอดการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

  3 ภาครัฐมีความทันสมัย โดยพัฒนาและปรับปรุงระบบวิธีการ
ปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

  4 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นคนดี คนเก่ง ยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

  5 ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ พัสดุและทรัพย์สินส าหรับ
การปฏิบัติงานให้ดีและทันสมัย ฯลฯ 
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 2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 

      วิสัยทัศน์ 

      “สาธารณูปโภคครบครัน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี

ความย่ังยืน มีการบริหารจัดการที่ดี” 

      ประเด็นยุทธศาสตร์ 

      1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

      3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

      4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

      5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

         สิ่งแวดล้อม 

      6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วม

          ของประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าประสงค์ 

  การเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชน เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว การขนส่งพืชผลทางการเกษตร และการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

ค่าเป้าหมาย 

  1. การให้บริหารสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สามารถป้องกันและบรรเทาปัญหาความ

เดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างทันท่วงที 

  2. ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาปรับปรุงได้มาตรฐาน 

  3. เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชน นักท่องเที่ยว เกษตรกร ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง

สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

กลยุทธ์และตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและ
สาธารณปูโภค 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าผังเมือง ผังเมืองรวม ผัง
เมืองเฉพาะ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการก่อสร้าง/
ปรับปรุงซ่อมแซม 
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อ
การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

เป้าประสงค์  

  1. การศึกษาของท้องถิ่นมีคุณภาพมากขึ้น 

  2. ประชาชนมีสุขภาพดีรวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  3. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง 

  4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านอาชีพ 

  5. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการอย่างต่อเนื่อง 

ค่าเป้าหมาย 

  1. เด็ก เยาวชน ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา 

  2. เด็ก เยาวชน ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลยาเสพติด 

  3. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง 

  4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพ 

  5. เด็ก เยาวชน ประชาชน มีวัสดุ ครุภัณฑ์กีฬาพร้อมสถานที่เล่นกีฬานันทนาการ 

กลยุทธ์และตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุข 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนสร้าง
เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ สร้างอาชีพให้กับชุมชน 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการหรือ
สนับสนุนงบประมาณ 
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อ
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

เป้าประสงค์ 

  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ค่าเป้าหมาย 

  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
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กลยุทธ์และตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
1. ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณในด้าน
การรักษาความสงบเรียบร้อย 
2. ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณในด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณในด้าน
การพัฒนาระบบจราจรการจัดการและแก้ไขปัญหา
จราจร 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการหรือ
สนับสนุนงบประมาณ 
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อ
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์ 

  ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยว 

และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 

ค่าเป้าหมาย 

  ส่งเสริมด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวกระจายไปสู่

ชุมชน สร้างงานและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

กลยุทธ์และตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
1. ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณในด้าน
การส่งเสริมอาชีพเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม 
2. ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณในด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
3. ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณในด้าน
การลงทุน การพาณิชยกรรม 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการหรือ
สนับสนุนงบประมาณ 
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อ
การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 

  1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้มีคุณภาพและประชาชนมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูที่ยั่งยืน 
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  2. ประชาชนมีจิตส านึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของต าบลให้ยังคง

ความสมบูรณ์สวยงาม และปลอดมลภาวะ 

ค่าเป้าหมาย 

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ตลอดจน

ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์และตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
1. ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในภารกิจด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการหรือ
สนับสนุนงบประมาณ 
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อ
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 

  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

อนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่สืบไป 

ค่าเป้าหมาย 

  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ สืบสานงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์และตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
1. ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในภารกิจด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการหรือ
สนับสนุนงบประมาณ 
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อ
การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

เป้าประสงค์  

  ส่งเสริมสนับสนุนระบบการบริหารจัดการ และการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 

ค่าเป้าหมาย 

  1. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือและประชาชนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

  2. การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพรองรับการให้บริการสาธาณะอย่างทั่วถึงทุกด้าน 

กลยุทธ์และตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
1. ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ด้านการพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กรปละส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. ด าเนินการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้
สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการและ
ประชาชนมีส่วนร่วม 
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อ
กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมี
ส่วนรวมของประชาชน 
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(8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ.2561-2570) 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 

ด้านความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 

ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 

ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 

ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมติรตอ่

สิ่งแวดลอ้ม 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 

ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครฐั 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

(พ.ศ.2566-
2570) 

หมุดหมาย
ท่ี 1 

ประเทศ
ชั้นน าด้าน

สินค้า 
เกษตร
และ

เกษตร
แปรรูป
มูลค่าสูง 

หมุดหมาย
ท่ี 2 

ไทยเป็น
จุดหมาย
ของการ
ท่องเท่ียว

ท่ีเน้น
คุณภาพ
และความ

ยั่งยืน 

 

หมุดหมาย
ท่ี 3 

ไทยเป็น
ฐานการ

ผลิต       
ยานยนต์
ไฟฟ้าท่ี

ส าคัญของ
โลก 

หมุดหมาย
ท่ี 4 

ไทยเป็น
ศูนย์กลาง

ทาง
การแพทย์

และ
สุขภาพ
มูลค่าสูง 

หมุดหมาย
ท่ี 5 

ไทยเป็น
ประตูการค้า
การลงทุน 

และ
ยุทธศาสตร์

ทาง 

โลจิสตกิส์ที่
ส าคัญของ
ภูมิภาค 

หมุดหมาย
ท่ี 6 

ไทยเป็น
ศูนย์กลาง
อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

และ
อุตสาหกรรม
ดิจิทัลของ
อาเซียน 

หมุดหมาย
ท่ี 11 

ไทยสามารถ
ลดความ
เสี่ยงและ
ผลกระทบ
จากภัย

ธรรมชาติ
และการ

เปลี่ยนแปลง
สภาพ

ภูมิอากาศ 

หมุดหมาย
ท่ี 10 

ไทยเป็น
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน
และสังคม
คาร์บอนต์ 

หมุดหมาย
ท่ี 7 

ไทยมี
วิสาหกิจ

ขนาดกลาง
และขนาดย่อม
ที่เขม้แข็งมี
ศักยภาพสูง
และสามารถ
แข่งขนัได้ 

หมุดหมาย
ท่ี 8 

ไทยมีพ้ืนท่ี
และเมือง
อัจฉริยะท่ี

น่าอยู่
ปลอดภัย
เติบโตได้

อย่าง
ยั่งยืน 

หมุดหมาย
ท่ี 9 

ไทยมีความ
ยากจนข้าม
รุ่นลดลง

และมีความ
คุ้มครอง

ทางสังคมที่
เพียงพอ
เหมาะสม 

หมุดหมาย
ท่ี 12 

ไทยมี
ก าลังคน

สมรรถนะสูง 
มุ่งเรียนรู้

อย่าง
ต่อเนื่อง 

ตอบโจทย์
การพัฒนา
แห่งอนาคต 

หมุดหมาย
ท่ี 13 

ไทยมี
ภาครัฐที่
ทันสมัย มี
ประสทิธิภาพ

และตอบ
โจทย์

ประชาชน 

-23 - 
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แผนพัฒนาภาคกลาง 

(พ.ศ.2566-2570) 

 

 

1.พัฒนาและยกระดับ
ภาคกลางไปสู่การเป็น
ฐานอุตสาหกรรมขั้นสูง     

ที่ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทีส่ามารถ

ออกแบบและพฒันาขึ้น
เอง 

 

 

2.พัฒนาและยกระดับ
ภาคกลางไปสู่การเป็น
แหล่งเกษตรสมัยใหม่
และศูนย์รวบรวมและ

กระจายสินค้าเกษตรของ
ประเทศ 

 

 

3.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ที่ส าคัญและแหล่ง

ท่องเที่ยวชมุชนให้เข้าสู่
ตลาดทอ่งเที่ยวคุณภาพ 

 

 

4.พัฒนาภาคกลางเป็น
ศูนย์กลาง     ทาง

การแพทย์และสุขภาพ
มูลค่าสูง 

 

 

5.พัฒนาการผลิต
ก าลังคนให้มทีักษะ

รองรับอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต 

 

 

6.พัฒนาเมือง เขต
เศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดนและเมือง
ชายแดนรวมท้ังพื้นท่ี

ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ ภาคกลาง-

ตะวันตก ให้เอื้อต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในอนาคต 

 

7.ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
แก้ไขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

แผนพัฒนากลุม่จังหวดั 

ภาคกลางตอนล่าง 2 

(พ.ศ.2566-2570) 

 

 

1.ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้มี

มูลค่าสูงและอุตสาหกรรมการเกษตรที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

 

 

2.พัฒนาเป็นศนูย์กลาง            การ
ท่องเที่ยวที่หลากหลายและได้

มาตรฐานสากล 

 

 

3.เพิ่มขีดความสามารถ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ

ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

 

4.รักษา ฟืน้ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มเพือ่การใช้ประโยชนอ์ย่าง

ย่ังยืน 
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ยุทธศาสตร ์

องค์การบริหารสว่นต าบลเขา
กระปกุ 

(พ.ศ.2566 - 2570) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความ

สงบเรียบร้อย 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 

ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทนุพาณิชยก

รรมและการท่องเที่ยว 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 

ด้านการบริหารจัดการและ
การอนรุักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ศาสนาและภูมิ

ปัญญาทอ้งถิน่ 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 

ด้านการพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร

และการมีสว่นร่วมของ
ประชาชน 

 

 

 

แผนพัฒนา 

จังหวัดเพชรบุร ี

(พ.ศ.2566 - 2570) 

 

ประเดน็การพัฒนาที่ 1 

การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร 

จากฐานการค้า การลงทนุ 

การบรกิาร การทอ่งเที่ยวและการเกษตร สู่
ความมั่งคั่งย่ังยืน        ด้วยนวัตกรรมและ

 

ประเดน็การพัฒนาที่ 2 

การเสริมสร้างความมั่นคง 

ความสงบเรียบรอ้ย ด้วยต้นทุน         ทาง
สังคม ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างย่ังยืน ด้วย

ศาสตร์พระราชา 

 

ประเดน็การพัฒนาที่ 3 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้มอย่างสมดุลและย่ังยืน 

 

 

ประเดน็การพัฒนาที่ 4 

การพัฒนาแบบมีสว่นร่วมสูเ่มืองสร้างสรรค์
ระดับสากลด้วยทนุทางศิลปะ วัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยว  บนฐานทรัพยากร อัตลักษณข์อง

ท้องถิ่น และศกัยภาพของพืน้ที ่

 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใน

เขตจังหวดัเพชรบุร ี

(พ.ศ.2566 - 2570) 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความ

สงบเรียบร้อย 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 

ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทนุพาณิชยก

รรมและการท่องเที่ยว 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 

ด้านการบริหารจัดการและ
การอนรุักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ศาสนาและภูมิ

ปัญญาทอ้งถิน่ 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 

ด้านการพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร

และการมีสว่นร่วมของ
ประชาชน 
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 3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

      3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  จากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ตามประเด็นการพัฒนา

ท้องถิ่น ประกอบด้วยขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์แนวโน้มใน

อนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุกได้รวบรวมสภาพปัญหา และความต้องการของท้องถิ่นจากการ

ประสานงานกับผู้น าท้องที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท าประชาคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

อ าเภอ นโยบายของรัฐบาล (โดยเทคนิค SWOT Analysis) ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงปัจจัยภายใน (จุดแข็ง,จุดอ่อน) 

และปัจจัยภายนอก (โอกาส,อุปสรรค์) ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น ดังนี้ 

  ปัจจัยภายใน 

  จุดแข็ง (Strength – S) 

  1. มีภูมิประเทศและภูมิอากาศวามท้ังสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การท าการเกษตร 

  2. เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรที่สามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี 

  3. มีแหล่งน้ าและระบบชลประทานพื้นที่การเกษตร 

  4. มีแหล่งท่องเที่ยว ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ 

  5. สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที่ดีเนื่องจากยังไม่มีอุตสาหกรรมและชุมชนยังไม่หนาแน่น 

  6. พ้ืนที่ป่าส่วนใหญ่ยังเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ 

  จุดอ่อน (Weakness – W) 

  1. ไม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน 

  2. ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพ่ือร่วมกันเป็นกลุ่มผู้ผลิต 

  3. แหล่งน้ าและระบบชลประทานไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ท าการเกษตร 

  4. แหล่งท่องเที่ยวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและพ้ืนที่ป่าไม้ 

  5. ขาดแคลนบุคลากรในการสอดส่องดูแลป่าไม้อย่างใกล้ชิด 

  ปัจจัยภายนอก 

  โอกาส (Opportunity – O) 

1. ความสนใจการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ๆ เปิดโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวหลากหลาย   

   รูปแบบ 

  2. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม 

  3. ประชาชนมีความเข้มแข็ง 
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  อุปสรรค (Threat – T) 

  1. การเกิดโรคอุบัติใหม่ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) ซึ่งส่งผล

กระทบขั้นวิกฤตโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 

  2. ปัญหาภัยแล้งเนื่องจากฝนทิ้งช่วง 

  3. พ้ืนที่ต าบลมีขนาดใหญ่และอยู่ห่างไกลกันท าให้การดูแลไม่ทั่วถึง 

  4. สภาพเศรษฐกิจในระดับประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

      3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

  สภาพแวดล้อมภายนอกหากการเมืองเข้าสู่ภาวะปกติและมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) เข้าสู่สถานการณ์ปกติอาจท าให้เศรษฐกิจดีข้ึน 
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ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 

ที ่ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 

SDGs ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต. 

เขากระปุก 

กลยุทธ ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

หมุดหมายที ่5 ไทย
เป็นประตูการค้าการ
ลงทุนและ
ยุทธศาสตร์ทางโลจิ
สติกส์ที่ส าคัญของ
ภูมิภาค 

เป้าหมายที ่9 
สร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐานที่มี
ความทนทาน
ส่งเสริมการ
พัฒนา
อุตสาหกรรม
ที่ครอบคลุม
และยั่งยืน
และส่งเสริม
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
เศรษฐกิจแบบ
ครบวงจร จาก
ฐานการค้า 
การลงทุน การ
บริการ การ
ท่องเที่ยว และ
การเกษตร สู่
ความมั่งค่ัง
ยั่งยืน ด้วย
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
คมนาคมและ
สาธารณูปโภค 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

อบต. 
เขากระปุก 

      ส่งเสริม
สนับสนุนการ
จัดท าผังเมือง 
ผังเมืองรวม 
ผังเมืองเฉพาะ
ด้านคมนาคม
และ
สาธารณูปโภค 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

อบต. 
เขากระปุก 

2 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ชาติ
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

หมุดหมายที ่12 ไทย
มีก าลังคนสมรรถนะ
สูงมุ่งเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตอบโจทย์
การพัฒนาแห่ง
อนาคต 

เป้าหมายที ่4 
สร้าง
หลักประกัน
ว่าทุกคนมี
การศึกษาที่มี
คุณภาพอยา่ง
ครอบคลุม
และเท่าเทียม
และ
สนับสนุน
โอกาสในการ
เรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง 
ความสงบ
เรียบร้อย ดว้ย
ต้นทุนทาง
สังคม 
ประชาชน
พึ่งตนเองได้
อย่างยั่งยืน 
ด้วยศาสตร์
พระราชา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้าน
การศึกษา 
 
 
 
 
 

แผนงาน
การศึกษา 

 
 
 

อบต. 
เขากระปุก 
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ที ่ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 

SDGs ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต. 

เขากระปุก 

กลยุทธ ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

       ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้าน
การ
สาธารณสุข 

แผนงาน
สาธารณสุข 

อบต. 
เขากระปุก 

       ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้าน
สังคม
สงเคราะห์ 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

อบต. 
เขากระปุก 

       ส่งเสริมและ
สนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ชุมชนสร้าง
เครือข่ายศูนย์
การเรียนรู้
สร้างอาชีพ
ให้กับชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

อบต. 
เขากระปุก 

       ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้าน
การกีฬาและ
นันทนาการ 

แผนงาน
ศาสนา 

วัฒนาธรรม
และ

นันทนาการ 

อบต. 
เขากระปุก 

3 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ชาติ
การสร้างโอกาส
และความเสมอ
ภาคทางสังคม 

หมุดหมายที ่8 ไทยมี
พื้นที่และเมือง
อัจฉริยะที่นา่อยู่ 
ปลอดภัยเติบโตได้
อย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที ่
16 ส่งเสริม
สังคมที่สงบ
สุขและ
ครอบคลุม
เพื่อการ
พัฒนาที่
ยั่งยืนให้ทุก
คนเข้าถึง
ความ
ยุติธรรมและ
สร้างสถาบัน
ที่มี
ประสิทธิผล
รับผิดชอบ
และ
ครอบคลุม
ในทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง 
ความสงบ
เรียบร้อย ดว้ย
ต้นทุนทาง
สังคม 
ประชาชน
พึ่งตนเองได้
อย่างยั่งยืน 
ด้วยศาสตร์
พระราชา 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
จัดระเบียบ
ชุมชน สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 
 
 
 
 

ด าเนินการ
ส่งเสริมหรือ
สนับสนุน
งบประมาณ
ในด้านการจัด
ระเบียบสังคม
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
 
 
 
 
 

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

 

อบต. 
เขากระปุก 
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ที ่ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 

SDGs ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต. 

เขากระปุก 

กลยุทธ ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

หมุดหมายที ่1 ไทย
เป็นประเทศชั้นน า
ด้านสินค้าเกษตร 
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง 

เป้าหมายที ่2 
ยุติความหวิโหย 
บรรลุความ
มั่นคงทาง
อาหารและ
ยกระดับ
โภชนาการและ
ส่งเสริม
เกษตรกรรมที่
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
เศรษฐกิจแบบ
ครบวงจร จาก
ฐานการค้า 
การลงทุน การ
บริการ การ
ท่องเที่ยว และ
การเกษตร สู่
ความมั่งค่ัง
ยั่งยืน ด้วย
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
ลงทุน พาณิช
ยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
การวางแผน 
การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
ลงทุน พาณิช
ยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

ด าเนินการ
ส่งเสริมหรือ
สนับสนุน
งบประมาณ
ในด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ
เกษตรและ
เกษตร
อุตสาหกรรม 

แผนงาน
การเกษตร 

อบต. 
เขากระปุก 

      ด าเนินการ
ส่งเสริมหรือ
สนับสนุน
งบประมาณ
ในด้าน
อุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว 

แผนงาน
การเกษตร 

อบต. 
เขากระปุก 

5 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

หมุดหมายที ่11 ไทย
สามารถลดความ
เส่ียงและผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติ
และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

เป้าหมายที ่15 
ปกป้อง ฟื้นฟู 
และสนับสนุน
การใช้ระบบ
นิเวศน์บนบก
อย่างยั่งยืน
จัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืนตอ่สู่
การกลายสภาพ
เป็นทะเลทราย
หยุดการเสื่อม
โทรมของที่ดิน
และฟื้นสภาพ
ดินและหยุดยั้ง
การสูญเสีย
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล
และยั่งยืน 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
และการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

ด าเนินการ
ส่งเสริมหรือ
สนับสนุน
งบประมาณ
ให้กับ
หน่วยงานตา่ง 
ๆ ในภารกจิ
ด้านการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
และรักษา
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

(1) แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 
 

อบต. 
เขากระปุก 
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ที ่ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 

SDGs ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต. 

เขากระปุก 

กลยุทธ ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

        (2) แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

อบต. 
เขากระปุก 

       (3) แผนงาน
การเกษตร 

อบต. 
เขากระปุก 

6 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

หมุดหมายที ่2 เป็น
จดหมายของการ
ท่องเที่ยวที่เน้น
คุณภาพและความ
ยั่งยืน 

เป้าหมายที ่11 
ท าให้เมืองและ
การต้ังถิ่นฐาน
ของมนุษย์มี
ความ
ครอบคลุม
ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทานและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาแบบ
มีส่วนร่วมสู่
เมือง
สร้างสรรค์
ระดับสากล
ด้วยทุนทาง
ศิลปะ 
วัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยว บน
ฐานทรัพยากร 
อัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น และ
ศักยภาพของ
พื้นที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
ศาสนาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
ศาสนาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 

ด าเนินการ
ส่งเสริมหรือ
สนับสนุน
งบประมาณ
ให้กับ
หน่วยงานตา่ง 
ๆ ในด้าน
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
ศาสนาและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

อบต. 
เขากระปุก 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

หมุดหมายที ่13 ไทย
มีภาครัฐที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และ
ตอบโจทยป์ระชาชน 

เป้าหมายที ่16 
ส่งเสริมสังคมที่
สงบสุขและ
ครอบคลุมเพื่อ
การพัฒนาที่
ยั่งยืน ให้ทุกคน
เข้าถึงความ
ยุติธรรมและ
สร้างสถาบันที่มี
ประสิทธิภาพ
รับผิดชอบและ
ครอบคลุมใน
ทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
ความสงบ
เรียบร้อย ดว้ย
ต้นทุนทาง
สังคม
ประชาชน
พึ่งตนเองได้
อย่างยั่งยืนดว้ย
ศาสตร์
พระราชา 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
กระบวนการ
บริหารจัดการที่
ดีในองค์กรและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้าน
กระบวนการ
บริหารจัดการที่
ดีในองค์กรและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
 

ด าเนินการ
ส่งเสริมหรือ
สนับสนุน
งบประมาณ
ให้กับ
หน่วยงานตา่ง 
ๆ ในด้านการ
พัฒนา
กระบวนการ
บริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กร
และส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

อบต. 
เขากระปุก 
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ที ่ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 

SDGs ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต. 

เขากระปุก 

กลยุทธ ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

       ด าเนินการ
จัดหา
เครื่องมือ
อุปกรณ์ และ
สถานที่ให้
สามารถ
ตอบสนองต่อ
การ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ 
โยธา 

อบต. 
เขากระปุก 

      ส่งเสริม
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กิจการทอ้งถิ่น
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

อบต. 
เขากระปุก 

รวม 5 7 6 4 7 7 15 9  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 2568 2569 2570 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน             

   1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน 
   ด้านคมนาคมและสาธารณปูโภค 

            

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 69 37,126,000 43 18,316,000 41 16,916,200 29 11,342,000 33 13,345,000 215 97,045,200 

รวม 69 37,126,000 43 18,316,000 41 16,916,200 29 11,342,000 33 13,345,000 215 97,045,200 

             

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

            

   2.1 กลยุทธ์ส่งเสรมิและสนับสนุนด้าน 
   การศึกษา 

            

   (1) แผนงานการศึกษา 18 4,914,260 18 5,556,485 18 5,749,135 20 6,094,250 18 6,395,495 92 28,7096,625 

   (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 592,000 8 843,000 5 775,000 9 1,695,000 5 630,000 34 4,535,000 

   2.2 กลยุทธ์ส่งเสรมิและสนับสนุนด้านการ 
   สาธารณสุข 

            

   (1) แผนงานสาธารณสุข 20 1,160,000 23 1,280,000 20 1,160,000 20 1,160,000 20 1,160,000 103 5,920,000 

 

 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 2568 2569 2570 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

   2.3 กลยุทธ์ส่งเสรมิและสนับสนุนด้านสังคม 
   สงเคราะห ์

            

   (1) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 130,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 10 650,000 

   (2) แผนงานงบกลาง 4 11,458,000 4 11,958,000 4 13,068,000 4 13,068,000 4 13,068,000 20 62,620,000 

   2.4 กลยุทธ์ส่งเสรมิและสนับสนุนความเขม้แข็ง 
   ชุมชนสรา้งเครือข่ายศูนย์การเรยีนรู ้สร้าง    
   อาชีพ ให้กบัชุมชน 

            

   (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 7 250,000 7 250,000 7 250,000 7 250,000 7 250,000 35 1,250,000 

   2.5 กลยุทธ์ส่งเสรมิและสนับสนุนด้านการกีฬา 
   และนันทนาการ 

            

   (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ 
   นันทนาการ 

3 595,000 3 595,000 2 115,000 2 115,000 2 115,000 12 1,535,000 

รวม 16 12,433,000 16 12,933,000 15 13,563,000 15 13,563,000 15 13,563,000 77 66,055,000 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 2568 2569 2570 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

            

   3.1 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
   งบประมาณในด้านการรักษาความสงบ 
   เรยีบร้อย 

            

   (1) แผนงานรักษาความสงบภายใน 0 0 1 400,000 2 600,000 2 400,000 0 0 5 1,400,00 

   3.2 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
   งบประมาณในด้านป้องกันและบรรเทา 
   สาธารณภยั 

            

   (1) แผนงานรักษาความสงบภายใน 8 370,000 8 370,000 9 620,000 8 370,000 8 370,000 41 2,100,000 

รวม 8 370,000 9 770,000 11 1,220,000 10 770,000 8 370,000 46 3,500,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 2568 2569 2570 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์ดา้นการวางแผนส่งเสรมิการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว 

            

   4.1 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
   งบประมาณในด้านการสง่เสริมอาชพีเกษตร   
   และเกษตรอุตสาหกรรม 

            

   (1) แผนงานการเกษตร 7 2,313,000 5 1,280,000 8 2,107,000 7 1,688,000 5 1,685,000 32 9,073,000 

   4.2 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
   งบประมาณในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

            

   (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ  
   นันทนาการ 

2 120,000 3 320,000 3 320,000 3 320,000 3 320,000 14 1,400,000 

รวม 9 2,433,000 8 1,600,000 11 2,427,000 10 2,008,000 8 2,005,000 46 10,473,000 

5. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

            

   5.1 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
   งบประมาณให้กับหน่วยงานตา่ง ๆ ในภารกิจ 
   ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษา 
   ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

            

 

 

 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 2568 2569 2570 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

   (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 5 490,000 4 140,000 4 140,000 4 140,000 4 140,000 21 1,050,000 

   (3) แผนงานการเกษตร 6 350,000 6 350,000 6 350,000 6 350,000 6 350,000 30 1,750,000 

รวม 11 840,000 10 490,000 10 490,000 10 490,000 10 490,000 51 2,800,000 

6. ยุทธศาสตร์ดา้นศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
ศาสนา และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

            

   6.1 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
   งบประมาณให้กับหน่วยงานตา่ง ๆ ในภารกิจ 
   ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม  
   ประเพณ ีศาสนา และภมูิปญัญาท้องถิ่น 

            

   (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ 
   นันทนาการ 

5 239,000 5 239,000 5 239,000 5 239,000 5 239,000 25 1,195,000 

รวม 5 239,000 5 239,000 5 239,000 5 239,000 5 239,000 25 1,195,000 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 2568 2569 2570 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7. ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการทีด่ีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

            

   7.1 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
   งบประมาณให้กับหน่วยงานตา่ง ๆ ด้านการ 
   พัฒนากระบวนการบริหารจัดการทีด่ีในองค์กร 
   และส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนใน 
   การพัฒนาท้องถิ่น 

            

  (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 8 1,025,300 9 1,175,300 8 1,025,300 8 1,025,300 8 1,025,300 41 5,276,500 

   7.2 กลยุทธ์ด าเนินการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์  
   และสถานที่ให้สามารถตอบสนองตอ่การ 
   ปฏบิัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

            

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 2,500,000 6 3,300,000 6 1,650,000 6 1,250,000 4 950,000 29 9,650,000 

รวม 15 3,525,300 15 4,475,300 14 2,675,300 14 2,275,300 12 1,975,300 70 14,926,500 

รวมทั้งสิ้น 133 56,966,300 106 38,823,300 107 37,530,500 93 30,687,300 91 31,987,300 530 195,994,700 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                   แบบ ผ.02                                         

 

 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี     ยุทธศาสตร์ที ่2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่ 5   ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 

  ค. Sustainable Development Goals : SDGs   เป้าหมายที่ 9    สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและ

                   ยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

 ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด     ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร จากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว 

                   และการเกษตร สู่ความม่ังคั่งยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี 

 จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งท่ี 1/2566 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งแต่บ้านนายมายถึง
บ้านนายชลธี หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ขยายไหล่ทางโดยเท
คอนกรีต กว้างข้างละ  
1 เมตร  ยาว 250 เมตร 
จ านวน 2 ข้าง  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

324,000 
 

    ก่อสร้างไหล่ทาง
ท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบริเวณบ้านผู้ใหญ่
เฉลียวถึงไร่นายนิตย์ 
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

384,000 
 

    ก่อสร้างถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 300 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

 648,000 
 

   ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบริเวณไร่นาย 
วิรัตน์-ไร่นายวุฒิไกร 
หมูท่ี่ 1 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

 288,000    ก่อสร้างถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 
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1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการวางท่อระบาย
น้ าบริเวณไร่นาย
ชัยวัฒน์-ไร่นางเอื้อม 
หมู่ท่ี 1 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขังและมีการระบายน้ า 
ท่ีดี 

วางท่อ คสล.  0.80 
เมตร ยาว 8 เมตร  

  20,000 
 

  วางท่อระบายน้ า
ท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีท่อ
ระบายน้ า
ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังซอยบ้านนาง 
จิตสุภา  มีกอง หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว   600  เมตร  

  480,000 
 

  ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบริเวณไร่นาง
ขนิษฐา  นุชส าอาง  
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

  480,000 
 

  ก่อสร้างถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังบริเวณบ้านนาย
สมทบ นุชส าอาง  
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว   500  เมตร  

    500,000 
 

ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 
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1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบ้านนาย
สมเกียรติ-บ้านนายทัด 
คงเจริญ หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 150 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

    354,000 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอย 4  หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว   200  เมตร  

160,000 
 

    ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยชายเขา หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

540,000 
 

    ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ส หมู่ท่ี 2 
(บริเวณถนนลาดยาง
สายบ้านหนองตาฉาว) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขังและมีการระบายน้ า 
ท่ีดี 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส  
กว้าง 1.50 เมตร  
สูง 1.50 เมตร 
จ านวน 2 ช่องทางน้ า 

 650,000 
 

   ก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ส 
ท่ีได้มาตรฐาน
จ านวน 1 แห่ง 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นท่ี
และการระบาย
น้ าในช่วงฤดูฝน
ดีขึ้น 

กองช่าง 
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1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอยชายเขา  
หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว  500  เมตร  

  500,000 
 

  ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุง
เปลี่ยนหอถังประปา 
ซอยป่าลาน หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
น้ าประปาใช้อุปโภคและ
บริโภค 

เปลี่ยนหอถังประปา 
ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร  

470,000 
 

    เปลี่ยนหอถัง
ประปาท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอยบ้าน 
นายจริน  แสงผา  
หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว  500  เมตร  

    400,000 
 

ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 6 หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

496,000 
 

    ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2566) หน้าท่ี 2 ล าดับท่ี 6 



~ 48 ~ 
 

 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน ซอย 5 
(ซอยข้างโรงเรียน)  
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ าประปาใช้เพื่ออุปโภค
และบริโภค 

ขยายเขตระบบประปา 
หมู่บ้าน โดยวางท่อ PVC 
Ø  2 น้ิว ดังน้ี  ระยะทาง 
500 เมตร   

62,000 
 

    ขยายเขตประปา
ท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

18 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน ซอย 2 
(ซอยบ้านลุงด า) หมู่ท่ี 
3 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ าประปาใช้เพื่ออุปโภค
และบริโภค 

ขยายเขตระบบประปา 
หมู่บ้าน โดยวางท่อ PVC 
Ø  2 น้ิว ดังน้ี  ระยะทาง 
300 เมตร   

 37,000 
 

   ขยายเขตประปา
ท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายเฉลา   
อั๋นตุ่ม หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

  496,000 
 

  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

20 โครงการติดตั้งป้าย
หมู่บ้านและป้ายบอก
เขตหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 3 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง
ระหว่างหมู่บ้าน 

ก่อสร้างป้ายขนาดกว้าง 
1.50 เมตร ยาว 2 เมตร 
จ านวน 2 ป้าย 

  40,000 
 

  ป้ายท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 ป้าย 

ประชาชนความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 9 ต่อจากบ้านน้า
นา หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

   496,000 
 

 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

22 โครงการปรับปรุงลูกรัง 
ซอยบ้านป้าลั้ง หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 800 เมตร  
 

499,000 
 

    ปรับปรุงถนน
ลูกรังที่ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 
 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

23 ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน ซอยบ้านนาง
ประนอม  
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ าประปาใช้เพื่ออุปโภค
และบริโภค 

ขยายเขตระบบประปา 
หมู่บ้าน โดยวางท่อ PVC 
Ø  2 น้ิว ดังน้ี  ระยะทาง 
1,160 เมตร   

   145,000 
 

 ขยายเขตประปา
ท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

24 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน ซอย
บ้านนางเอื้อน หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ าประปาใช้เพื่ออุปโภค
และบริโภค 

ขยายเขตระบบประปา 
หมู่บ้าน โดยวางท่อ PVC 
Ø  2 น้ิว ดังน้ี  ระยะทาง 
280 เมตร   

    35,000 
 

ขยายเขตประปา
ท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (แก้ไข ครั้งท่ี 1) หน้า 1 ล าดับท่ี 1  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1) หน้า 17 ล าดับท่ี 1 
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1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการปรับปรุงท่อ
เมนประปาหมู่บ้าน 
บริเวณหน้าวัดหนอง
โรง-ซอยบ้านน้ าโจน 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีน้ าประปาใช้เพ่ือ
อุปโภคและบริโภค 

ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ า
ระบบประปาหมู่บ้าน 
ระยะทาง 3,000 เมตร 

420,000 
 

    ปรับปรุงท่อเมน
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

26 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอย 10 หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 800 เมตร  
 

490,000 
 

    ปรับปรุงถนน
ลูกรังที่ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 4 หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

432,000 
 

- - - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 3 (บริเวณบ้านลุง
เทียม) หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 125 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- 168,800 
(อบต.) 

- - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1) หน้า 17 ล าดับท่ี 2 



~ 51 ~ 
 

 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 (บริเวณบ้านลุง
น้อย) หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

 496,000 
 

   ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง ซอยไร่ผู้ช่วย
ประสิทธิ์ ท่ังเหล็ก หมู่ท่ี 
4 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 
4 เมตร  
ยาว 500 เมตร  
 

  480,000 
 

  ก่อสร้างถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง ซอย 5 หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 
4 เมตร  
ยาว 500 เมตร  
 

  480,000 
 

  ก่อสร้างถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง ซอย 1 ไร่นาง
วาสนา หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 
3 เมตร  
ยาว 500 เมตร  
 

   360,000 
 

 ก่อสร้างถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 



~ 52 ~ 
 

 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง บริเวณบ้าน 
นายสุริยา หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุกพร้อมวาง
ท่อระบายน้ า  
กว้าง 3 เมตร  
ยาว   250  เมตร  

    150,000 
 

ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง ซอยหลังวัด 
บริเวณบ้านลุงไล้  
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 
4 เมตร  
ยาว 500 เมตร  
 

    480,000 
 

ก่อสร้างถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง ซอย 12 บริเวณ
บ้านนายดิน หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร  
 

    480,000 
 

ก่อสร้างถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนไดมี้
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ซอย 4  
หมู่ท่ี 5 เชื่อมต่อหมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 190 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

532,000 
 

    ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 
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1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านยายปิ่น  
หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 300 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

 487,200 
 

   ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหน้าโรงเรียนบ้าน
หนองคอไก่ หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

  496,200 
 

  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 6 (ต่อจากของ
เก่า) หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 190 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

  513,000 
 

  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 9 หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

   496,000 
 

 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 
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1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน ซอย 9 
จนถึงซอย 10 หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ าประปาใช้เพื่ออุปโภค
และบริโภค 

ขยายเขตระบบประปา 
หมู่บ้าน โดยวางท่อ  
PVC Ø  2 น้ิว ดังน้ี  
ระยะทาง 2,000 เมตร   

   250,000 
 

 ขยายเขตประปา
ท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

42 โครงการวางท่อระบาย
น้ า คสล. พร้อมบ่อพัก 
หมู่ท่ี 5  
 

เพื่อเป็นการระบายน้ า
ป้องกันไม่ให้ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 
300 เมตร (พร้อมบ่อพัก) 

   252,000 
 

 วางท่อระบายน้ า
ท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีท่อ
ระบายน้ า
ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขังถนน 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสวนกล้วย หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

    496,000 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

44 โครงการติดตั้งสัญญาณ
ไฟเตือนภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การจราจร 

ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน 
จ านวน 3 จุด 

    15,000 
 

ติดตั้งสัญญาณ
ไฟเตือนท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน 
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การจราจร 

กองช่าง 
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1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 โครงการก่อสร้างสนาม
ฟุตบอล หมู่ท่ี 6 

เพื่อเป็นศูนย์กลางของ
หมู่บ้านในการออกก าลัง
กาย 

ก่อสร้างสนามฟุตบอล 
ขนาดกว้าง 73 เมตร  
ยาว 110 เมตร 

520,000 
 

    สนามฟุตบอลท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
สถานท่ีออก
ก าลังกาย 
สถานท่ีเล่น
กีฬา 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 6 หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 300 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

648,000 
 

    ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 300 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

 648,000 
 

   ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 16 หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 250 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

 540,000 
 

   ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 



~ 56 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

49 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 11 หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 220 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

 594,000 
 

   ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

50 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน ซอย 
5,9,16 หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ าประปาใช้เพื่ออุปโภค
และบริโภค 

ขยายเขตระบบประปา 
หมู่บ้าน โดยวางท่อ PVC 
Ø  2 น้ิว  ระยะทาง 
1,500 เมตร   

  187,000 
 

  ขยายเขตประปา
ท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างศูนย์ 
ชรบ. ป้อมยาม หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
สะดวก ปลอดภัยในการ
ด ารงชีวิต 

ก่อสร้างศูนย์ ชรบ.ป้อม
ยาม กว้าง 4 เมตร  
ยาว 8 เมตร 

  200,000 
 

  ศูนย์ ชรบ.ป้อม
ยาม ท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างที่ท า
การกองทุนหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 6 

เพื่อก่อสร้างศาลากองทุน
หมู่บ้านให้ใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม 

ก่อสร้างท่ีท าการกองทุน
หมู่บ้าน กว้าง 6 เมตร 
ยาว 10  เมตร  
จ านวน 1 แห่ง 

  250,000 
 

  ศาลากองทุน
หมู่บ้านท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมี
อาคารใช้ได้
อย่างเหมาะสม 
สนองความ
ต้องการของ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

กองช่าง 



~ 57 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

53 โครงการก่อสร้างตลาด
นัดชุมชน หมู่ท่ี 6 

เพื่อก่อสร้างตลาดนัด
ชุมชนให้ใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม 

ก่อสร้างที่ตลาดนัดชุมชน 
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 12  เมตร  
จ านวน 1 แห่ง 

   500,000 
 

 ตลาดนัดชุมชนท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมี
อาคารใช้ได้
อย่างเหมาะสม 
สนองความ
ต้องการของ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

    540,000 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนน
น้ าล้น ซอย 10 หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนน้ าล้น  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 12 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

    350,000 
 

ก่อสร้างถนนน้ า
ล้นท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง ซอย 1 หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 520 เมตร  
 

499,000 
 

    ก่อสร้างถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 



~ 58 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

57 โครงการปรับปรุง
ไหล่ถนนภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ขยายไหล่ทางโดยเท
คอนกรีต กว้างข้างละ  
2 เมตร  ยาว 600 เมตร 
จ านวน 2 ข้าง  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

480,000 
 

    ก่อสร้างไหล่ทาง
ท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 5 หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

 490,000 
 

   ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

59 โครงการติดตั้งกระจก
มองโค้งทางแยกถนน
สายหลักภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การจราจร 

ติดตั้งกระจกมองโค้ง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 
น้ิว จ านวน 4 จุด 

 20,000 
 

   ติดตั้งกระจก
มองโค้งที่ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน 
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การจราจร 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 6 หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

  490,000 
 

  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 



~ 59 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

61 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอย 4 หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว   625  เมตร  

  500,000 
 

  ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 3 หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

   490,000 
 

 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

63 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังถนนภายใน
หมูบ่้าน หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 6 เมตร  
ยาว   400  เมตร  

    480,000 
 

ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

64 โครงการปรับปรุงหอถัง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
น้ าประปาใช้อุปโภคและ
บริโภค 

เปลี่ยนหอถังประปา 
ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร 
สูง 20 เมตร 
  

    500,000 
 

เปลี่ยนหอถัง
ประปาท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

 

 
 



~ 60 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

65 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1 หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 220 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

487,000 
 

    ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายโสพน  
เกษร หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

496,000 
 

    ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 7 หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 300 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

 648,000 
 

   ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง ซอย 6 หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว   400  เมตร  

   480,000 
 

- ก่อสร้างถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1) หน้า 18 ล าดับท่ี 5 



~ 61 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

69 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 3 หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 225 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

498,000 
 

    ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

490,000     ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 4 หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

 490,000    ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 5 หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 190 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

  513,000 
 

-  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1) หน้า 18 ล าดับท่ี 6 



~ 62 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

73 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 7 หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

  490,000 
 

  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างบล็อก 
คอนเวิร์ส ซอย 9  
หมู่ท่ี 9 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขังและมีการระบายน้ า 
ท่ีดี 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส  
กว้าง ๑.๕๐ เมตร  
สูง ๑.๕๐ เมตร 
จ านวน ๒ ช่องทางน้ า 

  650,000 
 

  ก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ส 
ท่ีได้มาตรฐาน
จ านวน 1 แห่ง 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นท่ี
และการระบาย
น้ าในช่วงฤดูฝน
ดีขึ้น 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 9 หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

   490,000 
 

 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 11 หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

   490,000 
 

 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 



~ 63 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

77 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 10 หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 190 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

    513,000 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 5 หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 180 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

494,000 
 

    ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 หมู่ท่ี 10 

เพือ่ให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 380 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

1,026,000 
 

    ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

80 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน 
ซอย 1 – ซอย 6  
หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว   500  เมตร  

500,000 
 

    ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1) หน้า 19 ล าดับท่ี 8 



~ 64 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

81 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 3 หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 380 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

 1,026,000 
 

   ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1 หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

 490,000 
 

   ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

83 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอย 5 หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว   500  เมตร  

 500,000 
 

   ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

84 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 190 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

  513,000 
 

  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 



~ 65 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

85 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 4 หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 460 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

  980,000 
 

  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

86 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอย 3 หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว   600  เมตร  

  408,000 
 

  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1 หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

   490,000 
 

 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

88 โครงการปรับปรุงท่อ
เมนประปาหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีน้ าประปาใช้เพ่ือ
อุปโภคและบริโภค 

ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ า
ระบบประปาหมู่บ้าน 
ระยะทาง 5,000 เมตร 

    625,000 
 

ปรับปรุงท่อเมน
จ่ายน้ าประปา ท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

 



~ 66 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

89 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 5 หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 75 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

205,000 
 

    ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

90 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 7 หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  กว้าง 5 เมตร  
ยาว 79 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
และวางท่อระบายน้ า 
จ านวน 1 จุด 

283,000 
  

    ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

91 โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
น้ าประปาใช้อุปโภคและ
บริโภค 

ก่อสร้างหอถังประปาแชม
เปญ ขนาดความจุ 20 
ลูกบาศก์เมตร สูง 20 
เมตร 

500,000 
 

    ก่อสร้างหอถัง
ประปาท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1 หมูท่ี่ 11 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

 490,000 
 

   ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1) หน้า 17 ล าดับท่ี 3 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1) หน้า 19 ล าดับท่ี 9 
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1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

93 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ส บริเวณล า
ห้วยตาหรัด หมู่ท่ี 11 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขังและมีการระบายน้ า 
ท่ีดี 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส  
กว้าง 1.50 เมตร  
สูง 1.50 เมตร 
จ านวน 2 ช่องทางน้ า 

 450,000 
 

   ก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ส 
ท่ีได้มาตรฐาน
จ านวน 1 แห่ง 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นท่ี
และการระบาย
น้ าในช่วงฤดูฝน
ดีขึ้น 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 6 หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 160 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

  345,000 
 

  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

95 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางบุญมี  
หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชน 
ไดม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 90 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

  194,000 
 

  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

96 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 4 หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

   450,000 
 

 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 



~ 68 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

97 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 3 หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

    432,000 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

98 โครงการเปลี่ยนท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 12  

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีน้ าประปาใช้เพ่ือ
อุปโภคและบริโภค 

เปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ า
ระบบประปาหมู่บ้าน 
ระยะทาง 3,500 เมตร 

499,000 
 

    เปลี่ยนท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน 
ท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

99 โครงการติดตั้งระบบ 
โซล่าเซลล์ระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีน้ าประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
ระบบประปาหมู่บ้าน 

100,000 
 

    ติดตั้งระบบ   
 โซล่าเซลล์ท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

100 โครงการวางท่อระบาย
น้ าจากซอย 2 ถึงฝาย
บ้านนายยม หมู่ท่ี 12 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขังและมีการระบายน้ า 
ท่ีดี 

วางท่อ คสล.  0.60 
เมตร ยาว 950 เมตร  

 798,000 
 

   วางท่อระบายน้ า
ท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีท่อ
ระบายน้ า
ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1) หน้า 20 ล าดับท่ี 10 



~ 69 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

101 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง ซอยบ้านนาย
เคียว ถึงหนองอีด้ง  
หมูท่ี่ 12 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว   100  เมตร  

 96,000 
 

   ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

102 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิรส์ ซอย 9  
หมู่ท่ี 12 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขังและมีการระบายน้ า 
ท่ีดี 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส  
กว้าง 1.50 เมตร  
สูง 1.50 เมตร 
จ านวน 3 ช่องทางน้ า 

  498,000 
 

  ก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ส 
ท่ีได้มาตรฐาน
จ านวน 1 แห่ง 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นท่ี
และการระบาย
น้ าในช่วงฤดูฝน
ดีขึ้น 

กองช่าง 

103 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 10 หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

  490,000 
 

  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

104 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 6 หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 80 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

   172,000 
 

 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 



~ 70 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

105 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 7 เชื่อมต่อ ซอย 
9 หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

    490,000 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

106 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1 (ซอยเข้าท่าดี) 
หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 180 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

494,000 
 

    ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

107 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 7 (ซอยสุข
สมบูรณ์) หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 143 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

386,000 
 

    ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

108 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังซอยไร่น้าผาย  
หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว   600  เมตร  

480,000 
 

    ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1) หน้า 18 ล าดับท่ี 4 



~ 71 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

109 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 4 หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 169เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

 186,000 
 

   ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

110 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังซอยไร่ป้าราญ 
หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 630  เมตร  

 504,000 
 

   ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

111 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังซอยไร่น้าลอง  
ทับเปลี่ยน หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 600  เมตร  

 480,000 
 

   ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

112 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังซอยไร่ลุงทัย   
มาคล้าย หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 630  เมตร  

  480,000 
 

  ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

 

 



~ 72 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

113 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สนามกีฬาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
สนามกีฬาใช้ในการท า
กิจกรรมและออกก าลัง
กาย 

ก่อสร้างสนามฟุตซอล  
7 คน 

  300,000 
 

  ก่อสร้าสนาม 
ฟุตซอลท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
สนามฟุตซอย
ส าหรับใช้ใน
การท ากิจกรรม
และออกก าลัง
กาย 

กองช่าง 

114 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังซอยไร่ป้าชู  พ่วง
อินทร์ หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 600  เมตร  

   480,000 
 

 ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

115 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังซอยไร่นายฝา  
ปรีดามีสุข หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 600  เมตร  

   480,000 
 

 ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

116 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังซอยไร่นายเกษม  
ปรีดามีสุข หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 800  เมตร  

    480,000 
 

ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

 



~ 73 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

117 โครงการขยายไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณทางเข้าวัดหุบ
เฉลา หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ขยายไหล่ทางโดยเท
คอนกรีต กว้างข้างละ  
1 เมตร  ยาว 450 เมตร 
จ านวน 2 ข้าง  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

    486,000 
 

ขยายไหล่ทางท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

118 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1 หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 105 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

283,000 
 

    ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

119 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 4 หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 220 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

487,000 
 

    ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

120 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 บริเวณแยก 
ต้นไทร หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

490,000 
 

    ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1) หน้า 19 ล าดับท่ี 7 
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1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

121 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายบาง  มีดี 
หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

 490,000 
 

   ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

122 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้ายนายประกอบ  
ไมตรีจิตต์ หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 300 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

 486,000 
 

   ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้-
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

123 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังบริเวณแยกตะ
เมาะน้อย หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว   600  เมตร  

  480,000 
 

  ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

124 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอย 4 หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว   600  เมตร  

  480,000 
 

  ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

 



~ 75 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

125 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 6 หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 380 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

   1,026,000 
 

 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

126 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 5 หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 140 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

    302,000 
 

 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

127 โครงการปรับปรุงระบบ
ผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าท่ี
สะอาดไว้ส าหรับอุปโภค 
บริโภค 

ด าเนินงานปรับปรุงระบบ
ผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน 

462,000 
 

    ระบบผลิต
น้ าประปาท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ท่ีสะอาดไว้
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค 
 

กองช่าง 

128 โครงการเปลี่ยนหอถัง
ประปาลูกเพชรในฝัน  
หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ าประปาใช้อุปโภคและ
บริโภค 

เปลี่ยนหอถังและระบบ
ประปาหมู่บ้าน จ านวน  
1 แห่ง 
 

475,000 
 

    เปลี่ยนหอถัง
และระบบ
ประปาท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(แก้ไข ครั้งท่ี 1) หน้าท่ี 1 ล าดับท่ี 1  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 2 ล าดับท่ี 1  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2566) หน้าท่ี 1 ล าดับท่ี 1  
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1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

129 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอย ข้างบ้านป้า
ธูป หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

1,000,000 
 

    ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

130 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอย บ้านนาง
สวง พราหมณี หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

 320,000 
 

   ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

131 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ซอยชายเขา 
หมู่ท่ี 2  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขังและมีการระบายน้ า 
ท่ีดี 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ยาว 700 เมตร  
จ านวน 1 แห่ง 

  450,000 
 

  วางรางระบาย
น้ าท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีท่อ
ระบายน้ า
ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

132 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอย นายจริน  
แสงผา หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว   600  เมตร  

   480,000 
 

 ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

133 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง ซอย 5 หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว   140  เมตร  

187,000 
 

    ก่อสร้างถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 2 ล าดับท่ี 2 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 3 ล าดับท่ี 6  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 3 ล าดับท่ี 5  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 3 ล าดับท่ี 4 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 2 ล าดับท่ี 3  
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1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

134 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอย 6 หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว  600  เมตร  

480,000 
 

    ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

135 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอยบ้านนาง
ประนอม หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว   500  เมตร  

 400,000 
 

   ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

136 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอยขายเขา  
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว   750  เมตร  

    600,000 
 

ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

137 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอย นายวินัย 
พุ่มโลก หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว   450  เมตร  

    360,000 
 

ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

138 โครงการวางท่อระบาย
น้ าถนนภายในหมู่บ้าน 
บ้านน้ าโจน หมู่ท่ี 4 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขังและมีการระบายน้ า 
ท่ีดี 

วางท่อระบายน้ า 
ยาว 500 เมตร  
จ านวน 1 แห่ง 

 500,000 
 

   วางท่อระบายน้ า
ท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีท่อ
ระบายน้ า
ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 4 ล าดับท่ี 11  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 4 ล าดับท่ี 10  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 3 ล าดับท่ี 9 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 3 ล าดับท่ี 8  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 3 ล าดับท่ี 7  



~ 78 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

139 โครงการเปลี่ยนหอถัง
ประปาหมู่บ้าน  
บ้านน้ าโจน หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
น้ าประปาใช้อุปโภคและ
บริโภค 

เปลี่ยนหอถังประปาพร้อม
ระบบประปาหมู่บ้าน 
จ านวน 1 แห่ง 

  500,000 
 

  เปลี่ยนถังและ
ระบบประปาท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

140 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 9 หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 220 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

    484,000 
 

 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

141 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 220 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

    484,000 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

142 โครงการก่อสร่างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 6 หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 180 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

494,000 
 

    ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 5 ล าดับท่ี 15  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 4 ล าดับท่ี 14  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 4 ล าดับท่ี 13  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 4 ล าดับท่ี 12  



~ 79 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

143 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 8 หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 250 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

550,000 
 

    ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

144 โครงการขยายเขต
ประปาซอย 6  ซอย 3 
ซอยนายสมควร  
ทองมาก หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ าประปาใช้เพื่ออุปโภค
และบริโภค 

ขยายเขตระบบประปา 
หมู่บ้าน โดยวางท่อ PVC 
Ø  2 น้ิว ดังน้ี  ระยะทาง 
800 เมตร   
 

160,000 
 

    ขยายเขตประปา
ท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

145 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายเสิ่น  
หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 300 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

 495,000 
 

   ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

146 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังไร่นายทาน  
หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 600 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

 720,000 
 

   ก่อสร้างถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 5 ล าดับท่ี 19  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 5 ล าดับท่ี 18  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 5 ล าดับท่ี 17  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 5 ล าดับท่ี 16  



~ 80 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

147 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยนายบุญจัด  
สร้อยสม หมู่ท่ี 5 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขังและมีการระบายน้ า 
ท่ีดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 250 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

    550,000 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

148 โครงการก่อร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 10 หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 220 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

487,000 
 

    ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

149 โครงการเปลี่ยนหอถัง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
น้ าประปาใช้อุปโภคและ
บริโภค 

เปลี่ยนหอถังพร้อมระบบ
หมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง 
 

 450,000 
 

   เปลี่ยนหอถัง
และระบบ
ประปาท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

150 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 7 เชื่อมต่อหมู่ 12  

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 137 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

485,000 
 

    ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 6 ล าดับท่ี 23  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 6 ล าดับท่ี 22  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 6 ล าดับท่ี 21  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 6 ล าดับท่ี 20  



~ 81 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

151 โครงกาขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ าประปาใช้เพื่ออุปโภค
และบริโภค 

ขยายเขตระบบประปา 
หมู่บ้าน โดยวางท่อ PVC 
Ø  2 น้ิว ดังน้ี  ระยะทาง 
400 เมตร   

 80,000 
 

   ขยายเขตประปา
ท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

152 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ท่ี 7 เชื่อมต่อหมู่ 3  

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 150 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

  459,000 
 

  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

153 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายหลัก หมู่ท่ี 7 
เชื่อมต่อหมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 600 เมตร  

  510,000 
 

  ปรับปรุงงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

154 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอย 4 หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 500 เมตร  

  600,000 
 

  ปรับปรุงงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 7 ล าดับท่ี 26  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 7 ล าดับท่ี 27 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 7 ล าดับท่ี 25  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 6 ล าดับท่ี 24  



~ 82 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

155 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ท่ี 7 เชื่อมต่อหมู่ 12  

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 150 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

   495,000 
 

 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

156 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 3 (ต่อจาก
ของเดิม) หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

    600,000 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

157 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 7 เชื่อมต่อหมู่ 12  

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 150 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

    495,000 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

158 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายหลัก สวน
ดอกไม้ หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 600 เมตร  

    600,000 
 

ปรับปรุงงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 8 ล าดับท่ี 31 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 8 ล าดับท่ี 30 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 7 ล าดับท่ี 29 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 7 ล าดับท่ี 28 



~ 83 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

159 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย บ้านนายโสพน 
หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

 496,000 
 

   ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

160 โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 160 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

  500,000 
 

  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

161 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอย วิสามัญ 5 
ไร่ หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 600 เมตร  

  480,000 
 

  ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

162 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอยไร่ตารงค์  
หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 600 เมตร  

   500,000 
 

 ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 8 ล าดับท่ี 34 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 8 ล าดับท่ี 33 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 8 ล าดับท่ี 32 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 9 ล าดับท่ี 35 



~ 84 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

163 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 หมู่ท่ี 8  

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 220 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

    500,000 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

164 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอย 8 หมู่ท่ี 8  

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 600 เมตร  

    640,000 
 

ปรับปรุงงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนไดมี้
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

165 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอยไร่นายนาค 
และ ซอยสระตาตาด 
หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
โดยลงหินคลุก  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  

 404,000 
 

   ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

166 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังระหว่างบ้านยาย
เตี้ย-บ้านตาป๊อก  
หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
โดยลงหินคลุก  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 800 เมตร  

 550,000 
 

   ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 9 ล าดับท่ี 39 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 9 ล าดับท่ี 38 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 9 ล าดับท่ี 37 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 9 ล าดับท่ี 36 
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1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

167 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 8 หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 220เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

  484,000 
 

  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

168 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอย 10 หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 600  เมตร  

   450,000 
 

 ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

169 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอย 5 หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
 กว้าง 4 เมตร  
ยาว   500  เมตร  

    210,000 
 

ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

170 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอย 1 เชื่อม
ซอย 5 หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,850  เมตร  

1,480,000 
 

    ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 10 ล าดับท่ี 43 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 10 ล าดับท่ี 42 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 10 ล าดับท่ี 41 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 9 ล าดับท่ี 40 



~ 86 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

171 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอย 1 เชื่อม
ซอย 9 หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว  675  เมตร  

 540,000 
 

   ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

172 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1 หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 220 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

   484,000 
 

 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

173 โครงการขยายเขต
ประปา ซอย 1 หมู่ท่ี 
11 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ าประปาใช้เพื่ออุปโภค
และบริโภค 

ขยายเขตระบบประปา 
หมู่บ้าน โดยวางท่อ PVC 
Ø  2 น้ิว ดังน้ี  ระยะทาง 
500 เมตร   

   100,000 
 

 ขยายเขตประปา
ท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

174 โครงการปรับปรุงระบบ
ผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าท่ี
สะอาดไว้ส าหรับอุปโภค 
บริโภค 

ด าเนินการปรับปรุงระบบ
ผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน 

 220,000 
 

   ปรับปรุงระบบ
ผลิตน้ าประปาท่ี
ไดม้าตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ท่ีสะอาดไว้
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค 
 

กองช่าง 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 11 ล าดับท่ี 47 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 10 ล าดับท่ี 46 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 10 ล าดับท่ี 45 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 10 ล าดับท่ี 44 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2566) หน้า 1 ล าดับท่ี 2 



~ 87 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

175 โครงการปรับปรุงระบบ
ผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าท่ี
สะอาดไว้ส าหรับอุปโภค 
บริโภค 

ด าเนินการปรับปรุงระบบ
ผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน 

 220,000 
 

   ปรับปรุงระบบ
ผลิตน้ าประปาท่ี
ไดม้าตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ท่ีสะอาดไว้
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค 
 

กองช่าง 

176 โครงการปรับปรุงระบบ
ผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าท่ี
สะอาดไว้ส าหรับอุปโภค 
บริโภค 

ด าเนินการปรับปรุงระบบ
ผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน 

220,000 
 

    ปรับปรุงระบบ
ผลิตน้ าประปาท่ี
ไดม้าตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ท่ีสะอาดไว้
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค 
 

กองช่าง 

177 โครงการปรับปรุงระบบ
ผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าท่ี
สะอาดไว้ส าหรับอุปโภค 
บริโภค 

ด าเนินการปรับปรุงระบบ
ผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน 

 220,000 
 

   ปรับปรุงระบบ
ผลิตน้ าประปาท่ี
ไดม้าตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ท่ีสะอาดไว้
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค 
 

กองช่าง 

178 โครงการเปลี่ยนหอถัง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
น้ าประปาใช้อุปโภคและ
บริโภค 

เปลี่ยนหอถังพร้อมระบบ
ประปาหมู่บ้าน จ านวน  
1 แห่ง 
 

450,000 
 

    เปลี่ยนหอถัง
และระบบ
ประปาท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 11 ล าดับท่ี 51 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 11 ล าดับท่ี 48 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2566) หน้า 1 ล าดับท่ี 3 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 11 ล าดับท่ี 49 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2566) หน้า 2 ล าดับท่ี 4 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 11 ล าดับท่ี 50 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี1/2566) หน้า 1 ล าดับท่ี 5 



~ 88 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

179 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยข้างศาลา อบต. 
เขากระปุก 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 3.5 เมตร  
ยาว 63 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

130,000 
 

    ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

180 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านป้าสวย  
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 193 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
และวางท่อระบายน้ า 
จ านวน 1 จุด 

431,000 
 

    ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

181 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ซอย 6 หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,050 เมตร  

1,118,000 
 

    ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

182 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ซอย 6 หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

521,000 
 

    ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 1 ล าดับท่ี 2 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 1 ล าดับท่ี 1 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 12 ล าดับท่ี 53 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 11 ล าดับท่ี 52 



~ 89 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

183 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ซอยบ้านป้าลั้ง หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 600 เมตร  

512,000 
 

    ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

184 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ซอย 2 หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 600 เมตร  

501,000 
 

    ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

185 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ซอยบ้านนายเท่ียง-
นายเภา หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร   

177,000 
 

    ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

186 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ซอย 11 หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 600 เมตร 

625,000 
 

    ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

187 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ถนนสายหลัก หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 900 เมตร  

958,000 
 

    ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 2 ล าดับท่ี 7 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 2 ล าดับท่ี 6 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 2 ล าดับท่ี 5 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 1 ล าดับท่ี 4 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 1 ล าดับท่ี 3 



~ 90 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

188 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ซอย 8 หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 650 เมตร  

698,000 
 

    ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

189 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ซอย 14 หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

250,000 
 

    ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

190 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ซอย 3 เชื่อมต่อซอย 5 
หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 600 เมตร  

512,000 
 

    ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

191 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ซอย 3 หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร 

167,000 
 

    ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

192 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ซอยยายแมว หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

250,000 
 

    ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 3 ล าดับท่ี 12 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 2 ล าดับท่ี 11 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 2 ล าดับท่ี 10 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 2 ล าดับท่ี 9 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 2 ล าดับท่ี 8 



~ 91 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)  

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

193 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ซอยตาต๋อย หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร 

167,000 
 

    ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

194 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ซอย 10 หมู่ท่ี 12 

เพือ่ให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร  

626,000 
 

    ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

195 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ซอยไร่ป้าส าราญ  
หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 800 เมตร  

678,000 
 

    ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อยา่งสะดวก 

กองช่าง 

196 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ซอย 4 หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 700 เมตร  

595,000 
 

    ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

197 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ซอยไร่นายทาน หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 600 เมตร   

512,000 
 

    ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 3 ล าดับท่ี 17 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 3 ล าดับท่ี 16 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 3 ล าดับท่ี 15 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 3 ล าดับท่ี 14 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 3 ล าดับท่ี 13 



~ 92 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

198 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ซอยผู้ช่วยพนม หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

250,000 
 

    ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

199 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ซอยตานาค หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 400 เมตร 

334,000 
 

    ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

200 จ้างเหมาตัดหญ้า ตัด
แต่งต้นไม้ แนวถนน
สาธารณะพื้นท่ี อบต.
เขากระปุก 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสองข้างทาง 

จ้างเหมาบุคคลภายนอก
ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ แนว
ถนนสาธารณะพ้ืนที่ 
อบต.เขากระปุก 

100,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

บริเวณสองข้าง
ทางมีความ
สะอาดสวยงาม 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมที่
สะอาดและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

201 ซ่อมแซมระบบประปา
ท่ี อบต.เขากระปุก 
บริหารจัดการ 

เพื่อบ ารุงรักษาระบบ
ประปาท่ี อบต.เขา
กระปุก บริหารจัดการให้
มีสภาพพร้อมใช้ 

ซ่อมแซมระบบประปาที่ 
อบต.เขากระปุก บริหาร
จัดการ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ระบบประปาท่ี 
อบต.บริหาร
จัดการมีสภาพ
พร้อมใช้งาน 

อบต.สามารถ
บริหารจัดการ
ระบบประปาให้
สามารถรองรับ
การใช้งานของ
ประชาชนใน
ต าบลเขากระปุก 

กองช่าง 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 4 ล าดับท่ี 21 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 4 ล าดับท่ี 20 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 4 ล าดับท่ี 19 
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1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

202 อุดหนุนคณะกรรมการ
ดูแลบ ารุงรักษาประปา
หมู่บ้าน 

เพื่ออุดหนุน
คณะกรรมการดูแล
บ ารุงรักษาประปา
หมู่บ้านให้บริหารจัดการ
ประปาหมู่บ้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการดูแล
บ ารุงรักษาประปาหมู่บ้าน
ในต าบลเขากระปุก 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ระบบประปา
หมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มสูงขึ้น 

คณะกรรมการ
ดูแลบ ารุงรักษา
ประปาหมู่บ้านใน
ต าบลเขากระปุก
สามารถบริหาร
จัดการระบบ
ประปาหมู่บ้านให้
มีประสิทธิภาพ
ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอปุโภค 
บริโภค 

กองช่าง 

203 จัดท าป้ายบอกซอย
ต าบลเขากระปุก 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และ
เป็นการบอกซอยภายใน
ต าบลเขากระปุก 

จัดท าป้ายบอกซอยต าบล
เขากระปุก 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ป้ายบอกซอย
ต าบลท่ีได้
มาตรฐาน 

ป้ายบอกซอย
ต าบลเขากระปุก
ท่ีมีความสวยงาม
และเป็นระเบียบ 

กองช่าง 

รวม 203   37,126,000 18,316,000 16,916,200 11,342,000 13,345,000    

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 4 ล าดับท่ี 23 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 4 ล าดับท่ี 22 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                   แบบ ผ.02 

 

 

 

 

 ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี     ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

  ค. Sustainable Development Goals : SDGs   เป้าหมายที่ 4  สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและ 

          สนับสนุนโอกาส ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด     ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้างความม่ังคง ความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเอง

          ได้อย่างยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชา 

 จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  

 

     

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งท่ี 1/2566 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

   2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา 

   (1) แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ได้แก่ 
1. ค่าอาหารกลางวัน 
ส าหรับเด็กปฐมวัย ใน 
ศพด. อายุ 2-4 ปี จ านวน 
4 แห่ง  ได้แก่ 
 - ศพด.บ้านหนองโรง  
 - ศพด.วัดพระพุทธบาทฯ 
  - ศพด.บ้านโป่งเกตุ 
  - ศพด. บ้านเขาอ่างแก้ว 

450,800 
 

475,300 
 

499,800 
 

524,300 
 

548,800 
 

จ านวนเด็กเล็ก
เด็กอนุบาล 3 
ขวบ ท่ีได้รับการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

เด็กปฐมวัย อายุ 
2-4 ปี 
ได้รับการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2. ค่าจัดการเรียนการ
สอนส าหรับเด็กปฐมวัย 
ใน ศพด. อายุ 2-4 ปี 
จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 
 - ศพด.บ้านหนองโรง  
 - ศพด.วัดพระพุทธบาทฯ  
 - ศพด.บ้านโป่งเกตุ 
 - ศพด.บ้านเขาอ่างแก้ว 

156,400 
 

164,900 
 

173,400 
 

181,900 
 

190,400 
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2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการศึกษา 

   (1) แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   3. ค่าหนังสือเรียนของ ส าหรับ
เด็กปฐมวัย ใน ศพด. อายุ 3-4 
ปี จ านวน 4  แห่ง ได้แก่ 
 - ศพด.บ้านหนองโรง  
 - ศพด.วัดพระพุทธบาทฯ 
 - ศพด.บ้านโป่งเกตุ 
 - ศพด.บ้านเขาอ่างแก้ว 

16,800 
 

17,600 
 

18,400 
 

19,400 
 

20,400 
 

   

4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ส าหรับเด็กปฐมวัย ใน ศพด. 
อายุ 3-4 ปี จ านวน 4  แห่ง   
- ศพด.บ้านหนองโรง  
- ศพด.วัดพระพุทธบาทฯ 
- ศพด.บ้านโป่งเกตุ 
- ศพด.บ้านเขาอ่างแก้ว 

16,800 
 

17,600 
 

18,400 
 

19,400 
 

20,400 
 

   

5. .ค่าเครื่องแบบ ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ใน ศพด. อายุ 3-4 ปี 
จ านวน 4  แห่ง ได้แก่ 
 - ศพด.บ้านหนองโรง  
 - ศพด.วัดพระพุทธบาทฯ 
 - ศพด.บ้านโป่งเกตุ 
 - ศพด.บ้านเขาอ่างแก้ว 

25,200 
 

26,400 
 

27,600 
 

29,100 
 

30,600 
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2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการศึกษา 

   (1) แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ส าหรับเด็กปฐมวัย ใน ศพด. 
อายุ 3-4 ปี จ านวน 4  แห่ง 
ได้แก่   
 - ศพด.บ้านหนองโรง  
 - ศพด.วัดพระพุทธบาทฯ 
 - ศพด.บ้านโป่งเกตุ 
 - ศพด.บ้านเขาอ่างแก้ว 

36,120 
 

37,840 
 

39,560 
 

41,710 
 

43,860 
 

   

2 โครงการจัดหาอาหาร
เสริม (นม) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม) ให้กับเด็ก
ปฐมวัยใน ศพด. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็น
ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับ
เด็กปฐมวัย ใน ศพด. อายุ 2-4 
ปี คน จ านวน 4  แห่ง ได้แก่  
- ศพด.บ้านหนองโรง  
- ศพด.วัดพระพุทธบาทฯ 
- ศพด.บ้านโป่งเกตุ 
- ศพด.บ้านเขาอ่างแก้ว 

176,290 
 

185,875 
 

195,455 
 

205,035 
 

216,535 
 

จ านวนเด็กเล็ก
เด็กอนุบาล 3 
ขวบ ท่ีได้รับ
อาหารเสริม 
(นม) 

เด็กปฐมวัย อายุ 
2-4 ปี 
ได้รับอาหารเสริม 
(นม) 
 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา 

   (1) แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการจัดหาอาหาร
เสริม (นม) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม) ให้กับเด็ก
นักเรียนของโรงเรียน
ในเขตต าบลเขา
กระปุก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็น
ค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก
นักเรียน ของโรงเรียนในเขต
ต าบลเขากระปุก 
จ านวน 6  แห่ง  ได้แก่ 
-รร.บ้านหนองโรง  
-รร.บ้านหนองตาฉาว  
-รร.บ้านเขากระปุก 
-รร.บ้านหนองคอไก่  
-รร.บ้านโป่งเกตุ 
-รร.บ้านเขาอ่างแก้ว 

1,235,950 
 

1,297,270 
 

1,362,420 
 

1,431,405 
 

1,502,300 
 

จ านวนเด็กเล็ก 
เด็กนักเรียนท่ี
ได้รับอาหาร
เสริม (นม) 

เด็กนักเรียน 
ได้รับการ
สนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) 
 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4. โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการ
สอน (เป็นการจ้างครู
ช่วยสอน) 
โรงเรียนบ้าน 
หนองคอไก่ 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน (เป็น
ค่าจ้างครูช่วยสอน) 
โรงเรียนบ้านหนอง
คอไก่ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน 
(เป็นการจ้างครูช่วยสอน) 
โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ 
จ านวน 1 อัตรา 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนครูผู้สอน
ระดับปฐมวัยท่ี
ด าเนินการจ้าง 

นักเรียนระดับชั้น
ปฐมวัยมี
พัฒนาการด้าน
อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา 
สอดคล้องและ
บรรลุตามจุกมุ่ง
หมายของหลักสูร
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการศึกษา 

   (1) แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5. โครงการท านองสร้าง
สุนทรีย์ ดนตรีสร้าง
อาชีพ กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพด้านดนตรี
สากล (วงดุริยางค์) 
โรงเรียนบ้าน 
เขาอ่างแก้ว 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการ 
ท านองสร้างสุนทรีย์ 
ดนตรีสร้างอาชีพ 
กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพด้านดนตรี
สากล (วงดุริยางค์)
โรงเรียนบ้าน 
เขาอ่างแก้ว 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการท านองสร้าง
สุนทรีย์ ดนตรีสร้างอาชีพ 
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
ด้านดนตรีสากล  
(วงดุริยางค์) โรงเรียนบ้าน
เขาอ่างแก้ว 

49,100 
 

44,100 
 

   จ านวนนักเรียน 
ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ 
และทักษะ
ความสามารถ
พิเศษทางด้าน
ดนตรี 

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
เขาอ่างแก้ว ร้อยละ 
30 ขึ้นไป มีความรู้ 
ความสามารถ และ
ทักษะความสามารถ
พิเศษทางด้านดนตรี 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

6. โครงการท านองสร้าง
สุนทรีย์ ดนตรีสร้าง
อาชีพ กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพด้านดนตรีไทย 
(วงอังกะลุง) โรงเรียน
บ้านเขาอ่างแก้ว 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการ 
ท านองสร้างสุนทรีย์ 
ดนตรีสร้างอาชีพ 
กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพด้านดนตรี
ไทย (วงอังกะลุง)
โรงเรียนบ้าน 
เขาอ่างแก้ว 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการท านองสร้างสุนทรีย์ 
ดนตรีสร้างอาชีพ กิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรี
ดนตรีไทย (วงอังกะลุง) 
โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 

  45,100 
 
 

  จ านวนนักเรียน ที่
มีความรู้ 
ความสามารถ 
และทักษะ
ความสามารถ
พิเศษทางด้าน
ดนตรี 

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
เขาอ่างแก้ว ร้อยละ 
30 ขึ้นไป มีความรู้ 
ความสามารถ และ
ทักษะความสามารถ
พิเศษทางด้านดนตรี 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

 
 



~ 100 ~ 
 

2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการศึกษา 

   (1) แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7. โครงการการบริหาร
จัดการขยะแบบยั่งยืน 
กิจกรรมรณรงค์ลด
ปริมาณขยะโรงเรียน
บ้านเขาอ่างแก้ว 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการการ
บริหารจัดการขยะ
แบบยั่งยืน 
กิจกรรมรณรงค์ลด
ปริมาณขยะ 
โรงเรียนบ้าน 
เขาอ่างแก้ว 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการการบริหารจัดการ
ขยะแบบยั่งยืน กิจกรรม
รณรงค์ลดปริมาณขยะ 
โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 

   3,000 
 

 จ านวนการจัด 
กิจกรรม 
- รณรงค์ลด
ปริมาณขยะ ภาค
เรียนละ  1 ครั้ง 
- วันสิ่งแวดล้อม
โลก ภาคเรียนละ  
1 ครั้ง 
- ประกาศและให้
รางวัลห้องเรียน  
สีเขียว ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 

1. นักเรียนโรงเรียน
บ้านเขาอ่างแก้วมี
จิตส านึกในการ
ประหยัดพลังงานและ
อนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
2. นักเรียนครูและ
ผู้ประกอบการร้านค้า
โรงเรียนบ้านเขาอ่าง
แก้วใช้บรรจุภัณฑ์ที่
ปลอดภัยต่อสุขภาพ
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

8. โครงการการบริหาร
จัดการขยะแบบยั่งยืน 
กิจกรรมใครไม่แยกเรา
แยกโรงเรยีนบ้านเขา
อ่างแก้ว 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการการ
บริหารจัดการขยะ
แบบยั่งยืน 
กิจกรรมใครไม่แยก
เราแยก โรงเรียนบ้าน
เขาอ่างแก้ว 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการการบริหารจัดการ
ขยะแบบยั่งยืน กิจกรรมใคร
ไม่แยกเราแยก โรงเรียนบ้าน
เขาอ่างแก้ว 

   19,000 
 

 -โรงเรียนบ้านเขา
อ่างแก้วมีการ
จัดการขยะอย่าง
มีระบบ มีรายได้
จากการจ าหน่าย
ขยะ มีผลิตภัณฑ์
ท่ีผลิตจากวัสดุ
เหลอืใช้ 

ครู และนักเรียนบ้าน
เขาอ่างแก้วมีระบบ
การคัดแยก 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 



~ 101 ~ 
 

2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการศึกษา 

   (1) แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9. โครงการการบริหาร
จัดการขยะแบบยั่งยืน 
กิจกรรมโรงเรยีนสวย
ด้วยมือเรา (การท า
ความสะอาด ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นท่ี   
สีเขียว) โรงเรียนบ้าน
เขาอ่างแก้ว 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการการ
บริหารจัดการขยะ
แบบยั่งยืนกิจกรรม
โรงเรียนสวยด้วยมือ
เรา (การท าความ
สะอาด ปรับปรุง ภูมิ
ทัศน์ เพิ่มพ้ืนท่ี   
สีเขียว)โรงเรียนบ้าน
เขาอ่างแก้ว 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการการบริหารจัดการ
ขยะแบบยั่งยืนกิจกรรม
โรงเรียนสวยด้วยมือเรา 
(การท าความสะอาด 
ปรับปรุง ภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นท่ี
สีเขียว) โรงเรียนบ้าน 
เขาอ่างแก้ว 

   28,000 
 

 -โรงเรียนบ้าน
เขาอ่างแก้ว
สะอาด มีภูมิ
ทัศน์ท่ีสวยงาม 
ร่มรื่น มีสวนผัก
ปลอดสารพิษ 

โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 
สะอาด มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม ร่มรื่น มีสวนผัก
ปลอดสารพิษ 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

10. โครงการการบริหาร
จัดการขยะแบบยั่งยืน 
กิจกรรมเรือนเห็ดสร้าง
อาชีพ โรงเรียนบ้าน
เขาอ่างแก้ว 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการการ
บริหารจัดการขยะ
แบบยั่งยืนกิจกรรม
เรือนเห็ดสร้างอาชีพ 
โรงเรียนบ้าน 
เขาอ่างแก้ว 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการการบริหารจัดการ
ขยะแบบยั่งยืน กิจกรรม
เรือนเห็ดสร้างอาชีพ 
โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 

    50,000 
 

-โรงเรียนบ้าน
เขาอ่างแก้วมี
แหล่งเรียนรู้ด้าน
อาชีพจ านวน  
1 แห่ง 

โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 
สามารถเพาะเห็ด เพื่อ
น ามาประกอบอาหาร 
และน ามาจ าหน่ายได้ 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

 

 



~ 102 ~ 
 

2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการศึกษา 

   (1) แผนงานการศึกษา 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11. โครงการพัฒนา
สุขภาพกายสุขภาพจิต 
โรงเรียนบ้านหนอง 
ตาฉาว (จตฺตราษฎร์
บ ารุง) 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการ
พัฒนาสุขภาพกาย
สุขภาพจิต โรงเรียน
บ้านหนองตาฉาว  
(จตฺตราษฎร์บ ารุง) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการพัฒนาสุขภาพกาย
สุขภาพจิต 
โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว 
(จตฺตราษฎร์บ ารุง) 
 

50,000 
 

    โรงเรียนบ้าน
หนองตาฉาว 
(จตฺตราษฎร์
บ ารุง) 
มีสนามเด็กเล่น
จ านวน 1 แห่ง 

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองตาฉาว มีสนามเด็ก
เล่นท่ีเพียงพอและ
ปลอดภัย นักเรียนมี
คุณภาพตามเกณฑ์ 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

12. โครงการค่ายเสริม
ทักษะวิชาการ 
ระดับปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านหนอง 
ตาฉาว(จตฺตราษฎร์
บ ารุง) 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการค่าย
เสริมทักษะวิชาการ 
ระดับปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านหนอง
ตาฉาว(จตฺตราษฎร์
บ ารุง) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการค่ายเสริมทักษะ
วิชาการระดับปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว
(จตฺตราษฎร์บ ารุง) 

 50,000 50,000 50,000 50,000 โรงเรียนบ้าน
หนองตาฉาว 
(จตฺตราษฎร์
บ ารุง) จัด
กิจกรรมค่าย
ทักษะวิชาการ
จ านวน 1 แห่ง 

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองตาฉาว น าความรู้ท่ี
ได้มาฝึกปฏิบัติ และ
เพิ่มเติมทักษะ
กระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ สามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุสมผล 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการศึกษา 

   (1) แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13. โครงการปุ๋ยหมักจาก
วัสดุเหลือใช้ 
(Compost from 
waste material) 
โรงเรียนบ้านหนองโรง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการปุ๋ยหมักจาก
วัสดุเหลือใช้ (Compost 
from waste material) 
โรงเรียนบ้าน 
หนองโรง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ 
(Compost from 
waste material) 
โรงเรียนบ้านหนองโรง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

โรงเรียนบ้าน
หนองโรงเป็น
แหล่งเรียนรู้และ
ให้บริการ
เกี่ยวกับการท า
ปุ๋ยหมัก จาก
วัสดุเหลือใช้ 
จ านวน 1 แห่ง 

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองโรง มีความรู้ความ
เข้าใจในการผลิต และการ
ใช้ปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือ
ใช้ มีทักษะกระบวนการ  
มีทัศนคติท่ีดี และ
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

14. โครงการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ – 
ชีวภาพและวัสดุปลูก 
โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
ปุ๋ยอินทรีย์ – ชีวภาพ
และวัสดุปลูก 
โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
ปุ๋ยอินทรีย์ – ชีวภาพ
และวัสดุปลูก 
โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

โรงเรียนบ้าน 
โป่งเกต ุจัด
กิจกรรมค่าย
ทักษะวิชาการ
จ านวน 1 แห่ง 

นักเรียนโรงเรียนบ้าน  
โป่งเกต ุน าความรู้ท่ีได้มา
ฝึกปฏิบัติ และเพิ่มเติม
ทักษะกระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ สามารถ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
มีสติ สมเหตุสมผล 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

15. โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการ
สอน โรงเรียนบ้าน 
เขากระปุก 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน 
โรงเรียนบ้านเขากระปุก 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน 
โรงเรียนบ้านเขากระปุก  
จ านวน 1 อัตรา 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนครูผู้สอน
ระดับปฐมวัยท่ี
ด าเนินการจ้าง 

โรงเรียนบ้านเขากระปุกมี
ครูและบุคลากรเพียงพอ
ต่อการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการศึกษา 

   (1) แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16. โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนโรงเรียน
ของโรงเรียนบ้าน 
เขากระปุก 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุน โรงเรียน
บ้านเขากระปุก 
ส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ให้กับเด็กนักเรียน
โรงเรียนของโรงเรียนบ้าน
เขกระปุก 

378,000 
 

399,000 
 

420,000 
 

441,000 462,000 
 

จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีได้รับ
การสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

เด็กมีภาวะโภชนาการท่ีดี
มีความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

17. โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนโรงเรียน
ของโรงเรียนบ้าน 
เขาอ่างแก้ว 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุน โรงเรียน
บ้านเขาอ่างแก้ว 
ส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ให้กับเด็กนักเรียน
โรงเรียนของโรงเรียนบ้าน
เขาอ่างแก้ว 

470,400 
 

495,600 
 

520,800 
 

546,000 575,000 
 

จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีได้รับ
การสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

เด็กมีภาวะโภชนาการท่ีดี
มีความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

18. โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนโรงเรียน
ของโรงเรียนบ้าน 
โป่งเกต ุ

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุน โรงเรียน
บ้านโป่งเกตุ 
ส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ให้กับเด็กนักเรียน
โรงเรียนของโรงเรียนบ้าน
โป่งเกต ุ

772,800 
 

810,600 
 

852,800 
 

894,600 957,600 
 

จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีได้รับ
การสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

เด็กมีภาวะโภชนาการท่ีดี
มีความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการศึกษา 

   (1) แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19. โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนโรงเรียน
ของโรงเรียนบ้าน
หนองคอไก่ 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุน โรงเรียน
บ้านหนองคอไก่ 
ส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ให้กับเด็กนักเรียน
โรงเรียนของโรงเรียนบ้าน
หนองคอไก่ 

168,000 
 

176,400 
 

184,800 
 

193,200 201,600 
 

จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีได้รับ
การสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

เด็กมีภาวะโภชนาการท่ีดี
มีความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

20. โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนโรงเรียน
ของโรงเรียนบ้าน
หนองตาฉาว 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุน โรงเรียน
บ้านหนองตาฉาว 
ส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ให้กับเด็กนักเรียน
โรงเรียนของโรงเรียนบ้าน
หนองตาฉาว 

210,000 
 

222,600 
 

235,200 
 

247,800 260,400 
 

จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีได้รับ
การสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

เด็กมีภาวะโภชนาการท่ีดี
มีความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

21. โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนโรงเรียน
ของโรงเรียนบ้าน
หนองโรง 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุน โรงเรียน
บ้านหนองโรง 
ส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ให้กับเด็กนักเรียน
โรงเรียนของโรงเรียนบ้าน
หนองโรง 

798,600 
 

827,400 
 

869,400 
 

911,400 957,600 
 

จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีได้รับ
การสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

เด็กมีภาวะโภชนาการท่ีดี
มีความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการศึกษา 

   (1) แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22. โครงการสร้างวินัยการ
คัดแยกขยะในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสร้างวินัยในการ
ท้ิงขยะในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

อบรมความรู้การสร้างวินัย
การคัดแยกให้แก่เด็กเล็ก
เด็กอนุบาล 3 ขวบ จ านวน 
1 ครั้ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนเด็กเล็ก 
เดก็อนุบาล 3 
ขวบ มีความรู้
ความเข้าใจใน
การคัดแยกขยะ
ก่อนท้ิง 

เด็กเล็กเด็กเด็กอนุบาล 3 
ขวบ มีความรู้ความเข้าใจ
ในการคัดแยกขยะก่อนท้ิง 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

23 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ  

เพื่อให้เด็กได้มี
พัฒนาการที่ดีและมี
ความรักสามัคคี 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ให้กับเด็กและเยาวชน  
 

80,000   80,000   80,000   80,000   80,000   จ านวนเด็กท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการ
ท่ีดีและมีความรักสามัคคี 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

24 โครงการป้องกันโรค
มือ เท้า ปาก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
แก่ผู้ปกครองเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

จ านวน
ผู้ปกครองท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ผู้ปกครองมีความรู้ความ
เข้าใจในโรคมือ เท้า ปาก 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
(สปสช.) 

รวม 24   4,914,260 5,556,485 5,749,135 6,094,250 6,395,495    
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2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการศึกษา 

   (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งผ้าม่าน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเขาอ่างแก้ว 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
เล็กอนุบาล 3 ขวบ 

ปรับปรุงห้องเรียน ให้
เหมาะสม ศูนย์พัฒนาเด็ก
เลก็  ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด  

60,000 
 

    จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ด าเนินการ
ปรับปรุง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 โครงการปรับปรุง
ห้องน้ า ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน 
เขาอ่างแก้ว 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
เล็กอนุบาล 3 ขวบ 

ปรับปรุงห้องน้ าจากโถส้วม
เปลี่ยนเป็นชักโครก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด  

10,000 
 

    จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ด าเนินการ
ปรับปรุง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 โครงการก่อสร้างเสา
ธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเขาอ่างแก้ว 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
เล็กอนุบาล 3 ขวบ 

ก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด จ านวน 1 แห่ง 

 20,000 
 

   จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4 โครงการต่อเติมหลังคา
กันแดดด้านหน้าและ
หลัง อาคารเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
เขาอ่างแก้ว 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การเลี้ยงดูเด็กเล็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 
จ านวน 1 แห่ง 

  250,000 
 

  จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ด าเนินการต่อ
เติม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
เหมาะสมในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการศึกษา 

   (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหลังคา 
อาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
เขาอ่างแก้ว 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
เล็กอนุบาล 3 ขวบ 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 
จ านวน 1 แห่ง 

  25,000 
 

  จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ด าเนินการ
ปรับปรุงซ่อม
แซ่ม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
เหมาะสมในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6 โครงการวางท่อระบาย
น้ า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเขาอ่างแก้ว 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
เล็กอนุบาล 3 ขวบ 

วางท่อระบายน้ าด้านหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขา
อ่างแก้ว  ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

   100,000 
 

 จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ด าเนินการ
ปรับปรุง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
เหมาะสมในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7 โครงการจัดซ้ือเครื่อง
เล่นสนาม ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เล็กบ้าน 
เขาอ่างแก้ว 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
เล็กอนุบาล 3 ขวบ 

เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น 
จ านวน 1 ชุด 

   155,000 
 

 เครื่องเล่นสนาม
เด็กเล่นท่ี
ด าเนินการซ้ือ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
เหมาะสมในการเลี้ยงดู
เด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

8 โครงการก่อสร้าง
หลังคาบังแดดสนาม
เด็กเล่น ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน 
เขาอ่างแก้ว 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
เล็กอนุบาล 3 ขวบ 

ก่อสร้างหลังคาบังแดด
สนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด จ านวน 1 แห่ง 

   300,000 
 

 จ านวนหลังคาบัง
แดดสนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ี
ด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
เหมาะสมในการเลี้ยงดู
เด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการศึกษา 

   (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุง
ประตูห้องเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
เขาอ่างแก้ว 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
เล็กอนุบาล 3 ขวบ 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 
จ านวน 1 แห่ง 

    30,000 
 

จ านวนโรง
อาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
เหมาะสมในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

10 โครงการต่อเติมอาคาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเขาอ่างแก้ว 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
เล็กอนุบาล 3 ขวบ 

ต่อเติมอาคาร ศพด.เพื่อ
เป็นห้องเก็บของ ตามแบบ
ท่ี อบต.ก าหนด จ านวน  
1 แห่ง 

    200,000 
 

สนามเด็กเล่นท่ี
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
เหมาะสมในการเลี้ยงดู
เด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

11 โครงการติดเหล็กดัด
ประตู หน้าต่างอาคาร
เรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองโรง 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
เล็กอนุบาล 3 ขวบ 

ติดเหล็กดัดประตู หน้าต่าง
อาคารเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด จ านวน 1 แห่ง 

44,000 
 

    จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ด าเนินการ
ปรับปรุง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
เหมาะสมในการเลี้ยงดู
เด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

12 โครงการก่อสร้างโรง
อาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองโรง 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
เล็กอนุบาล 3 ขวบ 

ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด จ านวน 1 
แห่ง 

350,000 
 

    จ านวนโรง
อาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กมีความ
เหมาะสมในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1) หน้า 20 ล าดับท่ี 12 
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2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการศึกษา 

   (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการจัดซ้ือเครื่อง
เล่นสนามศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองโรง 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
เล็กอนุบาล 3 ขวบ 

เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น 
จ านวน 1 ชุด 

   155,000 
 

 จ านวนเครื่อง
เล่นท่ีได้
มาตรฐานจ านวน 
1 ชุด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
เหมาะสมในการเลี้ยงดู
เด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

14 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดพระ
พุทธบาทเขาลูกช้าง 

เพือ่ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
เล็กอนุบาล 3 ขวบ 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 
จ านวน 1 แห่ง 

46,000 
 

    จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ด าเนินการ
ปรับปรุง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
เหมาะสมในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

15 โครงการทาสีอาคาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
พระพุทธบาทเขา
ลูกช้าง 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
เล็กอนุบาล 3 ขวบ 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 
จ านวน 1 แห่ง 

 30,000 
 

   จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
เหมาะสมในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

16 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม ขยายอาคาร
เรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโป่งเกตุ 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใหมี้
ความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
เล็กอนุบาล 3 ขวบ 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 
จ านวน 1 แห่ง 

  200,000 
 

  จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
เหมาะสมในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1) หน้า 21 ล าดับท่ี 13 
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2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการศึกษา 

   (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการติดเหล็กดัด 
บานประตู หน้าต่าง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโป่งเกตุ 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
เล็กอนุบาล 3 ขวบ 

ติดเหล็กดัดประตู หน้าต่าง
อาคารเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด จ านวน 1 แห่ง 

  250,000 
 

  จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
เหมาะสมในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

18 โครงการต่อเติมอาคาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโป่งเกตุ 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
เล็กอนุบาล 3 ขวบ 

ต่อเติมอาคาร ศพด.เพื่อ
เป็นห้องเก็บของ ตามแบบ
ท่ี อบต.ก าหนด  
จ านวน 1 แห่ง 

   250,000 
 

 จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
เหมาะสมในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

19 โครงการก่อสร้าง
เตาเผาขยะ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง
เกต ุ

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
เล็กอนุบาล 3 ขวบ 

ก่อสร้างเตาเผาขยะ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด  
จ านวน 1 แห่ง 

   30,000 
 

 จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
เหมาะสมในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

20 โครงการก่อสร้างป้าย
ชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโป่งเกตุ 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
เล็กอนุบาล 3 ขวบ 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 
จ านวน 1 แห่ง 

   200,000 
 

 จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
เหมาะสมในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการศึกษา 

   (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างฐาน
เสาธง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโป่งเกตุ 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
เล็กอนุบาล 3 ขวบ 

ก่อสร้างฐานเสาธง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด  
จ านวน 1 แห่ง 

    150,000 
 

จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
เหมาะสมในการเลี้ยงดู
เด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

22 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโป่งเกตุ 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
เล็กอนุบาล 3 ขวบ 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 
จ านวน 1 แห่ง 

    200,000 
 

จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
เหมาะสมในการเลี้ยงดู
เด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

23 โครงการจัดซ้ือเครื่อง
เล่นสนามศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การเลี้ยงดูเด็กเล็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น    155,000 
 

 จ านวนเครื่อง
เล่นสนามเด็ก
เล่นท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 ชุด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
เหมาะสมในการเลี้ยงดู
เด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

24 โครงการก่อสร้าง
หลังคาบังแดดสนาม
เด็กเล่น ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การเลี้ยงดูเด็กเล็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

ก่อสร้างหลังคาบังแดด
สนามเด็กเล่น ศพด. ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด 
จ านวน 1 แห่ง 

   300,000 
 

 จ านวนหลังคาบัง
แดดสนามเด็ก
เล่น ศพด.ที่
ด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
เหมาะสมในการเลี้ยงดู
เด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการศึกษา 

   (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการติดตั้ง
เหล็กดัด ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การเลี้ยงดูเด็กเล็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

ติดตั้งเหล็กดัด ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด จ านวน 1 แห่ง 

32,000 
 

    เหล็กดัด
ด าเนินการติดตั้ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
เหมาะสมในการเลี้ยงดู
เด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

26 ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา บ่อน้ า บ่อ
โคลน บ่อทราย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขา
อ่างแก้ว 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การเลี้ยงดูเด็กเล็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา บ่อน้ า บ่อโคลน บ่อ
ทราย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเขาอ่างแก้วตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด  

 50,000 
 

- -  จ านวนสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา 
ท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

27 ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา บ่อน้ า บ่อ
โคลน บ่อทราย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง
เกตุ 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การเลี้ยงดูเด็กเล็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา บ่อน้ า บ่อโคลน บ่อ
ทราย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโป่งเกตุตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด  

 50,000 
 

   จ านวนสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา 
ท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

28 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขา
อ่างแก้ว 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การเลี้ยงดูเด็กเล็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  

 50,000 
 

   จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 5 ล าดับท่ี 1 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 5 ล าดับท่ี 2 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 5 ล าดับท่ี 3 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1) หน้า 20 ล าดับท่ี 11 
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2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการศึกษา 

   (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
โป่งเกต ุ

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การเลี้ยงดูเด็กเล็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโปง่เกตุ ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด  

 50,000 
 

   จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

30 ปรับพ้ืนที่เพ่ือก่อสร้าง
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.เขากระปุก 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การเลี้ยงดูเด็กเล็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

ปรับพ้ืนท่ีเพื่อก่อสร้าง
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เขากระปุก ตามแบบ
ท่ี อบต.ก าหนด 

 543,000 
 

   ปรับพ้ืนท่ีเพื่อ
ก่อสร้างก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.เขา
กระปุก ท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไว้ให้ลูกหลานใน
ต าบลได้เรียนและด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 

31 ปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
เขากระปุก 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การเลี้ยงดูเด็กเล็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

ปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขา
กระปุก จ านวน 4 ศูนย์ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็
มาตรฐาน  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รวม 31   592,000 843,000 775,000 1,695,000 630,000    

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 5 ล าดับท่ี 4 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 6 ล าดับท่ี 5 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 6 ล าดับท่ี 5 
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2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการสาธารณสุข 

   (2) แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการควบคุมโรค
ไข้เลือดออกประจ าปี 

เพื่อก าจัดยุงลายและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

พ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย
และใส่ทรายเคมีทีมีฟอสให้
ครบ 14 หมู่บ้าน 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนหมู่บ้านท่ี
พ่นหมอกควัน 

ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกใน
ต าบลเขากระปุกลด
จ านวนลง 

ส านักปลัด 
(สปสช.)  

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน์ 
วรขัตติยราชนารี  

เพื่อป้องกันโรคพิษ           
สุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว
ในพื้นท่ีต าบลเขากระปุก  

150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   จ านวนสุนัขและ
แมวท่ีได้รับฉีด
วัคซีน 

ต าบลเขากระปุกมีจ านวน
สุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
ลดจ านวนลง 

ส านักปลัด  

3 โครงการป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับสารไอโอดีน
เพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย 

เพื่ออบรมให้ความรู้
ประชาชนในเรื่องการ
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับความรู้ใน
เรื่องการป้องกัน
โรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ประชาชนมีความรู้ในเรื่อง
การป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ส านักปลัด 
(สปสช.) 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2) หน้า 21 ล าดับท่ี  15 
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2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการสาธารณสุข 

   (2) แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการส ารวจข้อมูล
สัตว์และข้ึนทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ 
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน์ วรขัตติย
ราชนารี 

เพื่อส ารวจข้อมูล
ประชากรสุนัขและ
แมว และลงข้อมูลใน
ระบบ 
Thairabies.net 

ส ารวจข้อมูลประชากรสุนัข
และแมวในพื้นท่ีต าบลเขา
กระปุก จ านวน 2 ครั้ง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนสุนัขและ
แมวท่ีได้รับการ
ส ารวจข้อมูลและ
ลงข้อมูลใน
ระบบ 
Thairabies.net 

มีจ านวนประชากรสุนัข
และแมวในพื้นท่ีต าบลเขา
กระปุกท่ีเป็นปัจจุบัน 

ส านักปลัด 

5 โครงการช่วยเหลือ
ด้านการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

เพือ่ให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนท่ี
ได้รับความด้านการ
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

ช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อนด้านการ
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนท่ีได้รับความ
เดือดร้อนมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
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2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการสาธารณสุข 

   (2) แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข โครงการ
จัดสุขาภิบาลชุมชน 
หมู่ท่ี 1 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน/คณะกรรมการ
ชุมชนในการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนโครงการที่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการฯ  
หรือตามที่ระเบียบ 
กฎหมายก าหนด 

ประชากรหมู่ท่ี 1 ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
จากการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

7 สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข โครงการ
จัดสุขาภิบาลชุมชน 
หมู่ท่ี 2 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน/คณะกรรมการ
ชุมชนในการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนโครงการที่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการฯ  
หรือตามที่ระเบียบ 
กฎหมายก าหนด 

ประชากรหมู่ท่ี 2 ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
จากการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2) หน้า 18 ล าดับท่ี  1 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2) หน้า 18 ล าดับท่ี  2 
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2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการสาธารณสุข 

   (2) แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข โครงการ
จัดสุขาภิบาลชุมชน 
หมู่ท่ี 3 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมูบ่้าน/คณะกรรมการ
ชุมชนในการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนโครงการที่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการฯ  
หรือตามที่ระเบียบ 
กฎหมายก าหนด 

ประชากรหมูท่ี่ 3 ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
จากการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

9 สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข โครงการ
จัดสุขาภิบาลชุมชน 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน/คณะกรรมการ
ชุมชนในการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนโครงการที่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการฯ  
หรือตามที่ระเบียบ 
กฎหมายก าหนด 

ประชากรหมู่ท่ี 4 ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
จากการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2) หน้า 18 ล าดับท่ี  3 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2) หน้า 19 ล าดับท่ี  4 
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2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการสาธารณสุข 

   (2) แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข โครงการ
จัดสุขาภิบาลชุมชน 
หมู่ท่ี 5 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน/คณะกรรมการ
ชุมชนในการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนโครงการที่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการฯ  
หรือตามที่ระเบียบ 
กฎหมายก าหนด 

ประชากรหมู่ท่ี 5 ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
จากการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

11 สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข โครงการ
จัดสุขาภิบาลชุมชน 
หมู่ท่ี 6 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน/คณะกรรมการ
ชุมชนในการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนโครงการที่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนได้รับการ
สนบัสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการฯ  
หรือตามที่ระเบียบ 
กฎหมายก าหนด 

ประชากรหมู่ท่ี 6 ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
จากการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2) หน้า 19 ล าดับท่ี  5 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2) หน้า 19 ล าดับท่ี  6 
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2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการสาธารณสุข 

   (2) แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข โครงการ
จัดสุขาภิบาลชุมชน 
หมู่ท่ี 7 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน/คณะกรรมการ
ชุมชนในการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนโครงการที่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการฯ  
หรือตามที่ระเบียบ 
กฎหมายก าหนด 

ประชากรหมู่ท่ี 7 ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
จากการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

13 สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข โครงการ
จัดสุขาภิบาลชุมชน 
หมู่ท่ี 8 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน/คณะกรรมการ
ชุมชนในการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนโครงการที่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการฯ  
หรือตามที่ระเบียบ 
กฎหมายก าหนด 

ประชากรหมู่ท่ี 8 ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
จากการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2) หน้า 20 ล าดับท่ี  7 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2) หน้า 20 ล าดับท่ี  8 
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2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการสาธารณสุข 

   (2) แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข โครงการ
จัดสุขาภิบาลชุมชน 
หมู่ท่ี 9 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน/คณะกรรมการ
ชุมชนในการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนโครงการที่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการฯ  
หรือตามที่ระเบียบ 
กฎหมายก าหนด 

ประชากรหมู่ท่ี 9 ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
จากการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

15 สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข โครงการ
จัดสุขาภิบาลชุมชน 
หมู่ท่ี 10 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน/คณะกรรมการ
ชุมชนในการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนโครงการที่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการฯ  
หรือตามที่ระเบียบ 
กฎหมายก าหนด 

ประชากรหมู่ท่ี 10 
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตจากการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

ส านักปลัด 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2) หน้า 20 ล าดับท่ี  9 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2) หน้า 21 ล าดับท่ี  10 
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2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการสาธารณสุข 

   (2) แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข โครงการ
จัดสุขาภิบาลชุมชน 
หมู่ท่ี 11 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน/คณะกรรมการ
ชุมชนในการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนโครงการที่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการฯ  
หรือตามที่ระเบียบ 
กฎหมายก าหนด 

ประชากรหมู่ท่ี 11 
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตจากการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

ส านักปลัด 

17 สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข โครงการ
จัดสุขาภิบาลชุมชน 
หมู่ท่ี 12 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน/คณะกรรมการ
ชุมชนในการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนโครงการที่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการฯ  
หรือตามที่ระเบียบ 
กฎหมายก าหนด 

ประชากรหมู่ท่ี 12 
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตจากการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

ส านักปลัด 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2) หน้า 21 ล าดับท่ี  11 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2) หน้า 21 ล าดับท่ี  12 
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2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการสาธารณสุข 

   (2) แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข โครงการ
จัดสุขาภิบาลชุมชน 
หมู่ท่ี 13 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน/คณะกรรมการ
ชุมชนในการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนโครงการที่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการฯ  
หรือตามที่ระเบียบ 
กฎหมายก าหนด 

ประชากรหมู่ท่ี 13 
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตจากการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

ส านักปลัด 

19 สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข โครงการ
จัดสุขาภิบาลชุมชน 
หมู่ท่ี 14 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน/คณะกรรมการ
ชุมชนในการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนโครงการที่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการฯ  
หรือตามที่ระเบียบ 
กฎหมายก าหนด 

ประชากรหมู่ท่ี 14 
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตจากการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

ส านักปลัด 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2) หน้า 22 ล าดับท่ี  13 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2) หน้า 22 ล าดับท่ี  14 
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2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการสาธารณสุข 

   (2) แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 ครัวเรือนสะอาดปลอด
โรค 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
รักษาความสะอาดใช้
ชีวิตถูกสุขลักษณะ 
 

จัดกิจกรรมดูแล
สุขลักษณะของชุมชน  

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนครัวเรือนท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนและชุมชนมี
สุขลักษณะท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 

21 สนับสนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
เขากระปุก ก่อสร้างที่
พักขยะติดเชื้อ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
รักษาความสะอาดใช้
ชีวิตถูกสุขลักษณะ ลด
ปัญหาขยะติดเชื้อใน
ต าบล 

ก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ 
จ านวน 1 แห่ง 
 

 40,000 
 

   ท่ีพักขยะติดเชื้อที่
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนและชุมชนมี
สุขลักษณะท่ีดีขึ้น 
ปัญหาขยะติดเชื้อลดลง 

ส านักปลัด 

22 สนับสนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านหนองโรง ก่อสร้าง
ท่ีพักขยะติดเชื้อ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
รักษาความสะอาดใช้
ชีวิตถูกสุขลักษณะ ลด
ปัญหาขยะติดเชื้อใน
ต าบล 

ก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ 
จ านวน 1 แห่ง 
 

 40,000 
 

   ท่ีพักขยะติดเชื้อที่
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนและชุมชนมี
สุขลักษณะท่ีดีขึ้น 
ปัญหาขยะติดเชื้อลดลง 

ส านักปลัด 

23 สนับสนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านหุบเฉลา ก่อสร้าง
ท่ีพักขยะติดเชื้อ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
รักษาความสะอาดใช้
ชีวิตถูกสุขลักษณะ ลด
ปัญหาขยะติดเชื้อใน
ต าบล 

ก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ 
จ านวน 1 แห่ง 
 

 
 

40,000 
 

   ท่ีพักขยะติดเชื้อที่
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนและชุมชนมี
สุขลักษณะท่ีดีขึ้น 
ปัญหาขยะติดเชื้อลดลง 

ส านักปลัด 

รวม 23   1,160,000 1,280,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000    

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 7 ล าดับท่ี  1 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 7 ล าดับท่ี  2 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 7 ล าดับท่ี  3 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 7 ล าดับท่ี  4 
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2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านสังคมสงเคราะห ์

   (2) แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการมอบ
ทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาและการให้
ความช่วยเหลือ
นักเรียน 

เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือนักศึกษา
และนักเรียนผู้ท่ีอยู่ใน
ครอบครัวท่ีมีฐานะ
ยากจน 

ช่วยเหลือนักเรียนและ
นักศึกษา 
-ระดับเด็กเล็กถึงประถมศึกษา  
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนนักเรียน 
นักศึกษาท่ีได้รับ
การช่วยเหลือ 

จ านวนนักเรียน 
นักศึกษาท่ีได้รับ
การช่วยเหลือ
สามารถแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

ส านักปลัด 

2 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้าน
การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
ด้านส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ส านักปลัด 

รวม 2   130,000 130,000 130,000 130,000 130,000    
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2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านสังคมสงเคราะห ์

   (2) แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต.เขากระปุก 

เพือ่เป็นการสร้าง
หลักประกันสุขภาพ
ให้กับประชาชนทุก
คนในต าบล 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.เขากระปุก  

180,000 
 

180,000 
 

190,000 
 

190,000 
 

190,000 
 

จ านวนกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพท่ีสมทบ 

ประชาชนได้รับ
การดูแล
ช่วยเหลือด้าน
สุขภาพและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 

๒ โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

เพื่อช่วยเหลือคนชรา
ในต าบลเขากระปุก
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

คนชราในต าบลเขากระปุก  9,600,000 
 

10,000,000 
 

11,000,000 
 

11,000,000 
 

11,000,000 
 

จ านวนคนชราท่ี
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

คนชราได้รับการ
ช่วยเหลือให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 

๓ โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพคนพิการ 

เพื่อช่วยเหลือคน
พิการในต าบลเขา
กระปุกให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

คนพิการในต าบลเขากระปุก  
 

1,600,000 
 

1,700,000 
 

1,800,000 
 

1,800,000 
 

1,800,000 
 

จ านวนคนพิการ
ท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือ 

คนพิการได้รับ
การช่วยเหลือให้
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 

๔ โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
เอดส์ในต าบลเขา
กระปุกให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์ในต าบลเขากระปุก  78,000 
 

78,000 
 

78,000 
 

78,000 
 

78,000 
 

จ านวนผู้ป่วย
เอดส์ท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การช่วยเหลือให้
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 

รวม 4   11,458,000 11,958,000 13,068,000 13,068,000 13,068,000    
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2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชนสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ สร้างอาชีพให้กับชุมชน 

   (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพื่ออบรมให้ความรู้
แก่เด็กและเยาวชนถึง
พิษภัยของยาเสพติด 

อบรมให้ความรู้เยาวชนใน
ต าบล  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

จ านวนเยาวชนท่ี
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับ 
ยาเสพติด 

เยาวชนในพื้นท่ีมี
ความรู้เกี่ยวกับ
โทษของยาเสพ
ติดและไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

ส านักปลัด 
(สปสช.)  

2 โครงการให้ความรู้เพื่อ
ป้องกันการตั้งครรภ์ใน
วัยเรียน 
 

เพื่อให้มีความเข้าใจ
และเป็นการป้องกัน
การตั้งครรภ์ก่อน 
วัยเรียน 
 

อบรมให้ความรู้การป้องกัน
การตั้งครรภ์ในวัยเรียนแก่เด็ก
นักเรียน ของโรงเรียนในต าบล
เขากระปุก  
 

30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        จ านวนนักเรียน
ท่ีได้รับความรู้
การป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัย
เรียน 

เด็กนักเรียนได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจและไม่มี
การตั้งครรภ์ก่อน
วัยเรียน 
 

ส านักปลัด 
(สปสช.) 

3 โครงการป้องกันการติด
เชื้อ HIV ในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อให้มีความเข้าใจ
และเป็นการป้องกัน
จ านวนผู้ติดเชื้อราย
ใหม่ 
 

อบรมให้ความรู้การป้องกัน
การติดเชื้อ HIV ให้แก่เด็ก
นักเรียน ของโรงเรียนในต าบล
เขากระปุก  

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนนักเรียน
ท่ีได้รับความรู้
การป้องกันการ
ติดเชื้อ HIV 

เด็กนักเรียนได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจและเป็น
การป้องกัน
จ านวนผู้ติดเชื้อ 
รายใหม่ 

ส านักปลัด 
(สปสช.) 
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2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชนสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ สร้างอาชีพให้กับชุมชน 

   (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการเพิ่มศักยภาพ
และพัฒนาศักยภาพ
ให้แก่  อสม. 

เพื่ออบรมให้ความรู้
แก่แกนน าหมู่บ้าน 
อสม. 

อบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่  
อสม.  
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวน อสม.ท่ี
ได้รับการอบรม
เพิ่มศักยภาพ 

แกนน าหมู่บ้าน       
อสม. มีความรู้
ความเข้าใจ 

ส านักปลัด 

6 โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีอาชีพ
เสริมเป็นการเพิ่ม
รายได้ให้ครอบครัว 

อบรมส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในต าบลเขากระปุก  

30,000   
 

30,000   
 

30,000   
 

30,000   
 

30,000   
 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับการอบรม 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมมีรายได้
เลี้ยงครอบครัว 

ส านักปลัด 

7 โครงการสานสัมพันธ์
รักครอบครัว 

เพื่ออบรมให้ความรู้
ความเข้าใจ สาน
สายใยรักแก่
ครอบครัว 

อบรมให้ความรู้ครอบครัวใน
ต าบลเขากระปุก  

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
ครอบครัวท่ี
ได้รับการอบรม 

ครอบครัวในพื้นท่ี
ต าบลเขากระปุก
มีความรักความ
เข้าใจกัน 

ส านักปลัด 

รวม 7   250,000 250,000 250,000 250,000 250,000    
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2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการกีฬาและนนัทนาการ 

      (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ต่อต้านยาเสพติดต าบล 
เขากระปุก ประจ าปี 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนและ
ประชาชนได้ออก
ก าลังกายสร้างความ
สามัคคีและห่างไกล
ยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬาประจ า
ต าบลเขากระปุก ให้กับ
เยาวชน  
 

90,000   90,000   90,000   90,000   90,000   จ านวนเยาวชนท่ี
เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา 

ท าให้ประชาชน
ในต าบลมีความ
รักสามัคคีมี
สุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรงห่างไกล
ยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 โครงการกีฬาสีสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เล็กได้มีพัฒนาการ 
ทางด้านร่ายกาย 

จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์  25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรมกีฬาสี
สัมพันธ์ 

เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาทางด้าน
ร่ายกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์
เครื่องออกก าลังกาย  

เพื่อจัดหาอุปกรณ์
และสถานท่ี  ออก
ก าลังกายให้กับ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลเขากระปุก 

อุปกรณ์เครื่องออกก าลังกาย 
จ านวน 10 ชุด 

480,000 
 

480,000 
  

   อุปกรณ์เครื่อง
ออกก าลังกายท่ี
จัดซ้ือ 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีต าบลเขา
กระปุกได้มีเครื่อง
ออกก าลังกายใช้ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รวม 3   595,000 595,000 115,000 115,000 115,000    
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                   แบบ ผ.02 

 

 

 
  

 ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี     ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่ 8  ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างย่ังยืน 

  ค. Sustainable Development Goals : SDGs   เป้าหมายที่ 16  ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม

          และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 

 ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด     ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้างความม่ังคง ความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเอง

          ได้อย่างยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชา 

 จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งท่ี 1/2566 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3.1 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

   (1) แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) หมู่ท่ี 2 
บริเวณสามแยกหนอง
ตาฉาว และบริเวณ
หน้าวัดหนองตาฉาว 

เพื่อป้องกันการเกิด
อาชญากรรมและใช้
ตรวจสอบเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ ในพื้นท่ี 

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
2 จุด จ านวน 6 กล้อง พร้อม
อุปกรณ์ 

 400,000 
 

   จ านวนกล้อง
วงจรปิดท่ีติดต้ัง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

2 โครงการติดต้ังระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) หมู่ท่ี 3 
บริเวณหน้าโรงเรียน
บ้านเขากระปุกและวัด
เขากระปุก 

เพื่อป้องกันการเกิด
อาชญากรรมและใช้
ตรวจสอบเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ ในพื้นท่ี 

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
2 จุด จ านวน 6 กล้อง พร้อม
อุปกรณ์ 

  400,000 
 

  จ านวนกล้อง
วงจรปิดท่ีติดต้ัง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

3 โครงการติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) หมู่ท่ี 7 
บริเวณทางแยกของ
หมู่บ้าน  

เพื่อป้องกันการเกิด
อาชญากรรมและใช้
ตรวจสอบเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ ในพื้นท่ี 

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
1 จุด จ านวน 3 กล้อง พร้อม
อุปกรณ์ 

  200,000 
 

  จ านวนกล้อง
วงจรปิดท่ีติดต้ัง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
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3.1 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

   (1) แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) หมู่ท่ี 4 
บริเวณสามแยกวัด
หนองโรง 

เพื่อป้องกันการเกิด
อาชญากรรมและใช้
ตรวจสอบเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ ในพื้นท่ี 

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
1 จุด จ านวน 3 กล้อง พร้อม
อุปกรณ์ 

   200,000 
 

 จ านวนกล้อง
วงจรปิดท่ีติดต้ัง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

5 โครงการติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) หมู่ท่ี 12 
บริเวณสามแยก
โรงเรียนบ้านหนองโรง 

เพื่อป้องกันการเกิด
อาชญากรรมและใช้
ตรวจสอบเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ ในพื้นท่ี 

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
1 จุด จ านวน 3 กล้อง พร้อม
อุปกรณ์ 

   200,000 
 

 จ านวนกล้อง
วงจรปิดท่ีติดต้ัง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

รวม 5    400,000 600,000 400,000     
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3.2 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณในด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   (1) แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการป้องกัน
อัคคีภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ของ 
อบต.เขากระปุก 

เพื่อเพิ่มความปลอด 
ภัยในการใช้รถใช้
ถนนของประชาชนใน
ต าบลในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 

จัดต้ังศูนย์อ านวยการป้องกัน
อัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  

40,000    40,000    40,000    40,000    40,000    จ านวนศูนย์
อ านวยการ
ป้องกันอัคคีภัย
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ท่ี
ด าเนินการจัดต้ัง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจาก
อคัคีภัยและจาก
การใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

ส านักปลัด 

2 โครงการป้องกัน
อัคคีภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันสงกรานต์
ของ อบต.เขากระปุก 

เพื่อเพิ่มความปลอด 
ภัยในการใช้รถใช้
ถนนของประชาชนใน
ต าบลในช่วงเทศกาล
วันสงกรานต์ 

จัดต้ังศูนย์อ านวยการป้องกัน
อัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์ 
 

40,000    40,000    40,000    40,000    40,000    จ านวนศูนย์
อ านวยการ
ป้องกันอัคคีภัย
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลวัน
สงกรานต์ท่ี
ด าเนินการจัดต้ัง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจาก
อัคคีภัยและจาก
การใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเทศกาลวัน
สงกาลสงกรานต์ 

ส านักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ า 
อบต. เขากระปุก 

เพื่อเพิ่มศักยภาพจิต
อาสาภัยพิบัติให้มี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 

อบรมให้ความรู้จิตอาสาภัย
พิบัติ ประจ า อบต.เขากระปุก  

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

จ านวนจิตอาสา
ภัยพิบัติ ท่ีได้รับ
การอบรม 

จิตอาสาภัยพิบัติ 
อบต.เขากระปุก 
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธภิาพขึ้น 

ส านักปลัด 
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3.2 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณในด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   (1) แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการอบรมป้องกัน
ไฟป่าและหมอกควัน  
 

เพื่ออบรมให้ความรู้
แก่ อาสาสมัครพิทักษ์
ป่า อปพร.และ
ประชาชนท่ัวไปใน
การป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน 

อบรมให้ความรู้แก่ อาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า อปพร.และ
ประชาชนท่ัวไป  

20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    จ านวน
อาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า     
อปพร.และ
ประชาชนท่ัวไป
ท่ีเข้ารับการ
อบรม 

อาสาสมัครพิทักษ์
ป่า อปพร.และ
ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความรู้และ
น าความรู้ไปใช้ใน
การป้องกันไฟป่า
และหมอกควัน 

ส านักปลดั 

5 โครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อพปร.) 

เพื่อใหอ้าสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนมีความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนต าบลเขากระปุก  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนต าบล
เขากระปุกท่ีเข้า
รับการฝึกอบรม 

อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
ต าบลเขากระปุก 
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพขึ้น 

ส านักปลดั 

6 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อเพิ่มจ านวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ตามนโยบายรัฐและ
เพียงพอในการปฏิบัติ
หน้าท่ีช่วยเหลือ
ประชาชน 

อบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

  250,000 
 

  จ านวน
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อป
พร.) ท่ีได้รับการ
อบรม 

มีอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)
เพียงพอในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลอื
ประชาชน  

ส านักปลัด 
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3.2 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณในด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   (1) แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการซ้อมแผนการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

เพื่อให้ความรู้ในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

อบรมและซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย  

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนบุคลากร 
อบต. เขา
กระปุกเข้ารับ
การฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ใน
การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
เบื้องต้น 

ส านักปลัด 

8 โครงการป้องกันเด็ก
จมน้ าในต าบลเขา
กระปุก 

เพื่อให้เยาวชน
ช่วยเหลือตนเองได้ถูก
วิธีหากเกิดอุบัติเหตุ
ทางน้ า 

อบรมให้ความรู้และฝึก
ปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ า  

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จ านวนเด็กและ
เยาวชนเข้ารับ
การฝึกอบรม 

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้และ
ช่วยเหลือตนเอง
ได้หากเกิด
อุบัติเหตุทางน้ า 

ส านักปลัด 
(สปสช.) 

9 โครงการอบรมการ
ป้องกันอัคคีภัยและ
ซ้อมอพยพ 
หนีไฟ ในสถานศึกษา 

เพื่ออบรมให้ความรู้
แก่ เด็กและเยาวชน
เกี่ยวกับการป้องกัน
อัคคีภัย 

อบรมให้ความรู้เด็กนักเรียน 
ของโรงเรียนในพื้นท่ีต าบลเขา
กระปุก  
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนนักเรียน
ท่ีเข้ารับการ
อบรม 

นักเรียนได้รับ
ความรู้และน า
ความรู้ไปใช้ใน
การป้องกันภัย 

ส านักปลดั 

รวม 9   370,000 370,000 620,000 370,000 370,000    
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บัญชีโครงการพัฒนา                    แบบ ผ.02 

 

 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี     ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่ 1  ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

  ค. Sustainable Development Goals : SDGs   เป้าหมายที่ 2  ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริม 

          เกษตรกรรมท่ียั่งยืน 

 ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด     ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร จากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว 

          และการเกษตร สู่ความม่ังคั่งยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

        ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการท่องเที่ยว ลงทุน  

                พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งท่ี 1/2566 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

4.1 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณในด้านการส่งเสริมอาชีพเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม    

   (1) แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกล าห้วย
ส าโหรงบริเวณไร่นาย
เสี่ยน-ไร่นายส าเริง     
หมู่ท่ี 1 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกล าห้วย  
กว้าง 15 เมตร 
 ยาว 100 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

135,000 
 

    ขุดลอกล าห้วยท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกล าห้วย
บ้านนางกันทิมา         
ข าปรางค์ หมู่ท่ี 1 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกล าห้วย  
กว้าง 15 เมตร 
 ยาว 100 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

 135,000 
 

   ขุดลอกล าห้วยท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกล าห้วย
ไร่นางภาวิณี นุชส าอาง
ธนนาถ หมู่ท่ี 1 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกล าห้วย  
กว้าง 15 เมตร 
 ยาว 60 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

  81,000 
 

  ขุดลอกล าห้วยท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างแก้ม
ลิง ไร่ผู้ใหญ่ณรงค์         
แสงประเสริฐ หมู่ท่ี 1 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างแก้มลิง  
กว้าง 20 เมตร 
 ยาว 20 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

  36,000 
 

  ขุดลอกล าห้วยท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างฝายไร่
นางกันทิมา ข าปรางค์ 
หมู่ท่ี 1 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 20 เมตร  

    450,000 
 

ก่อสร้างฝายน้ า
ล้นท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

กองช่าง 
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4.1 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณในด้านการส่งเสริมอาชีพเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม    

   (1) แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการขุดลอกสระน้ า
สาธารณะนายรื่น  
จันทร์วงค์ หมู่ท่ี 2 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ า  
กว้าง 40 เมตร 
 ยาว 40 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

   144,000 
 

 ขุดลอกสระน้ า
สาธารณะท่ี
มาตรฐาน จ านวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

กองช่าง 

7 โครงการขุดลอกสระน้ า
สาธารณะข้างโรงเรียน
บ้านหนองตาฉาว       
หมู่ท่ี 2 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดสระน้ า  
กว้าง 40 เมตร 
 ยาว 40 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

   144,000 
 

 ขุดสระน้ า
สาธารณะท่ีได้
มาตรฐาน จ านวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นข้าม ซอยชายเขา   
(ไร่ป้าแมว) หมู่ท่ี 3 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด  
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 15 เมตร 

   300,000 
 

 ฝายน้ าล้นท่ีได้
มาตรฐาน จ านวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

กองช่าง 

9 โครงการขุดลอกฝาย
กักเก็บน้ า บ้านนาย 
วันชัย  จันทร์สุขพุ่ม 
หมู่ท่ี 3 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกฝายน้ าล้น  
กว้าง 15 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
ลึก 3 เมตร 

 135,000 
 

   ฝายน้ าล้นท่ีได้
มาตรฐาน จ านวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

กองช่าง 

10 โครงการขุดลอกล าห้วย
น้ าโจน หมู่ท่ี 4 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกล าห้วย  
กว้าง 15 เมตร 
 ยาว 200 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

   270,000 
 

 ขุดลอกล าห้วยท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

กองช่าง 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(แก้ไข ครั้งท่ี 1) หน้า 2 ล าดับท่ี  1 
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4.1 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณในด้านการส่งเสริมอาชีพเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม    

   (1) แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้น ซอย 4 หมู่ท่ี 5 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น  
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  
กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร 

  350,000 
 

  ก่อสร้างฝายน้ า
ล้นท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

กองช่าง 

12 โครงการขุดลอกสระ
น้ าตาสน่ัน หมู่ท่ี 8 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ า  
กว้าง 15 เมตร 
 ยาว 100 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

135,000 
 

    ขุดสระน้ าท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

กองช่าง 

13 โครงการขุดลอกล าห้วย 
ตาแล้ม หมู่ท่ี 8 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลอกล าห้วย  
กว้าง 15 เมตร 
 ยาว 200 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

  270,000 
 

  ขุดลอกล าห้วยท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

กองช่าง 

14 โครงการขุดลอกล าห้วย
ตาด า หมู่ท่ี 8 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลอกล าห้วย  
กว้าง 15 เมตร 
 ยาว 200 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

   270,000 
 

 ขุดลอกล าห้วยท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

กองช่าง 

15 โครงการขุดลอกสระน้ า
สาธารณะสระตาช้อย 
หมู่ท่ี 9 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ า  
กว้าง 50 เมตร 
 ยาว 100 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

450,000 
 

    ขุดลอกสระน้ าท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

กองช่าง 
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4.1 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณในด้านการส่งเสริมอาชีพเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม    

   (1) แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการขุดลอกล าห้วย 
นายเหือด หมู่ท่ี 9 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกล าห้วย  
กว้าง 15 เมตร 
 ยาว 300 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

 450,000 
 

   ขุดลอกล าห้วยท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

กองช่าง 

17 โครงการขุดลอกล าห้วย
บริเวณไร่ตามิน หมู่ท่ี 9 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกล าห้วย  
กว้าง 15 เมตร 
 ยาว 300 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

    405,000 
 

ขุดลอกล าห้วยท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

กองช่าง 

18 โครงการขุดลอกล าห้วย
บริเวณไร่นางทม        
หมู่ท่ี 9 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกล าห้วย  
กว้าง 15 เมตร 
 ยาว 300 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

    405,000 
 

ขุดลอกล าห้วยท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

กองช่าง 

19 โครงการขุดลอกสระน้ า
บริเวณหน้าบ้านนาย
ยวง  สุวรรณเกตุ  
หมู่ท่ี 14 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ า  
กว้าง 15 เมตร 
 ยาว 100 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

360,000 
 

    ขุดลอกสระน้ าท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

กองช่าง 

20 โครงการขุดลอกสระน้ า
กลางหมู่บ้าน หมู่ท่ี 14 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ า  
กว้าง 60 เมตร 
 ยาว 100 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

 540,000 
 

   ขุดลอกสระน้ าท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

กองช่าง 
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4.1 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณในด้านการส่งเสริมอาชีพเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม    

   (1) แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการขุดลอกล าห้วย
บริเวณไร่นางพุธ  สุข
จ ารูญ ถึงไร่นายสมชาย  
กาลสี หมู่ท่ี 14 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกล าห้วย  
กว้าง 15 เมตร 
 ยาว 400 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

  540,000 
 

  ขุดลอกสระน้ าท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

กองช่าง 

22 โครงการขุดลอกล าห้วย
บริเวณไร่นางเชื่อม  
น้อยคง ถึงฝายไร่นาย
บาง  มีดี หมู่ท่ี 14 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกล าห้วย  
กว้าง 15 เมตร 
 ยาว 400 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

   540,000 
 

 ขุดลอกสระน้ าท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

กองช่าง 

23 โครงการขุดลอกล าห้วย
บริเวณไร่นายก้าน     
เชื้อวงศ์ ถึงไร่นายเสาร์  
สุขพวง หมู่ท่ี 14 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกล าห้วย  
กว้าง 15 เมตร 
 ยาว 300 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

    405,000 
 

ขุดลอกสระน้ าท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

กองช่าง 

24 โครงการอบรมการท า
ปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ย
น้ าหมักชีวภาพส่งเสริม
การด าเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อลดต้นทุนในการ
ท าการเกษตรของ
เกษตรกรในต าบลเขา
กระปุกส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

อบรมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ
และปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพให้แก่
เกษตรกร จ านวน 100 คน 

20,000   
 

20,000   
 

20,000   
 

20,000   
 

20,000   
 

จ านวนเกษตรกร
ท่ีได้รับการ
อบรม 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงและมี
หมู่บ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียงของ
ต าบลเขากระปุก 

ส านักปลัด 
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4.1 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณในด้านการส่งเสริมอาชีพเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม    

   (1) แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการขุดลอกสระ
ประปา ซอย 10 ข้าง
วัดหนองเอื้อง หมู่ท่ี 6 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การผลิตน้ าประปา
และการเกษตร 

ขุดลอกสระน้ า  
กว้าง 75 เมตร 
 ยาว 50 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

400,000 
 

    ขุดลอกสระน้ าท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

กองช่าง 

26 โครงการขุดลอกล าห้วย
ตาศักดิ์ พร้อมสร้าง
ฝาย  หมู่ท่ี 8 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกล าห้วยพร้อมก่อสร้าง
ฝายกักเก็บน้ า  
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

  480,000 
 
 

  ขุดลอกล าห้วย
และก่อสร้างฝาย
กักเก็บน้ าท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

กองช่าง 

27 โครงการขุดสระน้ าเพ่ือ
ท าการเกษตร ซอย 1  
หมู่ท่ี 11 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ า  
กว้าง 40 เมตร 
 ยาว 90 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

  600,000 
 

  ขุดลอกสระน้ าท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

กองช่าง 

28 โครงการขุดลอกล าห้วย
หลวง หมู่ท่ี 14 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การผลิตน้ าประปา
และการเกษตร 

ขุดลอกล าห้วย  
กว้าง 50 เมตร 
 ยาว 100 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

813,000 
 

    ขุดลอกสระน้ าท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

กองช่าง 

รวม 28   2,313,000 1,280,000 2,107,000 1,688,000 1,685,000    

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 14 ล าดับท่ี  3 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 14 ล าดับท่ี  4 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 14 ล าดับท่ี  1 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 14 ล าดับท่ี  2 
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4.2 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณในด้านอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว 

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดกิจกรรม
งานเกษตรและของดี
ท่ายาง  

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ไทย 

จัดกิจรรมงานเกษตรและของ
ดีท่ายาง จ านวน 1 ครั้ง 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

จ านวนครั้งท่ีจัด
ร่วมกิจกรรม 

ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของ
จังหวัดเพชรบุรี
และอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีได้พัฒนาความรู้
ด้านการเป็น
มัคคุเทศก์ 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เป็นมัคคุเทศก์น าเท่ียวภายใน
ท้องถิ่น  

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
มัคคุเทศก์ที่มี
ความรู้และ
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ใน
ชุมชน 

ผู้เข้ารับการ
อบรมได้น า
ความรู้ไปใช้กับ
แหล่งท่องเท่ียว
ภายในชุมชน 

ส านักปลัด 

3 ส่งเสริมการท่องเท่ียว
ชุมชนต าบลเขากระปุก 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวชุมชนต าบล
เขากระปุกให้เป็นท่ี
รู้จัก 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวต าบลเขากระปุก  
ปีละ 1 ครั้ง 

 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวนกิจกรรม
ท่ีด าเนินการ 

ต าบลเขากระปุก
เป็นท่ีรู้จักผ่าน
กิจกรรมส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

ส านักปลัด 

รวม 3   120,000 320,000 320,000 320,000 320,000    

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 9 ล าดับท่ี  2 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 9 ล าดับท่ี  1 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                   แบบ ผ.02 

 

 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี     ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  หมุดหมายที ่11  ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

               ภูมิอากาศ 

  ค. Sustainable Development Goals : SDGs   เป้าหมายที่ 15  ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศน์บนบกอย่างยั่งยืนจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน

          ต่อสู่การกลายสภาพเป็นทะเลทรายหยุดการเสื่อมโทรมของท่ีดินและฟื้นสภาพดินและ

          หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

 ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด     ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

        ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

          และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งท่ี 1/2566 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในภารกิจด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดการขยะ
ชุมชน  

เพื่อก าจัดขยะและส่ง 
เสริมคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวด ล้อมของ
ต าบล เขากระปุกให้ 
ดีขึ้น 

อบรมให้ความรู้แก่ครัวเรือนน า
ร่องในการคัดแยกขยะ จ านวน
ปีละ 1 ครั้ง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนครัวเรือน
น าร่องท่ีได้รับ
ความรู้ในการคัด
แยกขยะ 

ปริมาณขยะใน
พื้นท่ีต าบลเขา
กระปุกลดลง 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

ส านักปลัด  

2 โครงการจัดการขยะใน
โรงเรียน  

เพื่อมีสถานท่ีในการ
ก าจัดขยะและส่ง 
เสริมคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมของ
ต าบล เขากระปุกให้ 
ดีขึ้น 

อบรมให้ความรู้ในการคัดแยก
ขยะให้แก่นักเรียนของ 
โรงเรียนในต าบลเขากระปุก 
จ านวนปีละ 1 ครั้ง และ
ส่งเสริมการจัดท าการขยะใน
โรงเรียน  

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนโรงเรียน
ท่ีด าเนินการ
จัดการขยะใน
โรงเรียน 

ชุมชนมีความ
สะอาดมากขึ้น 

ส านักปลัด  

3 โครงการอบรมให้
ความรู้การก่อสร้าง
เตาเผาขยะ และการ
จัดการขยะอย่างถูกวิธี 

เพื่อมีสถานท่ีในการ
ก าจัดขยะและส่ง 
เสริมคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมของ
ต าบล เขากระปุกให้ 
ดีขึ้น 

อบรมให้ความรู้แก่ครัวเรือน 
น าร่อง ปีละ 1 ครั้ง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนครัวเรือน
น าร่องท่ีได้รับ
ความรู้ในการ
ก่อสร้างเตาเผา
ขยะและการ
ก าจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี 

ชุมชนมีความ
สะอาดมากขึ้น
และปริมาณขยะ
ในพื้นท่ีลดลง  

ส านักปลัด  
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5.1 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในภารกิจด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการรณรงค์และ
การคัดแยกขยะอย่าง
ถูกวิธี 

เพื่อสร้างจิตส านึก
ประชาชนให้มีส่วน
ร่วมในการรักษา
ความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดท าป้ายรณรงค์ ในบริเวณที่
สาธารณะ และสนับสนุนถัง
ขยะให้แก่ครัวเรือนน าร่องท่ี
เข้ารับการอบรม จ านวน  
14 หมู่บ้าน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนป้าย
รณรงค์ท่ีจัดท า 

ประชาชนในพื้นท่ี
เขต  อบต.  มี
จิตส านึกร่วมกัน
ในการรักษา
ความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด  

5 โครงการก่อสร้าง
โรงเรือนธนาคารขยะ 
หมู่ท่ี 13 

เพื่อก าจัดขยะและส่ง 
เสริมคุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อมของต าบล 
เขากระปุกให้ดีขึ้น 

ก่อสร้างโรงเรือนธนาคารขยะ  
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 16 เมตร  
พร้อมตะแกรงคัดแยกขยะ 

350,000 
 

    จ านวนโรงเรือน
ธนาคารขยะท่ี
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ปริมาณขยะใน
พื้นท่ีต าบลเขา
กระปุกลดลง 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 

รวม 5   490,000 140,000 140,000 140,000 140,000    
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5.1 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในภารกิจด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   (2) แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรวมใจไทย 
ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน 

เพื่อให้มีการเพิ่ม
จ านวนหรือทดแทน
การสูญเสียพื้นท่ีป่า 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในโอ
กานและวันส าคัญต่าง ๆ หรือ
ตามหนังสือสั่งการ จ านวน ปี
ละ 1 ครั้ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนครั้งท่ี
ด าเนินการปลูก
ต้นไม้ 

จ านวนพื้นท่ีป่าใน
เขต อบต.มี
จ านวนเพิ่ม 
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

2 โครงการรณรงค์ปลูก
หญ้าแฝก  

เพื่ อป้องกันการกัด
เซาะพังทลายของดิน 

จัดปลูกหญ้าแฝก จ านวนปีละ 
1  ครั้ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนครั้งท่ี
ด าเนินการปลูก
หญ้าแฝก 

ลดปัญหาการกัด
เซาะพังทลาย 
ของดิน 

ส านักปลัด 

3 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช  
(อพ.สธ.เขากระปุก) 

เพื่ออนุรักษ์พันธ์กรรม
พืชในพื้นท่ีต าบลเขา
กระปุก 

จัดกิจกรรมการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในพื้นท่ีป่าชุมชน
ต าบลเขากระปุก จ านวน  
ปีละ 1  ครั้ง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนกิจกรรม
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชท่ี
ด าเนินการ 

พันธุกรรมพืชใน
พื้นท่ีป่าในเขต 
อบต.มีจ านวน
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

4 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ า (ฝายแม้ว)  

เพื่อเป็นการชะลอ  
การกักเก็บน้ ารักษา
และความชุ่มชื้นของ
ผืนป่าของแหล่งน้ า 

จัดท าฝายชะลอน้ า (ฝายแม้ว) 
จ านวน 4 แห่ง 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

จ านวนฝายที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

จ านวนฝายที่ใน
เขต อบต.มี
จ านวนเพิ่ม 
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
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5.1 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในภารกิจด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   (2) แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการ 1 อ าเภอ 1 
ถนน เฉลิมพระเกียรติ 
 
 

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  
ภูมิทัศน์ในพื้นท่ีมี
ความสวยงาม สะอาด 
ปลอดภัย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพร้อม
ปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทาง 
จ านวนปีละ  
1 ครั้ง 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จ านวนครั้งท่ี
ด าเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

มีถนนท่ีสวยงาม 
สะอาด ปลอดภัย 

ส านักปลัด 

6 ปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์
แนวถนนสาธารณะ 

เพื่อปรับภูมิทัศน์
บริเวณแนวถนน
สาธารณะให้มีความ
สะอาด สวยงามและ
ปลอดภัย 

ปรับภูมิทัศน์บริเวณแนวถนน
สาธารณะ ในต าบลเขากระปุก 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนครั้งท่ี
ด าเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

บริเวณแนวถนน
สาธารณะ ใน
ต าบลเขากระปุก 
มีความสะอาด 
สวยงามและ
ปลอดภัย 

ส านักปลัด 

รวม 6   350,000 350,000 350,000 350,000 350,000    

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 8 ล าดับท่ี  1 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                   แบบ ผ.02 

 

 

 
 

 

 ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี     ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่ 2  เป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 

  ค. Sustainable Development Goals : SDGs   เป้าหมายที่ 11  ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุมปลอดภัยมีภูมิต้านทางและยั่งยืน 

 ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด     ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมสู่เมืองสร้างสรรค์ระดับสากลด้วยทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม การ

          ท่องเที่ยว บนฐานทรัพยากร อัตลักษณ์ของท้องถิ่นและศักยภาพของพื้นที่ 

 จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

        ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งท่ี 1/2566 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในภารกิจด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสืบสาน
ประเพณีสีสันแห่ง
สายน้ า ลอยกระทง
ต าบลเขากระปุก  

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลเขากระปุกมี
ความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมประเพณีวันลอย
กระทง   
 

100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   จ านวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรมวันลอย
กระทง 

ประชาชนได้เห็น
คุณค่าของ
วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาม
เพื่ออนุรักษ์และ
สืบทอดต่อไปยัง
ลูกหลาน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 โครงการเมาลิด  เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามได้เข้า
ร่วมงานประจ าปีของ
มัสยิดอัซซิกรอ 

จัดกิจกรรมเมาลิด มัสยิด 
อัซซิกรอ 2  

29,000 
 

29,000 
 

29,000 
 

29,000 
 

29,000 
 

จ านวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรมเมาลิด 
มัสยิดอัซซิกรอ 
2 

ประชาชนท่ีนับ
ถือศาสนาอิสลาม
ได้มีโอกาสปฏิบัติ
ตนตามหลัก
ศาสนาอิสลาม 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
เยาวชนศาสนาอิสลาม  

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามได้รู้ถึง
จริยธรรมท่ีแท้จริง 

จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เยาวชนศาสนาอิสลาม  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรมเมาลิด 
มัสยิดอัซซิกรอ 
2 

ประชาชนท่ีนับ
ถือศาสนาอิสลาม
ได้มีโอกาสปฏิบัติ
ตนตามหลัก
ศาสนาอิสลาม 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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6.1 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในภารกิจด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการเผยแพร่
กิจกรรม วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นอ าเภอ
ท่ายางในงาน”พระ
นครคีรี – เมืองเพชร”  

เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีอันเป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัด
เพชรบุรีให้คงอยู่
ตลอดไป 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอท่ายาง  

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนครั้งท่ี
สนับสนุนการ
จัดท าขบวนแห่
พระนครคีรี -
เมืองเพชร 

ประชาชนในพื้นท่ี
เขต อบต. ได้มี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ประเพณีอันดีงาม
ของจังหวัด
เพชรบุรี 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5 โครงการแห่เทียน
เข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนท่ีนับถือ
ศาสนาพุทธได้สืบ
ทอดประเพณีและ
วัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมแห่เทียนวัน
เข้าพรรษา  

30,000 
   

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรมแห่
เทียนเข้าพรรษา 

ประชาชนท่ีนับ
ถือศาสนาพุทธได้
มีโอกาสปฏิบัติ
ตนตามหลัก
ศาสนา 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รวม 5   239,000 239,000 239,000 239,000 239,000    

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 13 ล าดับท่ี  1 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                   แบบ ผ.02 

 

 

 
 

 

 ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี     ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่ 13  ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

  ค. Sustainable Development Goals : SDGs   เป้าหมายที่ 16  ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม

          และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 

 ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด     ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคมประชาชนพึ่งตนเองได้

          อย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา 

 จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

        ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ

          ประชาชน 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งท่ี 1/2566 
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7. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

7.1 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น   

    (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดท าแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน อบต. 
เขากระปุก 

เพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพและศักยภาพใน
การจัดเก็บภาษี 

จัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน อบต.เขากระปุก 

200,000        200,000        200,000        200,000        200,000        จ านวนกิจกรรม
ท่ีด าเนินการ 

การจัดเก็บภาษี
ต่าง ๆ ของ อบต. 
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กองคลัง 

2 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. ผู้น าชุมชน 
ข้าราชการและ
พนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขา
กระปุก 

เพื่อให้สมาชิก อบต. 
ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีได้ศึกษา
การปฏิบัติ งานของ
หน่วยงานอื่น ๆและ
น ามาปรับปรุงการ
ท างานของตนเอง 

อบรมและศึกษาดูงานให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. ผู้น าชุมชน ข้าราชการ
และพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
จ านวน 1 ครั้ง 

250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   จ านวนคณะ
ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท่ีเข้า
รับการฝึกอบรม 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
ผู้น าชุมชน  
ข้าราชการและ
พนักงานของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขา
กระปุก สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
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7.1 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น    

   (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขากระปุก 

- เพื่อส่งเสริมให้คณะ
ผู้บริหาร,สมาชกิสภา 
อบต.,พนักงานส่วน
ต าบลมีคุณธรรม
จริยธรรมในหาร
ปฏิบัติงาน 
- เพื่อเป็นการสร้าง
ความสามัคคีภายใน
หน่วยงาน 

อบรมให้ความรู้ แก่ 
-คณะผู้บริหาร 
-สมาชิกสภา อบต. 
-พนักงานส่วนต าบล 
-ครูผู้ดูแลเด็ก 
-พนักงานจ้าง 
จ านวน 1 ครั้ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

-คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภา 
อบต. พนักงาน
ส่วนต าบล,ครู
ผู้ดูแลเด็ก 
พนักงานจ้างมี
คุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที ่
-เกิดความสามัคคี
ปรองดองภายใน
หน่วยงาน 

ส านักปลัด 

4 โครงการส่งเสริมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในการ
ปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขา
กระปุก 

เพื่อส่งเสริมให้คณะ
ผู้บริหาร,สมาชิกสภา 
อบต.,พนักงานส่วน
ต าบลมีคุณธรรม
จริยธรรมในหาร
ปฏิบัติงาน 

อบรมให้ความรู้แก่ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. ข้าราชการและพนักงาน 
จ านวน 1 ครั้ง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
ข้าราชการและ
พนักงานมี
คุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
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7.1 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น    

   (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการการจัดงานพิธี
ทางศาสนา/รัฐพิธี 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลเขากระปุก ได้
ธ ารงไว้ซ่ึงพิธีการทาง
ศาสนาและได้มีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความจงรักภักดี  
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรมทางศาสนา/รัฐ
พิธี จ านวน 7 ครั้ง 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

จ านวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรมทาง
ศาสนา/รัฐพิธี 

ประชาชนได้เห็น
คุณค่าของพิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธี อันดี
งามเพื่ออนุรักษ์และ
สืบทอดต่อไปยัง
ลูกหลาน 

ส านักปลัด 

6 โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิม     
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดง
ความจงรักภักดี และ
เป็นการเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ติดตั้งซุ้มเฉลิม     
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว  
จ านวน 1 แห่ง 

 150,000 
 

   ซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
จงรักภักดี และ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 
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7.1 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น    

   (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการบริหาร
อ านวยการศูนย์
ประสานการปฏิบัติการ
ร่วม และอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับ
อ าเภอท่ายาง (ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน) 

เพื่อให้มีสถานท่ีกลางใน
การประสานงานการ
ช่วยเหลือประชาชน 
ตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่ออุดหนุนการด าเนิน
โครงการบริหารอ านวยการ
ศูนย์ประสานการปฏิบัติการ
ร่วม และอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับอ าเภอท่ายาง (ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน) 
จ านวน 1 ครั้ง 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

จ านวนครั้งท่ี
อุดหนุนโครงการ
บริหาร
อ านวยการศูนย์
ประสานการ
ปฏิบัติการร่วม 
และอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ระดับอ าเภอท่า
ยาง (ศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชน) 

มีสถานท่ีกลางในการ
ประสานงานการ
ช่วยเหลือประชาชน 
ตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

8 โครงการจัดการ
เลือกตั้ง ผู้บริหาร 
อบต.และสมาชิกสภา 
อบต. 

เพื่อจัดการเลือกตั้งของ 
ผู้บริหาร อบต.และ
สมาชิกสภา อบต. 
ตามท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด 

จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร 
อบต.และสมาชิกสภา อบต. 
กรณีครบวาระและแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

จ านวนครั้งท่ี
ด าเนินการ
เลือกตัง้ 

อบต.เขากระปุก
สามารถจัดการ
เลือกตั้งของ อบต. 
ตามท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด 

ส านักปลัด 
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7.1 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น    

   (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการพัฒนาความรู้
ให้ทันกับ กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และ
หนังสือสั่งการใน
ปัจจุบัน 

1.เพื่อทบทวน
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หนังสือสั่ง
การในปัจจุบัน 
2.เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้อง พ้นข้อ
ทักท้วงจากหน่วย
ตรวจสอบภายในและ
หน่วยตรวจสอบ
ภายนอก 

ข้าราชการ พนักงานภารกิจ
และพนักงานท่ัวไป มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือ
สั่งการในปัจจุบัน และจัดท า
เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายได้ถูกต้องครบถ้วน 

5,300 
 

5,300 
 

5,300 
 

5,300 
 

5,300 
 

ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้รับการ
ฝึกอบรม 

ข้าราชการ พนักงาน
ภารกิจและพนักงาน
ท่ัวไป มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หนังสือสั่ง
การในปัจจุบัน และ
จัดท าเอกสาร
ประกอบการ
เบิกจ่ายได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

รวม 9   1,025,300 1,175,300 1,025,300 1,025,300 1,025,300    
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  7.2 กลยุทธ์ด าเนินการจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงศาลา
กลางหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 

เพื่อพัฒนาศาลากลาง
หมู่บ้านให้ใช้งานได้
อย่างเหมาะสม 

ปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน 
ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด 
จ านวน 1 แห่ง 

200,000 
 

    ศาลากลาง
หมู่บ้านท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีอาคาร
ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
สนองความต้องการ
ของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงศาลา
กองทุนหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 

เพื่อพัฒนาศาลา
กองทุนหมู่บ้านให้ใช้
งานได้อย่างเหมาะสม 

ปรับปรุงศาลากองทุน
หมู่บ้าน ตามแบบท่ี อบต. 
ก าหนด จ านวน 1 แห่ง 

  200,000 
 

  ศาลากองทุน
หมู่บ้านท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีอาคาร
ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
สนองความต้องการ
ของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงศาลา
กลางหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6  
(บริเวณบ้านนายเฉิบ 
ฉาบทอง) 

เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานท่ีให้ใช้
งานได้อย่างเหมาะสม 

ปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  
จ านวน  1  แห่ง 

   200,000 
 

 ศาลากลาง
หมู่บ้านท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีอาคาร
ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
สนองความต้องการ
ของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุง
เพิ่มเติมห้องน้ าศาลา
กลางหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12  

เพื่อพัฒนาอาคาร
สถานท่ีให้ใช้งานได้
อย่างเหมาะสม 

ปรับปรุงเพิ่มเติมห้องน้ า 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 
จ านวน 1 แห่ง 

   200,000 
 

 ห้องน้ าท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีห้องน้ า
ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
สนองความต้องการ
ของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

กองช่าง 
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7.2 กลยุทธ์ด าเนินการจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการติดตั้งเสียง
ตามสายหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 6  

เพื่อให้ประชาชนได้
ทราบข่าวสารต่าง ๆ 
และทราบการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

ติดตั้งเสียงตามสาย  
จ านวน 1 แห่ง 

450,000 
 

    เสียงตามสายท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารต่าง ๆ และ
ทราบการปฏิบัติงาน
ของ อบต. 

กองช่าง 

6 โครงการติดตั้งเสียง
ตามสายหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้ประชาชนได้
ทราบข่าวสารต่าง ๆ 
และทราบการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

ติดตั้งเสียงตามสาย  
จ านวน 1 แห่ง 

  450,000 
 

  เสียงตามสายท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารต่าง ๆ และ
ทราบการปฏิบัติงาน
ของ อบต. 

กองช่าง 

7 โครงการติดตั้งเสียง
ตามสายหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 8  

เพื่อให้ประชาชนได้
ทราบข่าวสารต่าง ๆ 
และทราบการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

ติดตั้งเสียงตามสาย  
จ านวน 1 แห่ง 

    450,000 
 

เสียงตามสายท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารต่าง ๆ และ
ทราบการปฏิบัติงาน
ของ อบต. 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมห้องน้ า อบต. 
เขากระปุก 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกสบายในการ
ให้บริการประชาชน
และหน่วยงานต่าง ๆ 
ท่ีมาติดต่อราชการ 

ปรับปรุง ซ่อมแซมและต่อ
เติมห้องน้ าผู้พิการ อบต. 
เขากระปุก ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด  
จ านวน 2 แห่ง 

250,000 
 

    ห้องน้ าท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ 
ท่ีมาติดต่อราชการ
ได้รับความสะดวก 
สบายมากขึ้น 

ส านักปลัด 
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7.2 กลยุทธ์ด าเนินการจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งเสียง
ตามสายหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนได้
ทราบข่าวสารต่าง ๆ 
และทราบการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

ติดตั้งเสียงตามสาย  
จ านวน 1 แห่ง 

  500,000 
 

  เสียงตามสายท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารต่าง ๆ และ
ทราบการปฏิบัติงาน
ของ อบต. 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงเสียง
ตามสาย หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนได้
ทราบข่าวสารต่าง ๆ 
และทราบการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

ปรับปรุงเสียงตามสาย 
จ านวน 1 แห่ง 

500,000 
 

    เสียงตามสายท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารต่าง ๆ และ
ทราบการปฏิบัติงาน
ของ อบต. 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงเสียง
ตามสาย และ 
ซ่อมแซม ฝ่าศาลา
กลางหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนได้
ทราบข่าวสารต่าง ๆ 
และทราบการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

ปรับปรุงเสียงตามสาย 
จ านวน 1 แห่ง และ
ซ่อมแซมฝ่าศาลากลาง
หมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง 

800,000 
 

    เสียงตามสายท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารต่าง ๆ และ
ทราบการปฏิบัติงาน
ของ อบต. 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงศาลา
กลางหมู่บ้านหลังเก่า 
หมู่ท่ี 7 

เพื่อพัฒนาศาลากลาง
หมู่บ้านให้ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

ปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน
ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด 

 700,000 
 

   ศาลากลาง
หมู่บ้านท่ีได้
มาตรฐาน
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีศาลา
กลางหมู่บ้านใช้อย่าง
เหมาะสมสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 15 ล าดับท่ี  3 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 15 ล าดับท่ี  2 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 15 ล าดับท่ี  1 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 15 ล าดับท่ี  4 
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7.2 กลยุทธ์ด าเนินการจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการติดตั้งไฟส่อง
สว่างในซอยหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินป้องกัน
การเกิดอาชญากรรม 

ติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 50 จุด 

   350,000 
 

 ไฟส่องสว่างที่ได้
มาตรฐานจ าวน
วน 1 แห่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินป้องกันการ
เกิดอาชญากรรม 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงเสียง
ตามสาย หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนได้
ทราบข่าวสารต่าง ๆ 
และทราบการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

ปรับปรุงเสียงตามสาย 
จ านวน 1 แห่ง 

 500,000 
 

   เสียงตามสายท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารต่าง ๆ และ
ทราบการปฏิบัติงาน
ของ อบต. 

กองช่าง 

15 ติดตั้งระบบกระจาย
เสียง ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร อบต.เขา
กระปุก 

เพื่อให้ประชาชนได้
ทราบข่าวสารต่าง ๆ 
และทราบการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

ติดตั้งระบบกระจายเสียง 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
อบต.เขากระปุก จ านวน  
1 แห่ง 

 400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ระบบกระจาย
เสียง 
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารที่ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารต่าง ๆ และ
ทราบการปฏิบัติงาน
ของ อบต. 

ส านักปลัด 

16 ปรับปรุง ซ่อมแซม
ระบบกระจายเสียง
ประชาสัมพันธ์ของ 
อบต.เขากระปุก 

เพื่อบ ารุงรักษาระบบ
กระจายเสียงที่ อบต.
เขากระปุก บริหาร
จัดการให้มีสภาพ
พร้อมใช้ 

ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ
กระจายเสียงประชาสัมพันธ์
ของ อบต.เขากระปุก 

352,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ระบบกระจาย
เสียง
ประชาสัมพันธ์
ของ อบต.เขา
กระปุกมีสภาพ
พร้อมใช้งาน 

อบต.สามารถบริหาร
จัดการระบบกระจาย
เสียงให้สามารถ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในต าบล
เขากระปุก ทราบ
ข่าวสารต่าง ๆ  

กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 10 ล าดับท่ี  2 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 16 ล าดับท่ี  6 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) หน้า 15 ล าดับท่ี  5 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 10 ล าดับท่ี  1 
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7.2 กลยุทธ์ด าเนินการจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 ก่อสร้างหลังคาคลุม
ลานอเนกประสงค์ 
อบต. เขากระปุก 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรม ต่าง ๆ และ
อ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ และ
ดูแลทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์ อบต. เขา
กระปุก ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

 1,600,000 
 

   ก่อสร้างหลังคา
คลุมลาน
อเนกประสงค์ท่ี
ได้มาตรฐาน  
จ านวน 1 แห่ง 

อบต.มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ 
สามารถบ ารุงรักษา
ยืดอายุการใช้ของ
ทรัพย์สิน 
และก่อให้เกิดความ
พึงพอใจส าหรับผู้มี่
ติดต่อราชการ 

ส านักปลัด 

18 จัดท าป้ายเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขา
กระปุก 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
และเป็นการบอกเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขากระปุก 

จัดท าป้ายเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขากระปุก 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ป้ายบอกเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ีได้
มาตรฐาน 

ป้ายเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
เขากระปุกท่ีมีความ
สวยงามและเป็น
ระเบียบ 

ส านักปลัด 

รวม 18   2,500,000 3,300,000 1,650,000 1,250,000 950,000    

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 11 ล าดับท่ี  4 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 10 ล าดับท่ี  3 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                แบบ ผ.02/1 
 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  
 
 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งท่ี 1/2566 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                แบบ ผ.02/2 

 

 
 

 

 

 

 ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี     ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่ 5  ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 

  ค. Sustainable Development Goals : SDGs   เป้าหมายที่ 9  สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและ

          ยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

 ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด     ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร จากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว 

          และการเกษตร สู่ความม่ังคั่งยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งท่ี 1/2566 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
หมู่ท่ี 2 , 3 และหมู่ท่ี 4 
ต าบลเขากระปุก 
อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี 

เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ 
และปัญหา
อาชญากรรมในช่วง
กลางคืน 

ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคม
แสงสว่าง จ านวน 120 ชุด 
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 
ก าหนดจุด ดังน้ี 
จุดที่ 1   
หมู่ท่ี 2 ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อม
ดวงโคมแสงสว่าง  
จ านวน 40 ชุด พร้อมหม้อ
แปลงไฟฟ้าจ านวน 1 ลูก 
จุดที่ 2   
หมู่ท่ี 3 ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อม
ดวงโคมแสงสว่าง  
จ านวน 40 ชุด พร้อมหม้อ
แปลงไฟฟ้าจ านวน 1 ลูก 
จุดที่ 3  
หมู่ท่ี 4 ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อม
ดวงโคมแสงสว่าง  
จ านวน 40 ชุด พร้อมหม้อ
แปลงไฟฟ้า จ านวน 1 ลูก 

6,000,000 
 

    ไฟฟ้าแสงสว่างท่ี
ด าเนินการติดตั้ง 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ความปลอดภัย 
ในการสัญจร 
ไป - มา 

กองช่าง 



~ 166 ~ 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 

หมู่ท่ี1 , 6 และหมู่ท่ี 12 
ต าบลเขากระปุก 
อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี 

เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ 
และปัญหา
อาชญากรรมในช่วง
กลางคืน 

ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคม
แสงสว่าง  
จ านวน 120 ชุด พร้อมหม้อ
แปลงไฟฟ้า ก าหนดจุด ดังน้ี 
จุดที่ 1   
หมู่ท่ี 1 ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อม
ดวงโคมแสงสว่าง  
จ านวน 40 ชุด พร้อมหม้อ
แปลงไฟฟ้าจ านวน 1 ลูก 
จุดที่ 2   
หมู่ท่ี 6 ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อม
ดวงโคมแสงสว่าง  
จ านวน 40 ชุด พร้อมหม้อ
แปลงไฟฟ้าจ านวน 1 ลูก 
จุดที่ 3  
หมู่ท่ี 12 ติดตั้งเสาไฟฟ้า
พร้อมดวงโคมแสงสว่าง  
จ านวน 40 ชุด พร้อมหม้อ
แปลงไฟฟ้า จ านวน 1 ลูก 

 6,000,000 
 

   ไฟฟ้าแสงสว่างท่ี
ด าเนินการติดตั้ง 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ความปลอดภัย 
ในการสัญจรไป 
- มา 

กองช่าง 
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1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
หมู่ท่ี 8 , 13 และหมู่ท่ี 
14 ต าบลเขากระปุก 
อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี 

เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ 
และปัญหา
อาชญากรรมในช่วง
กลางคืน 

ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคม
แสงสว่าง  
จ านวน 120 ชุด พร้อมหม้อ
แปลงไฟฟ้า  
ก าหนดจุด ดังน้ี 
จุดที่ 1   
หมู่ท่ี 8 ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อม
ดวงโคมแสงสว่าง  
จ านวน 40 ชุด พร้อมหม้อ
แปลงไฟฟ้าจ านวน 1 ลูก 
จุดที่ 2   
หมู่ท่ี 13 ติดตั้งเสาไฟฟ้า
พร้อมดวงโคมแสงสว่าง  
จ านวน 40 ชุด พร้อมหม้อ
แปลงไฟฟ้าจ านวน 1 ลูก 
จุดที่ 3  
หมู่ท่ี 14 ติดตั้งเสาไฟฟ้า
พร้อมดวงโคมแสงสว่าง  
จ านวน 40 ชุด พร้อมหม้อ
แปลงไฟฟ้า จ านวน 1 ลูก 

  6,000,000 
 

  ติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ความปลอดภัย 
ในการสัญจรไป 
- มา 

กองช่าง 

 



~ 168 ~ 
 

 1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ต าบลเขากระปุก อ าเภอ
ท่ายาง – ต าบลไร่ใหม่
พัฒนา อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี (บริเวณ
หมู่ท่ี ๓ – หมู่ท่ี ๗ ต าบล
เขากระปุก อ าเภอท่ายาง 
เชื่อมต่อ ต าบลไร่ใหม่
พัฒนา อ าเภอชะอ า)              

เพื่อให้ประชาชนใน  
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 2,500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

 7,500,000 
 

   ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย
ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่า
ยาง – ต าบลไร่ใหม่พัฒนา 
อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี (บริเวณซอยชาย
เขา หมู่ที่ ๒ ต าบลเขา
กระปุก อ าเภอท่ายาง
เชื่อมต่อ ต าบลไร่ใหม่
พัฒนา อ าเภอชะอ า) 

เพื่อให้ประชาชนใน  
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 2,430 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

  7,290,000 
 

  ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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   1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ก่อสร้างสนามกีฬา
อเนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 

เพื่อเป็นศูนย์กลางของ
หมู่บ้านในการท า
กิจกรรมและออก
ก าลังกาย 

ก่อสร้างสนามฟุตบอล  
1 สนาม 
ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล 
2 สนาม 
ก่อสร้างสนามตะกร้อ 
จ านวน 2 สนาม 
ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 
จ านวน 1 แห่ง 

    1,100,000 
 

ก่อสร้างสนาม
กีฬา
อเนกประสงค์ท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมี
ศูนย์รวมในการ
ท ากิจกรรมและ
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างระบบประปา
บาดาล (ระบบประปา
บาดาลขนาดใหญ่) หมู่ท่ี  
2 

เพื่อให้ประชาชนใน ได้
มีน้ าประปาใช้อุปโภค
และบริโภค 

ก่อสร้างระบบประปา 
ขนาดผลิต 30 ลูกบาศก์
เมตร 

 5,000,000 
 

   ก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาลท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างระบบท่อ
เกษตรจากเขื่อนทุ่งขาม
เชื่อมต่อชายเขา หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ าส าหรับใช้ในภาค
การเกษตร 

ก่อสร้างระบบท่อเกษตร 
โดยวางท่อ พีวีซี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 น้ิว  
ยาว 4,000 เมตร 

  8,000,000 
 

  ก่อสร้างระบบ
ท่อเกษตรท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

9 โครงการพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดเล็กเพื่อการเกษตร
(สระเก็บน้ าซอย 4)  
หมู่ท่ี 6 

เพื่อลดผลกระทบอัน
เนื่องมาจาก 
ภัยแล้ง พัฒนาด้าน
การเกษตร และกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในการเกษตร 

ขุดลอกสระเก็บน้ า 
กว้าง 70 เมตร  
ยาว 100 เมตร  
ลึกเฉลี่ยจากก้นสระเดิม  
3 เมตร 

  1,019,000 
 

  ขุดลอกสระเก็บ
น้ าท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมี
แหล่งน้ าใช้ใน
การท าอาชีพ
เกษตรกร 

กองช่าง 
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1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดเล็กเพื่อการเกษตร
(สระเก็บน้ าตาช้อย)  
หมู่ท่ี 9 

เพื่อลดผลกระทบอัน
เนื่องมาจาก 
ภัยแล้ง พัฒนาด้าน
การเกษตร และกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในการเกษตร 

ขุดลอกสระเก็บน้ า 
กว้าง 80 เมตร ยาว 110 
เมตร ลึกเฉลี่ยจากก้นสระ
เดิม 3 เมตร 

   1,225,000 
 

 ขุดลอกสระเก็บ
น้ าท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมี
แหล่งน้ าใช้ใน
การท าอาชีพ
เกษตรกร 

กองช่าง 

11 โครงการพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดเล็กเพื่อการเกษตร
(ล าห้วยสามเขา)  
หมู่ท่ี 13 

เพื่อลดผลกระทบอัน
เนื่องมาจาก 
ภัยแล้ง พัฒนาด้าน
การเกษตร และกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในการเกษตร 

ขุดลอกล าห้วย 
กว้าง 22 เมตร ยาว 100 
เมตร ลึกเฉลี่ยจากก้นสระ
เดิม 3 เมตร  
จ านวน 2 จุด 

   594,000 
 

 ขุดลอกล าห้วยท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมี
แหล่งน้ าใช้ใน
การท าอาชีพ
เกษตรกร 

กองช่าง 

12 โครงการพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดเล็กเพื่อการเกษตร
(สระลุงถนอม)  
หมู่ท่ี 13 

เพื่อลดผลกระทบอัน
เนื่องมาจาก 
ภัยแล้ง พัฒนาด้าน
การเกษตร และกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในการเกษตร 

ขุดลอกสระเก็บน้ า 
กว้าง 50 เมตร ยาว 80 
เมตร ลึกเฉลี่ยจากก้นสระ
เดิม 4 เมตร 

   778,000 
 

 ขุดลอกสระเก็บ
น้ าท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมี
แหล่งน้ าใช้ใน
การท าอาชีพ
เกษตรกร 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาล (ระบบ
ประปาบาดาลขนาดใหญ่) 
หมู่ท่ี  1 

เพื่อให้ประชาชนใน ได้มี
น้ าประปาใช้อุปโภคและ
บริโภค 

ก่อสร้างระบบประปา
บาดาล ขนาดผลิต 
20 ลูกบาศก์เมตร  

    4,000,000 
 

ก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาลท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 
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1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตร ซอยพี่เสือ  
หมู่ท่ี 1  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส าหรับให้ภาค
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ยาว 1.000 เมตร 

  300,000 
 

  ขยายไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรที่ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าส าหรับ
ภาคการเกษตร 

กองช่าง 

15 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ท่ี 2 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การอุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

เจาะบ่อบาดาล 
ลึก 40-100 เมตร 

    200,000 
 

เจาะบ่อบาดาลท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

กองช่าง 

16 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร ซอย 6  
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส าหรับให้ภาค
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ยาว 680 เมตร 

  300,000 
 

  ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรที่
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าส าหรับ
ภาคการเกษตร 

กองช่าง 

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร ซอย 4  
หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส าหรับให้ภาค
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ยาว 800 เมตร 

300,000 
 

    ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรที่
ได้มาตรฐาน
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าส าหรับ
ภาคการเกษตร 

กองช่าง 

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร ซอย 9  
หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส าหรับให้ภาค
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ยาว 1,000 เมตร 

300,000 
 

    ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรที่
ได้มาตรฐาน
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าส าหรับ
ภาคการเกษตร 

กองช่าง 
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1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร ซอย 5 
หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส าหรับให้ภาค
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ยาว 800 เมตร 

 300,000 
 

   ขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ได้
มาตรฐาน
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส าหรับภาค
การเกษตร 

กองช่าง 

20 โครงการติดตั้งไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร ซอยบ้านนาง
เฉลี่ยง เอี่ยมส าอางค์  
หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส าหรับให้ภาค
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ยาว 800 เมตร 

 300,000 
 

   ขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรที่ได้
มาตรฐาน
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส าหรับภาค
การเกษตร 

กองช่าง 

21 โครงการขยายเขตท่อ
เกษตร ซอย 9 หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร 

ขยายเขตท่อเกษตร 
โดยวางท่อ PVC Ø  2 น้ิว  
ระยะทาง 1,500 เมตร   
 

    187,000 
 

ขยายเขตท่อ
เกษตรที่ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับ
การเกษตร  

กองช่าง 

22 โครงการเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 7 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การอุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

เจาะบ่อบาดาล 
ลึก 40-100 เมตร 

 200,000 
 

   เจาะบ่อ
บาดาลท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

กองช่าง 
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1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตร ซอย 5 หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส าหรับให้ภาค
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
ยาว 680 เมตร 

   300,000 
 

 ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรที่
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าส าหรับ
ภาคการเกษตร 

กองช่าง 

24 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส าหรับให้ภาค
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
ยาว 3,000 เมตร 

    300,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรที่
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าส าหรับ
ภาคการเกษตร 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 
สายบ้านหนองซอ – บ้าน
หนองโรงล่าง (ช่วงท่ี 1) – 
(ช่วงท่ี 2)           

เพื่อให้ประชาชนใน  
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 2,430 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

 
 

8,603,000 
(1,800 เมตร) 

3,020,600 
 (630 เมตร) 

  ก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์
คอนกรีตท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 
ซอย 6 บ้านหนองตาฉาว 
หมู่ท่ี 2 (ช่วงท่ี 1) –  
(ช่วงท่ี 2)                     

เพื่อให้ประชาชนใน  
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 2,450 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

 
 

8,286,000 
(1,700 เมตร) 

 

3,700,000 
(750 เมตร) 

  ก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์
คอนกรีตท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 13 ล าดับท่ี  1 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 13 ล าดับท่ี  2 
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1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 
ซอย 3 บ้านเขากระปุก หมู่
ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนใน  
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 
 กว้าง 6 เมตร  
ยาว 850 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

 
 

3,995,000 
 

   ก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์
คอนกรีตท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 – ซอย 7 บ้าน
หนองเอื้อง  หมู่ที่ 6 (ช่วงท่ี 
1) – (ช่วงท่ี 2)           

เพื่อให้ประชาชนใน  
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 3,510 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 
 

 
 

5,265,000 
(1,755 เมตร) 

 

5,265,000 
(1,755 เมตร) 

 

 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 บ้านห้วยหินเพลิง  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนใน  
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,430 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 
 

 4,290,000 
 

  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 บ้านน้ าโจน หมูที่ 4 
– บ้านหนองขาม 

เพื่อให้ประชาชนใน  
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,940 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 
 

 4,656,000 
 

  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 14 ล าดับท่ี  6 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 14 ล าดับท่ี  5 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 14 ล าดับท่ี  4 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 14 ล าดับท่ี  3 
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  1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 บ้านหุบเฉลา   
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนใน  
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,740 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 
 

 5,220,000 
 
 

  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 7 – ซอย 9 บ้าน
หนองโรงล่าง  หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนใน  
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 755 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 
 

  1,812,000 
 

 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 6 บ้านหนองคอไก่       
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนใน  
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 2,045 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 
 

  6,135,000 
 

 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 5 บ้านโป่งเกตุบน หมู
ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนใน  
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 515 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 
 

  1,542,000 
 

 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 15 ล าดับท่ี  10 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 15 ล าดับท่ี  9 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 15 ล าดับท่ี  8 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 15 ล าดับท่ี  7 
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1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองคอไก่ หมู่ที่ 5 – 
บ้านหนองโรง หมู่ที่ 1  
(ช่วงที่ 1) – (ช่วงที่ 2) 

เพื่อให้ประชาชนใน  
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 4,490 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 
 

  6,735,000 
(2,245 เมตร) 

6,735,000 
(2,245 เมตร) 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 4 บ้านผาน้ าหยด   
หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชนใน  
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,315 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 
 

   3,156,000 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 10 บ้านโป่งเกตุ  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนใน  
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 960 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 
 

   2,880,000 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนไดมี้
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

38 ปรับปรุงผิวจราจร ซอย 6 
บ้านเขาอ่างแก้ว หมูที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนใน  
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงผิวจราจร 
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 621 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 
 

   2,880,000 
 

ปรับปรุงผิว
จราจรที่ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 16 ล าดับท่ี  14 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 16 ล าดับท่ี  13 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 16 ล าดับท่ี  12 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 16 ล าดับท่ี  11 



~ 177 ~ 
 

 1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองซอ 

เพื่อให้ประชาชนใน  
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,990 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

 
 

  9,353,000 
 

 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

รวม 39   6,600,000 40,184,000 49,060,600 33,439,000 23,218,000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) หน้า 16 ล าดับท่ี  15 
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บัญชีโครงการพัฒนา                 แบบ ผ.02/2 

 

  

 

  

 ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี     ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่ 12  ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

  ค. Sustainable Development Goals : SDGs   เป้าหมายที่ 4  สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและ 

          สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด     ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้างความม่ังคง ความสงบเรียบร้อยด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองได้

          อย่างยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชา 

 จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งท่ี 1/2566 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการศึกษา 

   (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.เขากระปุก 

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลเขากระปุกได้มี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ส าหรับให้ลูกหลานได้
เรียนและด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ  

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.เขากระปุก ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด 

- 
 

2,044,000 - 
 

- - ก่อสร้างก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.เขา
กระปุก ท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มี
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กไว้ให้ลูกหลาน
ในต าบลได้เรียน
และด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 

รวม 1    2,044,000       
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บัญชีโครงการพัฒนา                 แบบ ผ.02/2 

 

 

 

  

 ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี     ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่ 11  ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

              ภูมิอากาศ 

  ค. Sustainable Development Goals : SDGs   เป้าหมายที่ 15  ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศน์บนบกอย่างยั่งยืนจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน

          ต่อสู่การกลายสภาพเป็นทะเลทรายหยุดการเสื่อมโทรมของท่ีดินและฟื้นสภาพดินและ

          หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

 ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด     ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

        ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

          สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งท่ี 1/2566 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในภารกิจด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   (3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
เตาเผาขยะติดเชื้อ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เตาเผาขยะติดเชื้อไว้
ส าหรับก าจัดขยะติด
เชื้ออย่างถูกวิธี 

ก่อสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อ 
จ านวน 1 แห่ง 

  1,500,000 
 

  ก่อสร้างเตาเผา
ขยะติดเชื้อที่ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมี
เตาเผาขยะติด
เชื้อไว้ส าหรับ
ก าจัดขยะติดเชื้อ
อย่างถูกวิธี 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงฌาปนสถาน  
(เตาเผาศพ) วัดหนอง
โรง ต าบลเขากระปุก 
อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี 
 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
การรักษาสิ่งแวดล้อม 
และการบูรณะและ
พัฒนาวัดทาง
กายภาพ ให้เป็นไป
โดยสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนา
ชุมชน 

ปรับปรุงฌาปนสถาน  
(เตาเผาศพ) จ านวน 1 แห่ง 

1,600,000 
 

    ฌาปนสถาน  
(เตาเผาศพ)  
ท่ีได้มาตรฐาน
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมี 
ฌาปนสถาน  
(เตาเผาศพ)  
ชนิดปลอดมลพิษ 
เพื่อรักษา
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 
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5.1 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในภารกิจด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   (3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ปรับปรุงฌาปนสถาน  
(เตาเผาศพ) วัดหนอง
ตาฉาว ต าบลเขา
กระปุก อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี 
 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
การรักษาสิ่งแวดล้อม 
และการบูรณะและ
พัฒนาวัดทาง
กายภาพ ให้เป็นไป
โดยสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนา
ชุมชน 

ปรับปรุงฌาปนสถาน  
(เตาเผาศพ) จ านวน 1 แห่ง 

 1,600,000 
 

   ฌาปนสถาน  
(เตาเผาศพ)  
ท่ีได้มาตรฐาน
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมี 
ฌาปนสถาน  
(เตาเผาศพ)  
ชนิดปลอดมลพิษ 
เพื่อรักษา
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 

4 ปรับปรุงฌาปนสถาน  
(เตาเผาศพ) วัดโป่งเกตุ 
ต าบลเขากระปุก 
อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี 
 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
การรักษาสิ่งแวดล้อม 
และการบูรณะและ
พัฒนาวัดทาง
กายภาพ ให้เป็นไป
โดยสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนา
ชุมชน 

ปรับปรุงฌาปนสถาน  
(เตาเผาศพ) จ านวน 1 แห่ง 

 1,600,000 
 

   ฌาปนสถาน  
(เตาเผาศพ)  
ท่ีได้มาตรฐาน
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมี 
ฌาปนสถาน  
(เตาเผาศพ)  
ชนิดปลอดมลพิษ 
เพื่อรักษา
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 
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5.1 กลยุทธ์ด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในภารกิจด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   (3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ปรับปรุงฌาปนสถาน  
(เตาเผาศพ) วัดหนอง
เอื้อง ต าบลเขากระปุก 
อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี 
 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
การรักษาสิ่งแวดล้อม 
และการบูรณะและ
พัฒนาวัดทาง
กายภาพ ให้เป็นไป
โดยสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนา
ชุมชน 

ปรับปรุงฌาปนสถาน  
(เตาเผาศพ) จ านวน 1 แห่ง 

  1,600,000 
 

  ฌาปนสถาน  
(เตาเผาศพ)  
ท่ีได้มาตรฐาน
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมี 
ฌาปนสถาน  
(เตาเผาศพ)  
ชนิดปลอดมลพิษ 
เพื่อรักษา
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 

6 ปรับปรุงฌาปนสถาน  
(เตาเผาศพ) วัดหุบ
เฉลา ต าบลเขากระปุก 
อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี 
 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
การรักษาสิ่งแวดล้อม 
และการบูรณะและ
พัฒนาวัดทาง
กายภาพ ให้เป็นไป
โดยสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนา
ชุมชน 

ปรับปรุงฌาปนสถาน  
(เตาเผาศพ) จ านวน 1 แห่ง 

  1,600,000 
 

  ฌาปนสถาน  
(เตาเผาศพ)  
ท่ีได้มาตรฐาน
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมี 
ฌาปนสถาน  
(เตาเผาศพ)  
ชนิดปลอดมลพิษ 
เพื่อรักษา
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 

รวม 6   1,600,000 3,200,000 4,700,000 0 0    
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บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ 

ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 

ประเภทครุภัณฑ์ 
 

1.ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

1.1 กลยุทธ์กลยุทธก์ลยุทธส์่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา 

   (1) แผนงานการศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก พร้อม
กระจกขนาด 1.50 เมตร 
 

11,800 
 

    การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้แบบหมุนพร้อมปรับ
ระดับ จ านวน 6 ตัว 
 

13,200 
 

    การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือชั้นวางของ  
จ านวน 2 อัน 

20,000     การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

แบบ ผ.03 
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1.1 กลยุทธ์กลยุทธก์ลยุทธส์่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา 

   (1) แผนงานการศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพัดลมตั้งพื้น จ านวน 3 ตัว 10,000     การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5 ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะโรงอาหาร สแตนเลส 
พร้อมเก้าอี้ จ านวน 14 ชุด 

42,000     การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6 ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จ านวน 2 เครื่อง 

8,000     การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7 ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะม้าหินอ่อน  
จ านวน 8 ชุด 
 

 30,000 
 

   การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

8 ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพัดลมตั้งพื้น จ านวน 3 ตัว 
 

 30,000    การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

9 ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบติดผนัง 
ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน  
3 เครื่อง 

 76,800    การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 



~ 186 ~ 
 

 

1.1 กลยุทธ์กลยุทธก์ลยุทธส์่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา 

   (1) แผนงานการศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บแฟ้ม ขนาด 20 ช่อง 
จ านวน 1 ใบ 
 

 5,000    การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

11 ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะกิจกรรมเด็กทรงกลม 
พร้อมเก้าอี้ จ านวน 3 ชุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 40,000    การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

12 ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเครื่องเล่นสนามชุดบ้านเจ้า
แกะขนาด 260x420x220  
จ านวน 3 ชุด 

   46,500  การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รวม 12  113,000 181,800  46,500    
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2.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

2.1 กลยุทธ์ด าเนินการจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จดัซ้ือรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อม
พร้อมกระเช้า ชนิด 6 ล้อ จ านวน 
1 คัน 

2,500,000     การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 
 

กองช่าง 

รวม 1  2,500,000       

 

 

3.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 

3.1 กลยุทธ์ด าเนินการจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเลื่อยโซ่ยนต์พร้อมบาร์ 
ขนาดบาร์ 11.5 น้ิว จ านวน  
1 เครื่อง 

10,000     การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 
 

กองช่าง 

รวม 1  10,000       

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2) หน้า 12 ล าดับท่ี 1 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2) หน้า 12 ล าดับท่ี 2 
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3.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

3.1 กลยุทธ์ด าเนินการจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  
30 Kva จ านวน 1 ลูก 

112,000     การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

กองช่าง 

2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  
50 Kva จ านวน 1 ลูก 

145,000     การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

กองช่าง 

รวม 2  257,000       

 

 

4.ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน 

4.1 กลยุทธ์ด าเนินการจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   (1) แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซ้ือเครื่องปั๊มลม 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 50 ลิตร  
จ านวน 1 เครื่อง 

15,000     การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

กองช่าง 

รวม 1  15,000       
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2) หน้า 12 ล าดับท่ี 5 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2) หน้า 12 ล าดับท่ี 3 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2) หน้า 12 ล าดับท่ี 4 
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5.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

5.1 กลยุทธ์กลยุทธก์ลยุทธส์่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา 

   (1) แผนงานการศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

จัดซ้ืออ่างล้างมือสเตนเลส  6 ก๊อก 
จ านวน 3 ชุด ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 3 ศูนย์ 

 90,000    การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 
 
 

กองช่าง 

รวม 1   90,000      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2) หน้า 12 ล าดับท่ี 6 
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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 

 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์นั้นด าเนินการประเมินคุณภาพของแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตาม

เป้าหมายการพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ซึ่งสามารถน้ าไปสู่การบรรลุ

วิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการ

ประเมินในระดับใด 
 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการ

ต า ม แ ผ น ง า น ว่ า เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ป้ า ห ม า ย ก า ร พั ฒ น า เ พ่ื อ ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น  

(พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และ

โครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินการติดตามและประเมินผลโครงการในระดับใด 

 ตามข้อ 4.1 และ 4.2 เป็นการประเมินคุณภาพในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570) 

ด าเนินการติดตามพร้อมกัน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขา

กระปุก ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามแบบประเมิน 

 ระยะเวลาในการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ 
 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

 เป็นการติดตามผลการด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ในเชิงปริมาณ

และคุณภาพโดยอาศัยแบบประเมินที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการ

ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ มาเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

ประกอบด้วย 
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(1) การประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

(2) การติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุกเป็นการติดตามความก้าวหน้า

ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ในการใช้งบประมาณตามแผนพัฒนาและเพ่ือวัด

ประสิทธิภาพการน าแผนพัฒนาไปด าเนินการจริง 

(3) การติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ 

(4) การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการ พัฒนา

ท้องถิ่นตามโครงการพฒันาและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 

ระยะเวลาในการด าเนินการ ก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินการติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุกจะได้สรุปรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก เพ่ือให้นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก และคณะกรรมการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้

ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แบบที่ใช้ในการก าหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. แบบที่ใช้ในการก าหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  

 4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก สามารถน ารายงานการติดตามและประเมินผลการจัดท าและ

แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงมา

ตรวจสอบ วิเคราะห์ ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก  
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เป็นข้อมูลในการจัดท าโครงการ/แผนงาน บรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก และเป็น

กรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก โดยสามารถจัดสรรงบประมาณ 

เวลา และทรัพยากรที่มียู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอ ผลจากการพัฒนา 

  การด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสรุปในภาพรวม

จะพบว่าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถน าไปด าเนินการได้จริงทั้งหมดอาจจะเป็นเพราะทรัพยากร

ที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดยเฉพาะด้านงบประมาณในการด าเนินการจัดระบบบริการสาธารณะมีน้อยไม่สอดคล้องกับ

ปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ นอกจากนั้นมีโครงการพัฒนาจ านวนมากและไม่สามารถจัดล าดับ

ความส าคัญของโครงการได้อย่างถูกต้อง หรืออาจเป็นข้อจ ากัดอ่ืนๆ ซึ่งก็ท าให้การน าแผนไปสู่การปฏิบัติไม่ประสบ

ความส าเร็จเท่าที่ควร ท าให้ผลการประเมินประสิทธิภาพการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้จริงอาจไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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ภาคผนวก 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 

เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 

************************** 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยได้รับความเห็นชอบจาก

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุกแล้ว  นั้น 
 

  อาศัยอ านาจตามความในหมวด 4 ข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 จึงประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 เพื่อใช้

เป็นกรอบ     ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงิน

สะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการพัฒนาที่

ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดสามารถเปิดดูได้ที่ www.khaokrapook.go.th 
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  24   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566 

   

 (นายธีรพล พันธ์ประดิษฐ์) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
 

http://www.khaokrapook.go.th/

