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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2556 – 2570) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ส่วนที่ 1 
 

 

1.  ด้านกายภาพ 
1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการอ าเภอเทพารักษ์ อยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 110 กิโลเมตร 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
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 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูง แห้งแล้ง สูงกว่าระดับน้ าทะเลปาน
กลางประมาณ  240 – 390 เมตร เนื้อที่  3,780  ไร่ พ้ืนที่ดินเค็มปานกลาง (ปริมาณคราบเกลือระหว่าง 1-10 
%)  เป็นต้นก าเนิดของล าน้ า  ล าเชียงไกร  ห้วยจับพง ล ากุ้งกั้ง   มีล าห้วยไหลผ่าน ปริมาตรน้ าฝนโดยเฉลี่ย 
1,100  ลูกบาศก์เซนติเมตร/ ปี 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ มีลักษณะภูมิอากาศ 3 ฤดู คือ 
 - ฤดูร้อน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม  อุณหภูมิ เฉลี่ ย 37 -40 องศา
เซลเซียส 
 - ฤดูฝน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม      อุณหภูมิเฉลี่ย 35-37 องศาเซลเซียส 
 - ฤดูหนาว  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์      อุณหภูมิเฉลี่ย 18-25 องศาเซลเซียส 
 1.4 ลักษณะของดิน 

พ้ืนที่ในบริเวณต าบลส านักตะคร้อ  มีลักษณะดิน  โดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายมีพ้ืนที่นาบางส่วน  
เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ ไร่  ไม่มีแหล่งต้นน้ า  มีความเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว  ข้าวโพด              
มันส าปะหลัง  พริก  และอ้อย 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
ต าบลส านักตะคร้อ   มีล าห้วยใหญ่ไหลผ่านพื้นที่ทางการเกษตร   จ านวน    2  สาย  คอื 

- ห้วยล าชันโพรง  ไหลผ่าน  4 หมู่บ้าน  คือหมู่ที่  5, 3, 6 และหมู่ที่ 9  ตามล าดับ  
- ห้วยล ากุ้งกั้ง  ไหลผ่าน 6 หมู่บ้าน  คือหมู่ที่  4, 1, 11, 9, 2 และหมู่ท่ี 10  ตามล าดับ   

 1.6 ลักษณของไม่และป่าไม้  
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ มีพ้ืนที่ทั้งหมดตั้งอยู่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติดงกระสัง – ล าพญากลาง  
และเขตส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) และมีทรัพยากรป่าไม้ ที่ส าคัญ  ได้แก่ 

-  ป่าดอนโบสถ ์  จ านวน       88  ไร่  หมู่ที่    2  บ้านหนองโพธิ์ 
-  โคกสูง  จ านวน      925  ไร่ 2 งาน  
   **ป่าเหิบหินหรือป่าโคกหิน จ านวน 21.19 ไร่  หมู่ที่  10  บ้านศิลาทอง 
   **ป่าหนองตะกร้า จ านวน 91.87  ไร่   หมู่ที่    2  บ้านหนองโพธิ์ 
-  โกรกผักหวาน  จ านวน      200  ไร ่  หมู่ที่    7  บ้านโนนสมบูรณ์ 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

โดยมีอาณาเขตท่ีติดต่อระหว่างต าบล  ดังนี้ 
ทิศเหนือ    ติดต่อกับ     บ้านกุดสระแก้ว  ต าบลวังยายทอง   อ าเภอเทพารักษ์    
ทิศใต ้   ติดต่อกับ บ้านโนนแหน  บ้านโคกกระบือ  ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารักษ์    

บ้านเทพทักษิณ บ้านวังโป่ง  ต าบลบ้านเก่า อ าเภอด่านขุนทด 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านหนองมะค่า บ้านโนนสง่า ต าบลพันชนะ อ าเภอด่านขุนทด 

           ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านเกาะแหลม บ้านไทยเจริญ ต าบลบึงปรือ  อ าเภอเทพารักษ์ 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ มีจ านวนหมู่บ้านในการปกครอง 16 หมู่บ้าน  คือ 

 หมู่ที่  1  บ้านส านักตะคร้อ   ผู้ปกครอง  นางวิลัย เชียวขุนทด        ผู้ใหญ่บ้าน  
 หมู่ที่  2  บ้านหนองโพธิ์       ผู้ปกครอง  นายสามารถ  แกดขุนทด         ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  3  บ้านเทพนิมิตร  ผู้ปกครอง  นางธัญญาลักษณ์ นาเจ๊ก    ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  4  บ้านหัวสระ              ผู้ปกครอง  นายนิคม  ชันขุนทด    ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่  5  บ้านท านบเทวดา      ผู้ปกครอง  นายศักรินทร์  ชัยรัตนพิพัฒน์    ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  6  บ้านชุมชนพัฒนา     ผู้ปกครอง  นางสาววิรัลพัชร วัชรวีร์หิรัญ  ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  7  บ้านโนนสมบูรณ์     ผู้ปกครอง  นายจตุรงค์  ชุบขุนทด         ผู้ใหญ่บ้าน   
 หมู่ที ่ 8  บ้านหนองโพธิ์เหนือ  ผู้ปกครอง  นายเชิดชัย พันชนะ              ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  9  บ้านวังกะทะ       ผู้ปกครอง  นายพิบูรณ์  โนนชัยขัน           ผู้ใหญ่บ้าน   
 หมู่ที่ 10 บ้านศิลาทอง              ผู้ปกครอง  นายอนุชา  เกณฑ์ขุนทด     ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ     ผู้ปกครอง  นายไชยยศ  พูขุนทด           ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 12  บ้านโนนทองหลาง    ผู้ปกครอง  นางจิตรา  ชวนขุนทด   ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 13 บ้านถนอมเขต            ผู้ปกครอง  นายณัฐดนัย  พันชนะ            ก านัน 
 หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์             ผู้ปกครอง  นายนิพนธ์  พูดขุนทด      ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 15 บ้านวังกะหาด             ผู้ปกครอง  นางกมลทิพย์ เชื้อขุนทดปณชัย   ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 16  บ้านส านักตะคร้อร่วมพัฒนา  ผู้ปกครอง  นายสมพร  แกมขุนทด      ผู้ใหญ่บ้าน 

 2.2  การเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ 

1. นายส าเร็จ     เขตช านิ       (สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1) 
2. นายสุขสวัสดิ์  จอมเกาะ      (สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2) 
3. นายริ่ง เชียวขุนทด            (สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3) 
4. นางสาคร วงศ์ค า              (สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4) 
5. นายแก่นเพชร จีมขุนทด      (สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5) 
6. นายวิวัฒน์  อิ่มวิเศษ           (สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6) 
7. นางสาวกรองทอง บมขุนทด  (สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7) 
8. นายอ านาจ  พรขุนทด         (สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8) 
9. นายนิเวช บวมขุนด            (สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9) 
10. นายอ านาจ ยิ่งจันทึก        (สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10) 
11. นางสายพิน ภูมิโคกรักษ์     (สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11) 
12. นางสาวจุฑามาศ  สวัสดิ์พรชัย (สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12) 
13. นายสุรศักดิ์  ช้อนขุนทด      (สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13) 
14.นายธีระพงษ์  แบนขุนทด      (สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14) 
15.นายชัยมงคล  ชัยรัตนพิพัฒน์  (สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15) 
16.นางอ าพร เกณฑ์ขุนทด         (สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 
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คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ 

1.นายชาญชัย  ศรีวิพัฒน์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

2.นายพีรวัศ   กินขุนทด   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

3.นายพีรภัทร์  พิขุนทด    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

4.นายชูเกียรติ  ชิขุนทด    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

3.  ประชากร 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนหมู่บ้าน  และประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
จ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของส านักทะเบียนราษฎร์ของ  อ าเภอ

เทพารักษ์ ณ  เดือนมิถุนายน  2564  พบว่าจ านวนประชากรของต าบลส านักตะคร้อมีจ านวนทั้งสิ้น 7,194  
คน  จ าแนกเป็นชาย  3,576 คน  หญิง  3,618  คน   และมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  2,526 ครัวเรือน  
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
ประชากร จ านวน 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บ้านส านักตะคร้อ 244 264 508 179 
2 บ้านหนองโพธิ ์ 227 219 446 123 
3 บ้านเทพนิมิตร 435 437 872 271 
4 บ้านหัวสระ 142 139 281 96 
5 บ้านท านบเทวดา 218 230 448 154 
6 บ้านชุมชนพัฒนา 245 244 489 190 

7 บ้านโนนสมบูรณ์ 273 256 529 154 
8 บ้านหนองโพธิ์เหนือ 270 265 535 164 
9 บ้านวังกะทะ 250 232 482 194 
10 บ้านศิลาทอง 208 202 410 113 
11 บ้านวังกะทะเหนือ 117 115 232 90 
12 บ้านโนนทองหลาง 88 112 200 56 
13 บ้านถนอมเขต 231 217 448 138 
14 บ้านเทพารักษ์ 210 187 397 253 
15 บ้านวังกะหาด 196 213 409 145 
16 บ้านส านักตะคร้อร่วมพัฒนา 218 278 496 204 

รวม 3,576 3,618 7,194 2,526 
* ทะเบียนบ้านกลาง หมู่ที่ 0 ของต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  มีประชากร จ านวน 12 ราย เป็นชาย 4 ราย 

และหญิง 8 ราย  :  ข้อมูลประชากรประมวล เมื่อเดือนธันวาคม 2564 ( ทะเบียนอ าเภอเทพารักษ์ ) 
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4.  สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา 

โรงเรียนสังกัด 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

โรงเรียนสังกัด
ส านักงานประถมศึกษา

แห่งชาติ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กก่อนวัย

เรียน   สังกัด
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

ศูนย์การเรียน
ชุมชน  (กศน.) 

 

ที่อ่าน
หนังสือพิมพ์

ประจ าหมู่บ้าน/ 
ห้องสมุด
ประชาชน 

1) โรงเรียนเทพารักษ์
ราชวิทยาคม 
 

1) โรงเรียนบ้านส านัก
ตะคร้อ 
2) โรงเรียนบ้านหนอง
โพธ์ 
 
 
 
เทวดา 
 

1) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลส านัก
ตะคร้อ 

1) ศูนยก์ารศึกษา
นอกระบบและ
การ ศึกษาตาม
อัธยาศัย อ าเภอ
เทพารักษ์ 
 
 
 
 

1) ห้องสมุด
ประชาชน
อ าเภอ
เทพารักษ์ 
 

จ านวน   1   แห่ง จ านวน    2    แห่ง จ านวน   1  
แห่ง 

จ านวน   1   
แห่ง 

จ านวน   1   
แห่ง  

โรงเรียนสังกัดส านักงานประถมศึกษาแห่งชาติ 
ต าบลส านักตะคร้อ  มีโรงเรียนในพื้นที่ที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่  5  จังหวัดนครราชสีมา 

จ านวน  2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านส านักตะคร้อ  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ดังนี้ 

ชื่อโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

รวม อนุบาล 
(คน) 

ป.1 
(คน) 

ป.2 
(คน) 

ป.3 
(คน) 

ป.4 
(คน) 

ป.5 
(คน) 

ป.6 
(คน) 

ม.1 
(คน) 

ม.2 
(คน) 

ม.3 
(คน) 

ร.ร.บ้านส านักตะคร้อ 107 51 52 45 46 34 57 24 12 15 443 
ร.ร.บ้านหนองโพธิ์ 29 14 11 14 20 23 17 - - - 128 
รวม 136 65 63 59 66 57 74 24 12 15 571 

(ข้อมูล ณ   เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อได้เปิดการเรียนการสอนอนุบาล 2 - 3 ขวบ  ปัจจุบันมีนักเรียน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งแต่อนุบาล 2 ขวบ ถึง อนุบาล 3 ขวบ 
 
 

ระดับชั้น จ านวนห้อง 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล   2  ขวบ 
อนุบาล   3  ขวบ  

3 
2 

15 
11 

11 
9 

26 
20 

รวม 5 26 20 46 
                                            (ข้อมูล ณ   พ.ย.  พ.ศ. 2564) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2556 – 2570) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเทพารักษ์   จ านวน    1    แห่ง 
4.2  สาธารณสุข 

โรงพยาบาล    จ านวน   1  แห่ง 
 สาธารณสุขอ าเภอ   จ านวน   1  แห่ง 
 สถานพยาบาลเอกชน   จ านวน   4  แห่ง 
 ร้านขายยา    จ านวน   1  แห่ง 
 4.3 อาชญากรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อเหตุอาชญากรรมไม่บ่อยหนัก  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
บ้างเป็นบางส่วน 

 4.4 ยาเสพติด 

ในปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ ได้จัดประชาสัมพันธ์ และอบรม
เยาวชนห่างไกลยาเสพติด  พบว่าในเขตต าบลส านักตะคร้อยังมีผู้ติดยาเสพติดจ านวนหนึ่ง 

4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
ผู้สูงอาย ุ  ในเขตต าบลส านักตะคร้อ  จ านวน  1,107 คน  (ข้อมูล ปี 2564) 
ผู้พิการทุพพลภาพ   ในเขตต าบลส านักตะคร้อ  จ านวน 223 คน  (ข้อมูล ปี 2564) 
ผู้ติดเชื้อ H.I.V.  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ มีจ านวน 3 คน ซึ่งอยู่ในการดูแล

ติดตามผลของโรงพยาบาลเทพารักษ์และได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการ จากองค์การบริหารส่วนต าบล
ส านักตะคร้อ (ข้อมูล ปี 2564) 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1  การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมของต าบลส านักตะคร้อ ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา  มีถนนสายหลัก คือ ทาง

หลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ตอนนครราชสีมา – สระบุรี   ถึงทางแยกโคกกรวด  12 กิโลเมตร  และทาง
หลวงชนบท 2082  ทางแยกโคกกรวด – อ.ด่านขุนทด 60 กิโลเมตร และใช้ถนนอ าเภอด่านขุนทด – อ าเภอ
บ าเหน็จณรงค์  3 กิโลเมตร ถึงทางแยกถนนทางหลวงชนบท 3012 ( ถนนก าลังเอก ) –  อ าเภอเทพารักษ์ 30  
กิโลเมตร 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ  มีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้ 
         1.  ถนนลาดยาง (ถนน ทช.) จ านวน   3  สาย   

     - สายโกรกสมอ – ส านักตะคร้อ  
     - อบจ. ทช นม.3012 
     - ชุมชนพัฒนา – โนนทอง นม 5004  
     - เทพารักษ์ – เทพสถิต 
     - วังกระทะ – โนนแหน  

         2.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จ านวน  77  สาย 
  3.  ถนนลูกรัง     จ านวน  35  สาย 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2556 – 2570) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

 

  4.  ถนนหินคลุก    จ านวน  55  สาย 
  5.  ถนนดิน     จ านวน  16  สาย 
 5.2  การไฟฟ้า 

1.  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า   คิดเป็นร้อยละ  98.23 
  2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอด่านขุนทด สาขาเทพารักษ์ 
 5.3 การประปา 

ระบบประปาบ้านส านักตะคร้อ  ใช้น้ าในสระขุนชนะเป็นแหล่งผลิต  
ระบบประปาบ้านหนองโพธิ์  ใช้น้ าในสระหนองโพธิ์เป็นแหล่งผลิต 
ระบบประปาบ้านหัวสระ   ใช้น้ าในห้วยโกรกผึ้งเป็นแหล่งผลิต 
ระบบประปาบ้านท านบเทวดา   ใช้น้ าในอ่างเก็บน้ าท านบเทวดาเป็นแหล่งผลิต 
ระบบประปาบ้านชุมชนพัฒนา   ใช้น้ าในห้วยโนนกรวยเป็นแหล่งผลิต 
ระบบประปาบ้านโนนสมบูรณ์   ใช้น้ าในสระวัดโนนสมบูรณ์เป็นแหล่งผลิต 
ระบบประปาบ้านศิลาทอง   ใช้น้ าบาดาลเป็นแหล่งผลิต 
ระบบประปาบ้านวังกะทะเหนือ  ใช้น้ าในสระวัดส านักตะคร้อเป็นแหล่งผลิต 
ระบบประปาบ้านเทพารักษ์   ใช้น้ าบาดาลเป็นแหล่งผลิต 
ระบบประปาในศูนย์ราชการอ าเภอเทพารักษ์  ใช้น้ าบาดาลเป็นแหล่งผลิต 

 5.4 โทรศัพท์ 
         ชุมสายโทรศัพท์ (บริการ 310 เลขหมาย)  จ านวน       1     ชุมสาย 
         เสารับสัญญาณโทรศัพท์    จ านวน       7      เสา 
 5.5 ไปรษณีหรือการสือสารหรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์ 

ที่ท าการไปรษณีย์ อนุญาตเอกชน    จ านวน       0     แห่ง         

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การเกษตร 

 ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่โดยพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อได้แก่  ข้าว  มันส าปะหลัง  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
พริก ส าหรับมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรจะมีราคาไม่แน่นอนในแต่ละปี  
 -  สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินส าหรับการท าเกษตร  
          -  พ้ืนที่ท าการเกษตร     จ านวน     34,569     ไร่      แยกเป็น 
  -  พ้ืนที่นา   7,544    ไร่  -  พ้ืนที่ไร่       25,208 ไร่ 
  -  ไม้ผล      467    ไร่  -  พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์         1,020 ไร่ 
  -  อ่ืน ๆ              330    ไร่ 

6.2 การประมง 
 (ในเขตต าบลส านักตะคร้อไม่มีการประมง)  

 6.3  การปศุสัตว์ 
          สุกร สัตว์ปีก ไก ่
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2556 – 2570) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

 

6.4  การบริการ 
  หน่วยธุรกิจและบริการ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ 

-  สถาบันการเงิน (ธกส.)    จ านวน   1  แห่ง   
-  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ    จ านวน   12 แห่ง   
- ลานรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร   จ านวน   9  แห่ง   
- สหกรณ์การเกษตรเทพารักษ์      จ านวน   1  แห่ง   
- ศูนย์สาธิตการเกษตรต าบลส านักตะคร้อ  จ านวน   1  แห่ง   
- ร้านค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค   จ านวน  4  แห่ง   
- ร้านจ าหน่ายสินค้าและซ่อมบ ารุงรถ  จ านวน  9  แห่ง   
- ร้านจ าหน่ายสินค้าอาหารสด   จ านวน  5  แห่ง   
- รับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์    จ านวน  7  แห่ง 
- ร้านจ าหน่ายน้ าแข็ง    จ านวน  3  แห่ง 
- โรงเลี้ยงสัตว ์     จ านวน  1   แห่ง 
- ร้านวัสดุก่อสร้าง    จ านวน  3  แห่ง 
-  บ้านเช่า      จ านวน 7  แห่ง 
- ร้านเสริมสวย     จ านวน  9  แห่ง 
- ตลาดนัด     จ านวน   1   แห่ง 
- ร้านจ าหน่ายวัสดุการเกษตร   จ านวน   6   แห่ง 
- ร้านค้าทั่วไป (ธุรกิจส่วนตัว)   จ านวน  143  แห่ง 
- เซเว่นอีเลฟเว่น      จ านวน   1   แห่ง 
- บริษัทเงินทุนประกอบอาชีพ    จ านวน   6   แห่ง 
- รีสอร์ท       จ านวน   1  แห่ง 
(**ข้อมูลดังกลา่วได้สรุปมาจากข้อมูลการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2564**)   

 6.5 การท่องเที่ยว 
  (ในต าบลส านักตะคร้อไม่มีแหล่งท่องเที่ยว)  

 6.6 อุตสาหกรรม 

  1. จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จ านวน   3   แห่ง 
  2. โรงผลิตบล็อก                                                 จ านวน   1   แห่ง 
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

 6.8 แรงงาน 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชากร แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2556 – 2570) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

 

7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
7.1  การนับถือศาสนา 

การนับถือศาสนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ  โดยมีวัด  จ านวน  3  แห่ง  ได้แก่  1. วัดส านักตะคร้อ  2. วัดบ้านหนองโพธิ์    3. วัดป่าแดนสงฆ์   
และส านักสงฆ์  จ านวน  2  แห่ง  ได้แก่ 1. วัดโนนสมบูรณ์  2. วัดท านบเทวดา   

1. วัดส านักตะคร้อ  ตั้งอยู่บ้านวังกะทะเหนือ  หมู่ที่ 11  
2. วัดหนองโพธิ์  ตั้งอยู่บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 เป็นผู้ดูแล 
3. วัดโนนสมบูรณ์     ตั้งอยู่บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ 7    
4. วัดท านบเทวดา     ตั้งอยู่บ้านท านบเทวดา   หมู่ที่ 5    
5. วัดป่าแดนสงฆ ์     ตั้งอยู่บ้านศิลาทอง  หมู่ที่ 10  ประสานการดูแล 

 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา - ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม พฤศจิกายน 

   7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาท้องถิ่น คือ ภาษาไทยโคราช มีประเพณีและวัฒนธรรม เป็นแบบไทย

อีสาน 
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

กล้วยฉาบ 
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า 

ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน 
8.2 ป่าไม้ 
ป้าไม้ จะเป็นป่าไม้ข้ึนตามธรรมชาติ และปลูกขึ้นใหม่ในที่สาธารณะประโยชน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ มีพ้ืนที่ทั้งหมดตั้งอยู่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติดงกระสัง – ล าพญากลาง  
และเขตส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) และมีทรัพยากรป่าไม้ ที่ส าคัญ  ได้แก่ 

-  ป่าดอนโบสถ ์  จ านวน       88  ไร่ หมู่ที่    2  บ้านหนองโพธิ์ 
-  โคกสูง  จ านวน      925  ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา  
   **ป่าเหิบหินหรือป่าโคกหิน จ านวน 21.16 ไร่ หมู่ 10 บ้านศลาทอง 
   **ป่าหนองตะกร้า จ านวน 91.87 ไร่            หมู่ที่    2  บ้านหนองโพธิ์ 
-  โกรกผักหวาน  จ านวน      200  ไร ่ หมู่ที่    7  บ้านโนนสมบูรณ์ 
8.3 ภูเขา 
ในเขตต าบลส านักตะคร้อไม่มีภูเขา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
ส่วนที่ ส่วนที่ 22  

  
 

 
 
 
 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือ
รับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้ เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม 6 คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
1. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
เป็นต้นมาไดส้่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความ
ท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2560 ที่ร้อยละ 3.9 ถือว่าอยู่ใน
ระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ 6.0 ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุ
หลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่
โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและ
ภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้า
ทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคง
มีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้า
ทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน 
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการ
และปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความ
เข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า  ความไม่เสมอภาค 
การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริม
คนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้
การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของ
ประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อ
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

2. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืนๆ ที่มีความซบัซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจ
เป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ 
องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการ
เปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น 
แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพิ่มมากข้ึน การแข่งขันท่ีคาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้า
และบรกิารที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 
2574จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน า
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรทีเ่ข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหนา้ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่น
มีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุม
โลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไป
ได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทย
โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจท าให้
การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย           นอกจากนี้... 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความ
รุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับ
ความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้
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ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรบัความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร
ก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียว
การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึง
การสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและ
ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น  โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งใน
ส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการ
เกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมี
ความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการ
จ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิม
มากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ
โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ปรับตวัไม่ทันหรอืขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะ
ท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่าง
มาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนตา่งๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่ 
เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศ
ไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพที่มั่นคง 
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สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องไป
พร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนา
ของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทัน
โลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทาง
เศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และ
การพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมี
ข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความ
สะดวกและส่งเสริมใหป้ระเทศมศีักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้ความส าคัญของการ
รวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่
นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้อง
บรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการ
บนพ้ืนฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง 
ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาตจิะเปน็เปาูหมายใหญใ่นการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผน
ในระดับอื่น ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ 
อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน       

3. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 



- 16 - 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือ
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มี
ความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของ
ชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความ
มั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบคุคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมี
ความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
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โดยมีเปูาหมาย... 
โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข

เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(2) การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ

มั่นคงของชาติ 
(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(6)การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
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(1) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(5) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค

ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอ

ภาค 
 1.2  ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2561 - 2565) จะสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 และการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่  13  อยู่ระหว่างการร่วมสร้างแผนฯ  โดยมุ่งพัฒนา  4  ด้าน  ได้แก่   

1.  ด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy)   
2. ด้านสังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค High Opportunity Society   
3.  ชีวิตที่ย่ังยืน (Eco-friendly Living)   
4. ด้านปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand's 

Transformation)    
             1. เศรษฐกิจ... 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกาศใช้  จึงจะ
ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ต่อไป   

 
1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

        แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เนื่องด้วย  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ. 2561 – 2565) จะสิ้นสุดลงใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โดยการจัดท าแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 – 2570) อยู่ระหว่าง
การจัดท าของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ดังนี้   
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

1.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี  หนองคาย  เลย 
หนองบัวล าภู  บึงกาฬ)   

2.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)   
3.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนกลาง (ขอนแก่น  กาฬสินธุ์ 

มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)   
4.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  

สุรินทร์)   
5.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี  ยโสธร   

ศรีสะเกษ  อ านาจเจริญ)   
  เมื่อแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 – 2570) ยังไม่ประกาศใช้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลส านักตะคร้อ  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ. 2561 – 2565) และเมื่อแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ประกาศใช้  จึงจะด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคฯ 
ต่อไป   

 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
        แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เนื่องด้วย  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) จะสิ้นสุดลงใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยการจัดท าแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) อยู่
ระหว่างการจัดท าของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ดังนี้   

๑.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี  หนองคาย  เลย 
หนองบัวล าภู  บึงกาฬ)   

๒.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)   
๓.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  (ขอนแก่น  กาฬสินธุ์ 

มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)   
๔.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  

สุรินทร์)   
๕.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี  ยโสธร   

ศรีสะเกษ  อ านาจเจริญ)   
  เมื่อแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) ยังไม่ประกาศใช้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) และเม่ือแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 
๒๕66 – 2570) ประกาศใช้  จึงจะด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาภาคฯ ต่อไป   
  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   

๑.  ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
อย่างย่ังยืน  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

๒.  ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด
ความเหลื่อมล้้าทางสังคม  

๓.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๔.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
๕.  ยุทธศาสตร์ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่

เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ใหม่ๆ ของภาค  

๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ  เพื่อน
บ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา 
ชัยภูม ิ บุรีรัมย์  สุรินทร)์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐)  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
จะสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง  1 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  อยู่ระหว่างข้ันตอนรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตอนล่าง 1  
(พ.ศ. 2566 – 2570)  และการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด  (พ.ศ. 2566 – 2570)  

 เมื่อแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1  (พ.ศ. ๒๕66 – 
2570) ยังไม่ประกาศใช้   องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 
– 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
และเม่ือแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1 (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) ประกาศใช้  จึงจะด าเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ต่อไป   

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)   
ต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 

1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม 

เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

เป้าหมายการพัฒนา 
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม และสังคม

เป็นสุข 
   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นที ่1  การพัฒนาขดีความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
ประเด็นที่ 2  การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
ประเด็นที่ 3  ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐)  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  อยู่ระหว่างการ
จัดท า  ทั้งนี้  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ได้แจ้งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 – 2570)  โดยในรายละเอียดสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา
ของจังหวัด (ประเด็นยุทธศาสตร์)  รวม 5 ประเด็น ดังนี้ 

(1) ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง   
      (2) ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า  การลงทุน 
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

(3) เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือสังคม 
คุณภาพสูง      
         (4) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
        (5) ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66–2570) ยังไม่ประกาศใช้   
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) และเมื่อแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) ประกาศใช้  จึงจะด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดฯ ต่อไป   

๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลส านัก
ตะคร้อ มีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 
2566 – 2570)  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  เมืองน่าอยู่  รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
ปกป้องสถาบัน  พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สานต่อแนวทางพระราชด าริ   ด้านการศึกษา  การเกษตร  
พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตามรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2560 - 2570)  มีทั้งหมด  ๕  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

(๑)  ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชด าริ 
(๒)  ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต 
(๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
(๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
(๕)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 

โดยแต่ละยุทธศาสตร์  มีแนวทางในการพัฒนา  ดังนี้ 
  1.  ยุทธศาสตร์โครงการแนวทางพระราชด้าริ 
   1.1  ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ าเพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่าง
เป็นระบบตามแนวทางพระราชด าริ เช่น การบริหารจัดการ “น้ า” เตรียมรับมือ  “สู้ภัยแล้ง” 
   1.2  ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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   2.1  ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนที่มีคุณภาพ และมีสติปัญญารอบรู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง 
   2.2  ลดความเหลื่อมล้ า สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 
   2.3  พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งทางร่างกาน จิตใจ เช่น สาธารณสุข สร้างสุขภาพ
ประชาชน “3อ.2ส.” (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
   2.4  ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   2.5  ท านุบ ารุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ ยกระดับมาตรฐานการผลิต และพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพ่ิมปริมาณ
คุณภาพการผลิต ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมช่องทางการตลาด ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรและเครือข่ายเกษตรกร เร่งรัดสร้างอาชีพเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 
   3.2 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ 
   3.3 บริหารจัดการน้ า พัฒนาแหล่งน้ า ธนาคารน้ าใต้ดิน สร้าง โครงข่ายน้ า เพ่ือ
การเกษตร น้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   4.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วางผังเมืองและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ครอบคลุมท่ัวถึง 
   4.2  บ ารุงรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการจัดสรรท่ีดีมีคุณภาพ 
   4.3  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน 
   4.4  ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ในการพัฒนาแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
   4.5  สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา บ ารุงสถานที่ส าหรับกีฬาการท่องเที่ยวและสุขภาพ จัด
ให้มีสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อยใจ 
  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   5.1  ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  
   5.2  พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   5.3  สนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่ออนาคต 
   5.4  ส่งเสริมการปกครองตามระบบประชาธิปไตย ท างานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับ
ความโปร่งใสในการบริหารงาน 
   5.5  น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
   5.6  ปรับปรุงโครงสร้างให้กระชับไม่ซับซ้อน 
 ๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย ์กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่ม
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ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝัง
ตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New 
Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑.กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาท ิ
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

๒.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

๓ .กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์ อัจฉริยะ หุ่นยนต์  และระบบเครื่องกลที่ ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

๔.กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ต
เพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

๕.กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
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2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2.1  วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ใน
อุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบลส านักตะคร้อ
เป็นต าบลขนาดกลางที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็น
ชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคตดังนี้ 
  “ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ยกระดับคุณภาพชีวิต  ชุมชนอยู่ดี  มีความสุข ” 

     2.2  ยุทธศาสตร์ 
       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 
  3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     2.3  เป้าประสงค์ 
1.เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานครอบคลุมพ้ืนที่

ทั้งต าบลและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
2.เพ่ือให้มีแหล่งน้ าที่สามารถกักเก็บน้ าได้อย่างเพียงพอ ส าหรับการอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบลและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
3.เพ่ือประชาชนทุกกลุ่มในต าบล  ได้รับการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาด้านอาชีพ  

การตลาด ระบบการผลิต  เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์  จัดหาตลาดกลางเพ่ือเพ่ิมช่องทางจ าหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในต าบล 

4.เพ่ือประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลส านักตะคร้อมีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้าน
การศึกษา สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีและรัฐพิธี การกีฬา มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน    

5.เพ่ือให้มีการบริหารจัดการที่ดี   มีประสิทธิภาพ  มีความรับผิดชอบ  เป็นธรรม  โปร่งใส  
ตรวจสอบได้  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

6.เพ่ือประชาชนมีจิตส านึก และตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ภายในต าบลมีสภาพแวดล้อมที่ดี    น่าอยู่และมีความยั่งยืน  

     2.4  ตัวช้ีวัด 
1.ร้อยละของจ านวนประชากรที่ได้รับฝึกอบรมการประกอบอาชีพ 
2.ร้อยละของจ านวนประชากรมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมมากข้ึน 
3.จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  พัฒนาด้านการเกษตรและการ

แปรรูปสินค้าระดับ 
4.ความส าเร็จของการจัดการศึกษา 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนส้านักตะคร้อ 
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5.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้ปุวยเอดส์ที่ได้รับการ
สงเคราะห ์

6.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

7.ร้อยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพท่ีดีมาตรฐานและทั่วถึง 
8.จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของกิจกรรมที่ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬาและนันทนาการและจ านวนที่เพ่ิมขึ้น

ของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา  ฟื้นฟู 
9.จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
10.จ านวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 
11.จ านวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีที่เพ่ิมขึ้น 
12.ระดับความส าเร็จของชุมชนมีความเข้มแข็งและเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น 
13.จ านวนถนนที่เพ่ิมข้ึนและได้รับการบ ารุงรักษา 
14.จ านวนไฟฟูาสาธารณ ระบบประปา ได้รับการก่อสร้าง/บ ารุงรักษาและเพ่ิมข้ึน 
15.ร้อยละของระบบจราจรที่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
16.ระดับความส าเร็จของแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาสามารถกัก เก็บ น้ าได้เพ่ิมข้ึน 
17.ร้อยละของผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจต่อการบริการ 
18.ระดับความส าเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบบ าบัดน้ าเสียและการ

บริหารการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล 
     2.5 ค่าเป้าหมาย 

    1.จัดให้มีและพัฒนาเส้นทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบลให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

2.จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ าให้สามารถกักเก็บน้ าได้อย่างเพียงพอ ส าหรับการอุปโภค บริโภค 
และการเกษตร ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบลและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน 

3.ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้กับประชาชน ทุกกลุ่มในต าบลส านักตะคร้อให้มีการ
เรียนรู้ และพัฒนาด้านอาชีพ   การตลาด   ระบบการผลิต   เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ จัดหาตลาดกลาง 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางจ าหน่ายสินค้า  และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในต าบลส านักตะคร้อ  ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์
เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี   เพ่ือประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ  

4.ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขมูลฐาน  การได้รับบริการทางสาธารณะ
สุขอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพความพร้อมทางการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการกีฬาระดับชุมชนจัดหา
สนามกีฬาและสวนสาธารณะ เพ่ือเป็นสถานที่ออกก าลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน พร้อมจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
สนับสนุนการเพ่ิมทักษะให้บุคลากรของอบต .ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานของ 
อบต.ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงานและบริการประชาชนน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ อัน
ประกอบด้วยหลักนิติธรรม  คุณธรรม  ความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของ
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หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนองค์กรประชาชนต่างๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมอันเป็นสาธารณะเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

6. สร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี  น่าอยู่  และมีความยั่งยืน  

     2.6  กลยุทธ์ 
            1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์ 
    1.  ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
       2.  ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ 
       3.  ก่อสร้าง ปรับปรุงและขยายเขตประปา 
      4.  บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 

กลยุทธ์ 
       1.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
      2.  ส่งเสริมชลประทานและก่อสร้างฝายต้นน้ าให้เพียงพอ เพ่ือสามารถกักเก็บน้ า กระจายน้ าและ
ส่งน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี 
       3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ 
          1.  ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
          2.  เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
          3.  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
          4.  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกความปลอดภัยเพ่ือบริการนักท่องเที่ยว 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
กลยุทธ์ 

       1.  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
       2.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
       3.  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
       4.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
       5.  การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
กลยุทธ์ 

       1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
       2.  ส่งเสริมมาตรการปูองกัน เฝูาระวังรักษาบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชน
ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
       3.  ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
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       4.  การถ่ายโอนงานตามภารกิจและส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้ากับบริการสาธารณะ 
       5  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหา ความรุนแรงจาก
อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ  
       6.  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม  
       7  ส่งเสริม สนับสนุน แนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 

       1.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักของเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ประชาชนในการเพิ่ม
การผลิต โดยมุ่งเน้นคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม มีมาตรการลดผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
       2.  ส่งเสริม สนับสนุน ชุมชนเพ่ือเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุม การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
       3.  การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 

     2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ  จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ  

“พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ยกระดับคุณภาพชีวิต  ชุมชนอยู่ดี  มีความสุข ” 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมู่ที่ 12 บ้านโนนทองหลาง (โครงการไทยนิยมยั่งยืน) ต าบลส านักตคคร้อ อ าภออภทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  ไม่มีการใช้งาน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 
(มี 6 ยุทธ) 

 

( 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ 1 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ 2 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ 3 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ 4 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ 5 

 

 

 

2.8  ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

(มี 10 ยุทธ)์ 
 

( 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวดั 

(มี 3 ยุทธ)์ 

ยุทธสาตร์
จังหวดั 

(มี 5 ยุทธ)์ 
 

( 

ยุทธสาตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. ในเขตวัด 

(มี 5 ยุทธ)์ 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 10 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 8 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ 6 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
 

 

ยุทธศาสตร์
ภาค 

(มี 6 ยุทธ)์ 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

 

ยุทธสาตร์การ
พัฒนา อปท. 
(มี 6 ยุทธ)์ 

 

ยุทธสาตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. ในเขตวัด 

(มี 5 ยุทธ์) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
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3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อได้ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   
-  ประชาชนมีความพร้อมและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
-  การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
-  มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน 
   -  มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการต่างๆ  
   -  ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 
   -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 

จุดอ่อน  (W : Weakness)  
   -  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
   -  องค์การบริหารส่วนต าบล  มีงบประมาณจ ากัด  ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปตาม
แผนพัฒนาที่วางไว้ 
   -  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการท าลายสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  ก่อให้เกิดปัญหาภัย
ธรรมชาติ 

โอกาส (O : Opportunity)   
   -  จังหวัดนครราชสีมา  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล ด าเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
   -  มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจ   

-  นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น  โดย
การสร้างดุลยภาพระหว่างการก ากับดูแล  และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณ
และบุคลากรของท้องถิ่น 

อุปสรรค (T : Threat)   
   -  ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 
   -  นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 
ท าให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้องชะงัก 

-  กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจห้วงระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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   -  การด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  ความ
รับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้
ครบถ้วน เนื่องจากจ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวนงบประมาณที่มีจ ากัด 
 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนส านักตะคร้อ  
นั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

 พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1. ด้านบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1) ประชาชนบางส่วนยัง
ขาดความรูเ้กี่ยวกับระบบ
การท างานของ อบต. 
 

- การขาดความรู้ ความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจมากขึ้น และ
สามารถเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในหมู่บ้าน 

2. ด้านการลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 
 

1) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง 
เด็กนักเรยีนไมไ่ดร้ับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูง
กว่าขั้นพ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงข้ึน 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

2) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่
ตามล าพัง และรับภาระใน
การดูแลเด็ก 

- การได้รบัการดูแลเด็ก
และผูสู้งอาย ุ

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขต อบต.  

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับ
การดูแลทีด่ ี

3) ผู้พิการไมไ่ดร้ับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

- การได้รบัการดูแลผู้
พิการ 

- ผู้พิการในเขต 
อบต. 

- ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

4) ประชาชนในพ้ืนท่ีบาง
รายมีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

5) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. - ในพื้นที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่  
โรคตดิต่อ 

6) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ด้านการแพทย ์ - ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

- ประชาชนหายจากการ
เจ็บป่วย 
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ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 7) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

8) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนท า
ให้เกิดการขยายตัวของ
อาคารบ้านเรือนท าให้เกิด
เป็นชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต อบต. - ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไม่เกดิปัญหาจาก
การก่อสร้างอาคาร 

9) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหลา้ 
สาเสพติด และท้องก่อน
วัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

10) ประชาชนกรอายุ
ตั้งแต่ 35 ข้ึนไป ไม่ได้
ตรวจสุขภาพประจ าปี  

- การได้รบัการตรวจ
สุขภาพ 

- ประชาชนในเขต 
อบต. ที่อายุ 35  ขึ้น
ไป 

- ประชาชนท่ีอายุ 35 
ขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

7) ในเขต อบต. ไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขต อบต. - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขต อบต. และส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน 

11) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญหาท้องถิ่นถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านใน
โอกาสต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคง
อยู่สืบไป 

12) การจราจรบนถนนมี
เพิ่มมากข้ึนอาจท าให้เกดิ
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพื่อ
เตือนให้ระมัดระวัง 
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ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 13) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพยส์ินของ
ประชาชนและราชการ
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การตดิตั้ง
กล้องวงจรปิด  การให้
ผู้น า อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลาะ
วิวาท 

14) ประชากรที่สูบบุหรี่
และดืม่สรุา  

- การด าเนินการตาม
กฎหมาย กรณีที่ฝา่นฝืน
กฎหมาย 

- ประชาชนท่ีสูบ
บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบบหุรี่
และเลิกดื่มสุรา 

3. ด้านการพัฒนา
ด้านการเกษตร  
เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม 

1) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และที่สาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลมุพื้นท่ีได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต 
อบต. 

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

2) หมู่บ้านขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ใน อบต. - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไมส่่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

3)  ถนนในต าบลยังเป็น
ถนนดิน ถนนลูกรัง และ
เป็นหลุมเป็นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่
สาธารณะในเขต 
อบต. 

- มีถนนให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวก  

4) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและ อบต. ไม่
สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากงบประมาณมไีม่
เพียงพอ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

5) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้
เอง 

6) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 
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ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 7) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกต่ า
ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลติไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ  

- การรวมกลุม่ต่อรองกับ
พ่อค้าคนกลาง 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

8) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้าง
งาน 

- การเพิ่มค่าแรงให้
เหมาะสมกับการท างาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการ
จ้างงานมากขึ้น 

9) ครัวเรือนยังมีรายได้
เฉลี่ยต่อปี ต่ ากว่า 
30,000 บาท   

- เพิ่มช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ 

- ประชาชนท่ีมี
รายได้ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได ้

4. ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

1) ปริมาณขยะและน้ า
เสียเพิม่มากข้ึน 

- ปัญหามลพิษทาง
อากาศ 

- ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจดัให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

2) พื้นที่ป่าภายในเขต 
อบต. มีน้อย 

 - เพิ่มพื้นท่ีป่า ต้นไม้ให้
มากขึ้น 

3)  ประชาชนยังเผา
หญ้า ตอซังข้าว เผาอ้อย 
เกิดมลพิษ 

 - ในพื้นที่ไม่มีการเผาฯ 
เกิดขึ้น 

4) มีปัญหาเรื่องขยะท า
ใหก้ลิ่นเหม็น 

 - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี 
อบต. 
- ตลาด 

- ปัญหาขยะลดลง 
ประชาชนสามารถก าจัด
ขยะไดโ้ดยไมส่่งผล
กระทบต่อชุมชน  

5) ประชาชนบาง
ครัวเรือนบริโภค-บริโภค
น้ าท่ียังไม่สะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จาก
น้ าฝน น้ าท่ีไมไ่ด้
คุณภาพ มตีะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

6) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเค็ม
และน้ าใตด้ินเป็นน้ าเค็ม
หรือมีรสกร่อย ไม่
สามารถใช้ในการเกษตร
และอุปโภค-บริโภคได ้

- ดินและน้ าใตด้ิน 
- สิ่งแวดล้อม 

- พื้นที่ในเขต อบต. - ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จดัหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอ่ืนเพิ่มมากข้ึน   
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

  
3.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

บริการชุมชน
และสังคม 

- เคหะและชุมชน 
- อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

 - กองช่าง อบต. 
ส านัก
ตะคร้อ 

2 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า บริการชุมชน
และสังคม 

- อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

 - กองช่าง 

3 ด้านเศรษฐกิจ การเศรษฐกิจ -การเกษตร  - ส านักปลัด 
บริการชุมชน
และสังคม 

-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

4 การพัฒนาด้านสังคม บริการชุมชน
และสังคม 

 - การศึกษา 
 - การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
 - สาธารณสุข 
 - สงคมสงเคราะห์ 
 - สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 - ส านักปลัด 
 - กองการศึกษา 

การด าเนินงาน
ด้านอื่น ๆ 

 - งบกลาง 
 

5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี 

ด้านบริหารงาน
ทั่วไป 

 - บริหารงานทั่วไป 
 - การรักษาความสงบ
ภายใน 

 - ส านักปลัด 
 - กองคลัง 
 - กองการศึกษา 

6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ  - การเกษตร  - ส านักปลัด 
 - กอง
การศึกษา 

รวม       6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน   1 ส านัก 3 กอง  
 

 



3.2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     1.1.1 ถนน 49        53,436,600      40 52,104,000      40 35,361,600      28        44,634,600      41        44,015,900      198      229,552,700      
     1.1.2 รางระบายน้้า 13        9,715,000       5 9,520,000       4 11,600,000      3          1,269,000       8          20,765,000      33        52,869,000        
     1.1.3 ท่อ /ประปา 15        51,318,000      6 7,500,000       6 34,520,000      4 8,640,000       9 36,330,000      40        138,308,000      
     1.1.4  ขยายเขตไฟฟ้า 11        15,988,000      10 56,071,000      4 11,500,000      4 7,500,000       10 23,000,000      39        114,059,000      
     1.1.5 ลานกีฬา -       -                1          225,000          1 3,000,000       1 150,000          2 6,000,000       5          9,375,000         
     1.1.6 ร้ัว/ซ่อมแซมบ่อขยะ/หอกระจายข่าว 2          1,010,000       4 3,010,000       2 1,010,000       2 1,010,000       7 5,510,000       17        11,550,000        

รวม 90       131,467,600   66       128,430,000   57       96,991,600    42       63,203,600    77       135,620,900   332      555,713,700      
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
     2.1.1 ขุดลอกคลอง สระน้ า ฝาย 5 57,950,000      10 47,002,000      7          68,500,000      5          13,552,000      11        58,140,000      38        245,144,000      

รวม 5         57,950,000    10       47,002,000    7         68,500,000    5         13,552,000    11       58,140,000    38       245,144,000     
3) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานการเกษตร 9 1,730,000       9 1,730,000       9 1,730,000       9 1,730,000       9 1,730,000       45        8,650,000         

รวม 9          1,730,000       9          1,730,000       9          1,730,000       9          1,730,000       9          1,730,000       45        8,650,000         
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.1  แผนการศึกษา 20 4,558,250       20 4,558,250       20 4,358,250       19 4,258,250       19 4,258,250       98        21,991,250        
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 17 720,000          17 720,000          17 720,000          17 720,000          17 720,000          85        3,600,000         
4.3 แผนงานสาธารณสุข 12 876,000          12 876,000          12 876,000          12 876,000          12 876,000          60        4,380,000         
4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 12 420,000          12 420,000          12 420,000          12 420,000          12 420,000          60        2,100,000         
4.6 แผนงานงบกลาง 3 12,318,000      3 12,318,000      3 12,318,000      3 12,318,000      3 12,318,000      15        61,590,000        

-       -                  

รวม 64        18,892,250      64        18,892,250      64        18,692,250      63        18,592,250      63        18,592,250      318      93,661,250        

แบบ ผ 01
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ

ยุทธศาสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี ่5 ด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 17 1,195,000       17 1,195,000       18 1,295,000       18 1,295,000       18 1,845,000       88 6,825,000         
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 14 880,000          14 880,000          14 880,000          14 880,000          14 880,000          70 4,400,000         
5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 1,300,000       1 2,500,000       -       -                -       -                -       -                4 3,800,000         

รวม 34        3,375,000       32        4,575,000       32        2,175,000       32        2,175,000       32        2,725,000       162      15,025,000        
ยุทธศาสตรท์ี ่6 ด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม
6.1 แผนงานการเกษตร 8          150,000          8          150,000          8          150,000          8          150,000          8          150,000          40        750,000            
6.2 แผนงานสาธารณสุข 1          50,000           1          50,000           1          50,000           1          50,000           1          50,000           5          250,000            

รวม 9          150,000          9          150,000          9          150,000          9          150,000          9          150,000          45        1,000,000         
รวม 6 ยุทธศาสตร์ 211      213,564,850   190      200,779,250   178      188,238,850   160      99,402,850    201      216,958,150   940      919,193,950     

สรุป ผ. 02/1 โครงการที่เกินศักยภาพ

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     1.1.1 ถนน 23        180,630,075    23        18,063,075      23        18,063,075      23        180,630,075    24        195,675,275    116      593,061,575      

รวม 23       180,630,075   23       18,063,075    23       18,063,075    23       180,630,075   24       195,675,275   116      593,061,575     

สรุป ผ. 03 บัญชีสรุปครุภัณฑ์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
ครุภัณฑ์ (บาท) ครุภัณฑ์ (บาท) ครุภัณฑ์ (บาท) ครุภัณฑ์ (บาท) ครุภัณฑ์ (บาท) ครุภัณฑ์ (บาท)

3          2,570,000       4          5,335,000       2          6,020,000       1          2,650,000       1          2,500,000       11        19,075,000        

รวม 2         2,570,000      3         5,335,000      1         6,020,000      1         2,650,000      1         2,500,000      8         19,075,000      

ปี 2570

ยุทธศาสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รวม 5 ปี

ปี 2570 รวม 5 ปี

 -38-ยุทธศาสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

ครุภัณฑ์ทั้งหมด
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ส านักตะครอ้   ยุทธศาสาตรท์ี่  1 ยุทธศาสาตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1 ถนน

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีต สายทุ่งน้อย บา้น
ส านักตะคร้อ หมู่ที่ 1

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีต สายทุ่งน้อย บา้นส านักตะคร้อ หมู่ที่ 1  ผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟลัทติ์กคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 24,000 ตารางเมตร

             -                -                -   11,393,000              -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ขึ้น

กองช่าง

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีต สายหนองหนิ บา้น
ส านักตะคร้อ หมู่ที่ 1

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีต สายหนองหนิ บา้นส านักตะคร้อ หมู่ที่ 1  
ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา
 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟลัทติ์กคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 18,000 ตารางเมตร

             -                -                -   8,545,000              -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

3 เกรดปรับเกล่ียซ่อมแซม
ถนนพร้อมบดอัด สาย
ทุ่งน้อย บา้นส านัก
ตะคร้อ หมู่ที่ 1

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

เกรดปรับเกล่ียซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด 
สายทุ่งน้อย บา้นส านักตะคร้อ หมู่ที่ 1  ผิว
จราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 20,000 ตารางเมตร

             -                -                -   74,000              -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลส านักตะครอ้ อ าเภอเทพารกัษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ส่งเสรมิ พัฒนา โครงสรา้งพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจการทอ่งเที่ยว การค้า การลงทนุ อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

งบประมาณและที่ผ่านมา
เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 เกรดปรับเกล่ียซ่อมแซม
ถนนพร้อมบดอัด สาย
หนองหนิ บา้นส านัก
ตะคร้อ หมู่ที่ 1

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

เกรดปรับเกล่ียซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด 
สายหนองหนิ บา้นส านักตะคร้อ หมู่ที่ 1  ผิว
จราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 15,000 ตารางเมตร

             -                -                -   55,050              -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

5 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
จากข้างโรงเรียนบา้น
หนองโพธิไ์ปดอนโบสถ์ 
 บา้นหนองโพธิ ์หมู่ที่ 2

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กอ่สร้างถนนหนิคลุกจากข้างโรงเรียนหนองหนอง
โพธิไ์ปดอนโบสถ์  บา้นหนองโพธิ ์หมู่ที่ 2  ผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมปีริมาตรหนิคลุกไมน่อ้ยกว่า 600 
ลูกบาศกเ์มตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอดั

471,800              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

6 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายไร่นายศุภกิจ กินขุน
ทด ถึงไร่นายมนูญ เวนิ
ขุนทด  บา้นหนองโพธิ ์
หมู่ที่ 2

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายไร่นายศุภกิจ กินขุน
ทด ถึงไร่นายมนูญ เวนิขุนทด บา้นหนองโพธิ ์
หมู่ที่ 2  ผิวจราจรกวา้ง 3 เมตร ยาว 400 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุก
ไม่น้อยกวา่ 180  ลูกบาศก์เมตร เกล่ีย
ปรับแต่งพร้อมบดอัด

143,000              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

7 ก่อสร้างถนนหนิคลุกต่อ
จากปา่ดอนโบสถ์ถึงนา
นางประจิม ยิ่งจันทกึ  
บา้นหนองโพธิ ์หมู่ที่ 2

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกต่อจากปา่ดอนโบสถ์ถึง
นานางประจิม ยิ่งจันทกึ บา้นหนองโพธิ ์หมู่ที่ 
2  ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่
น้อยกวา่ 240  ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางทอ่ Ø
 0.60 เมตร จ านวน 6 ทอ่น เกล่ียปรับแต่ง
พร้อมบดอัด

350,400              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

 -40-
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีต สายทุ่งใหญ่ บา้น
หนองโพธิ ์หมู่ที่ 2

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีต สายทุ่งใหญ่ บา้นหนองโพธิ ์หมู่ที่ 2  ผิว
จราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟลัทติ์กคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 5,000 ตารางเมตร

             -                -   2,393,900              -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยวรีโชติ 
บา้นเทพนิมิตร หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวรีโชติ 
บา้นเทพนิมิตร หมู่ที่ 3  ผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 400 ตารางเมตร

258,800              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นนายอุดม
 พนูขุนทด ถึงบา้นนาย
ธวชัชัย ศรีสุข บา้นเทพ
นิมิตร หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นนายอุดม
 พนูขุนทด ถึงบา้นนายธวชัชัย ศรีสุข บา้นเทพ
นิมิตร หมู่ที่ 3  ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 
50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 200 ตารางเมตร

139,200              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยปราณี 
บา้นเทพนิมิตร หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปราณี 
บา้นเทพนิมิตร หมู่ที่ 3  ผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 400 ตารางเมตร

258,800              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยอารีย์ 
บา้นเทพนิมิตร หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอารีย์ 
บา้นเทพนิมิตร หมู่ที่ 3  ผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 200 ตารางเมตร

139,200              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยปญัญา 
บา้นเทพนิมิตร หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปญัญา 
บา้นเทพนิมิตร หมู่ที่ 3  ผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 200 ตารางเมตร

139,200              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยแสวง
ดวง บา้นเทพนิมิตร หมู่
ที่ 3

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสวง
ดวง บา้นเทพนิมิตร หมู่ที่ 3  ผิวจราจรกวา้ง 4
 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 120 ตารางเมตร

             -   88,000              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเทพ
ประทานพร 4 บา้นเทพ
นิมิตร หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทพ
ประทานพร 4 บา้นเทพนิมิตร หมู่ที่ 3  ผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 160 
ตารางเมตร

             -   115,300              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยมิ่งเมือง
 บา้นเทพนิมิตร หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิ่งเมือง
 บา้นเทพนิมิตร หมู่ที่ 3  ผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 280 ตารางเมตร

             -   187,000              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหนอง
ค าอ้าย บา้นเทพนิมิตร 
หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนอง
ค าอ้าย บา้นเทพนิมิตร หมู่ที่ 3  ผิวจราจรกวา้ง
 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 2,000 ตาราง
เมตร

             -   1,216,000              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

 -42-
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเทพ
ประทานพร 3 บา้นเทพ
นิมิตร หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทพ
ประทานพร 3 บา้นเทพนิมิตร หมู่ที่ 3  ผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 160 
ตารางเมตร

             -   115,300              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยชายทุ่ง 
บา้นเทพนิมิตร หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชายทุ่ง 
บา้นเทพนิมิตร หมู่ที่ 3  ผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 400 ตารางเมตร

             -   258,800              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

20 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย
พบปะ บา้นเทพนิมิตร 
หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยพบปะ บา้นเทพนิมิตร
 หมู่ที่ 3  งานถมดินคันทางผิวจราจรกวา้ง 6 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.50 เมตร งาน
ลูกรังผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000  
เมตร หนา 0.15 เมตร

             -   634,500              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

21 ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย
ทุ่งนางคอย บา้นเทพ
นิมิตร หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายทุ่งนางคอย บา้นเทพ
นิมิตร หมู่ที่ 3  งานถมดินคันทางผิวจราจร
กวา้ง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.50 เมตร
 งานลูกรังผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 900 
เมตร หนา 0.15 เมตร

             -                -   381,900              -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย
ต้ังสมบรูณ์ บา้นเทพ
นิมิตร หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายต้ังสมบรูณ์ บา้นเทพ
นิมิตร หมู่ที่ 3  งานถมดินคันทางผิวจราจร
กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.50 
เมตร งานลูกรังผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 
1,000  เมตร หนา 0.15 เมตร

             -                -   634,500              -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

23 ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย
แสนสุข บา้นเทพนิมิตร 
หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายแสนสุข บา้นเทพนิมิตร
 หมู่ที่ 3  งานถมดินคันทางผิวจราจรกวา้ง 6 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.50 เมตร งาน
ลูกรังผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000  
เมตร หนา 0.15 เมตร

             -                -   634,500              -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

24 ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย
โกรกหอยถึงวะใหญ่ 
บา้นเทพนิมิตร หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายโกรกหอยถึงวะใหญ่ 
บา้นเทพนิมิตร หมู่ที่ 3  งานถมดินคันทางผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 
0.50 เมตร งานลูกรังผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 300  เมตร หนา 0.15 เมตร

             -                -   192,400              -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

25 ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย
เปล่ียนจันอัด บา้นเทพ
นิมิตร หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรังสายเปล่ียนจันอัด บา้นเทพ
นิมิตร หมู่ที่ 3  งานถมดินคันทางผิวจราจร
กวา้ง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.50 เมตร
 งานลูกรังผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 700  
เมตร หนา 0.15 เมตร

             -                -   445,000              -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

 -44-
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 ก่อสร้างถนนลูกรัง
ทพิวรรณ บา้นเทพ
นิมิตร หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรังสายทพิวรรณ บา้นเทพ
นิมิตร หมู่ที่ 3  งานถมดินคันทางผิวจราจร
กวา้ง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.50 เมตร
 งานลูกรังผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 600  
เมตร หนา 0.15 เมตร

             -                -                -   381,900              -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

27 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
หนองส าโรงใต้ บา้นเทพ
นิมิตร หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองส าโรงใต้ บา้น
เทพนิมิตร หมู่ที่ 3  งานถมดินคันทางผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 
0.50 เมตร งานลูกรังผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 500  เมตร หนา 0.15 เมตร

             -                -                -   318,700              -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

28 ก่อสร้างถนนลูกรัง
สายลับแล บา้นเทพ
นิมิตร หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรังสายลับแล บา้นเทพนิมิตร 
หมู่ที่ 3  งานถมดินคันทางผิวจราจรกวา้ง 6 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.50 เมตร งาน
ลูกรังผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000  
เมตร หนา 0.15 เมตร

             -                -                -   634,500              -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

29 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
หนองส าโรงเหนือ บา้น
เทพนิมิตร หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองส าโรงเหนือ บา้น
เทพนิมิตร หมู่ที่ 3  งานถมดินคันทางผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 
0.50 เมตร งานลูกรังผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 600  เมตร หนา 0.15 เมตร

             -                -                -   381,900              -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

 -45-
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายบา้นเทพนิมิตร 
หมู่ที่ 3 เชื่อมบา้นหวั
สระ หมู่ที่ 4

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายบา้นเทพนิมิตร หมู่ที่ 3  ถึงบา้นหวัสระ
 หมู่ที่ 4  ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 260 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟลัทติ์
กคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,300 ตารางเมตร

             -                -                -                -   624,600 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

31 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายบา้นเทพนิมิตร 
หมู่ที3่ เชื่อมหมู่ที1่1

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายบา้นเทพนิมิตร หมู่ที่ 3  ถึงบา้นวงั
กะทะเหนือ หมู่ที่ 11  ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร
 ยาว 750 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 3,750 
ตารางเมตร

             -                -                -   1,195,500              -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

32 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายบา้นเทพนิมิตร 
จากบา้นนายเลิศ หมู่ที3่
 ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่
 3

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายบา้นเทพนิมิตร หมู่ที่ 3  จากบา้นนาย
เลิศ ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกวา้ง
 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่แอสฟลัทติ์กคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
1,400 ตารางเมตร

             -   454,400              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

33 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายเล่ียงเมือง หมู่ที่ 3
 ถึงบา้นเทพารักษ ์หมู่ที่
 14

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายบา้นเทพนิมิตร หมู่ที่ 3   ถึงบา้น
เทพารักษ ์หมู่ที่ 14  ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 3,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 21,000 
ตารางเมตร

             -                -   9,969,000              -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 3 ถึงบา้นส านัก
ตะคร้อพฒันา หมู่ที่ 16

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายศาลาประชาคม หมู่ที่ 3   ถึงบา้น
ส านักตะคร้อร่วมพฒันา หมู่ที่ 16  ผิวจราจร
กวา้ง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือมีพื้นที่แอสฟลัทติ์กคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
2,750 ตารางเมตร

1,318,000              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยรุ่งสวา่ง
ถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ 4

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรุ่งสวา่ง 
ถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ 4  ผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 207 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 828 ตารางเมตร 
พร้อมวางบอ่พกัระบายน้ าฝาตะแกรงเหล็ก 
จ านวน 6 ชุด

580,000              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ขึ้น

กองช่าง

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยประปา 
หมู่ที่ 4

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปา 
หมู่ที่ 4  ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 1,200 ตารางเมตร

             -   729,700              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยแสงเมือง
 บา้นหวัสระ หมู่ที่ 4

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแสงเมือง
 บา้นหวัสระ หมู่ที่ 4  ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 176 ตารางเมตร

             -                -   106,700              -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยสุดตา 
(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุดตา 
(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4  ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 168 ตารางเมตร

             -                -   101,900              -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยเทวา  
บา้นหวัสระ หมู่ที่ 4

ประชาชนได้ใช้
ถนนที่มีความ
สะดวกสบายขึ้น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทวา 
บา้นหวัสระ หมู่ที่ 4  ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 372 ตารางเมตร

      225,800              -                -   -              -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

40 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายกลางบา้น หมู่ที่ 4

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายกลางบา้น หมู่ที่ 4   ผิวจราจรกวา้ง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่แอสฟลัทติ์กคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 2,500 
ตารางเมตร

             -                -                -                -   1,198,400 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยเกษตร
สมบรูณ์(ต่อเนื่อง)หมู่ที่ 4

ประชาชนได้ใช้
ถนนที่มีความ
สะดวกสบายขึ้น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกษตร
สมบรูณ์ 4 บา้นหวัสระ หมู่ที่ 4  ผิวจราจร
กวา้ง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 400  ตาราง
เมตร

             -                -                -                -   245,500 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

42 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
บา้นหวัสระ หมู่ที่ 4 ถึง
บา้นใหม่ชัยพฤกษ์

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกบา้นหวัสระ หมู่ที่ 4 ถึง
บา้นใหม่ชัยพฤกษ ์ ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 5,320 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 3,990 ลูกบาศก์
เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -                -                -                -   3,121,100 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
บา้นหวัสระ หมู่ที่ 4 สาย
โกรกผ้ึงถึงปา่สาธารณะ

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกบา้นหวัสระ หมู่ที่ 4 สาย
โกรกผ้ึงถึงปา่สาธารณะ  ผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 540 ลูกบาศก์
เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -                -                -                -   425,000 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

44 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
แสมสาร ถึงปา่
สาธารณะพอ่ใหญ่โม้ 
บา้นหวัสระ หมู่ที่ 4

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรังสายแสมสารถึงปา่
สาธารณะพอ่ใหญ่โม้  งานถมดินคันทางผิว
จราจรกวา้ง 9 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.50 เมตร งานลูกรังผิวจราจรกวา้ง 9 เมตร 
ยาว 150  เมตร หนา 0.15 เมตร

             -   145,000              -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

45 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
รอบปา่สาธารณะบา้น
หวัสระ หมู่ที่ 4

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกรอบปา่สาธารณะ บา้น
หวัสระ หมู่ที่ 4  ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
หนิคลุกไม่น้อยกวา่ 2,250 ลูกบาศก์เมตร 
เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -                -   1,761,300              -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

46 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายสาธารถึงบา้นใหม่
ชัยพฤกษ ์ บา้นหวัสระ 
หมู่ที่ 4

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.50 
เมตร ปริมาตรหนิคลุดไม่น้อยกวา่ 1,125 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางทอ่ Ø 0.60 เมตร 
จ านวน 3 จุด ๆ ละ 7 ทอ่น

             -                -                -                -   1,221,300 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

 -49-
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 ก่อสร้างงานถมดินคัน
ทาง รอบปา่สาธารรณะ
พอ่ใหญ่โม้ บา้นหวัสระ 
หมู่ที่ 4

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างงานถมดินคันทาง บา้นหวัสระ หมู่ที่ 4
  งานถมดินคันทางผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว
 700 เมตร หนา 0.50 เมตร เกล่ียปรับแต่ง
พร้อมบดอัด

             -                -                -                -   287,000 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

48 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายบา้นหวัสระ หมู่ที่
 4 ถึงบา้นเทพนิมิตร 
หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายบา้นหวัสระ หมู่ที่ 4   ถึงบา้นเทพนิมิตร
 หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 260 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟลัทติ์
กคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,300 ตารางเมตร

             -   416,400              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

49 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
สาธาร ถึงคลองโกรก
หอย บา้นหวัสระ หมู่ที่ 4

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรังสายสาธารถึงคลองโกรก
หอย บา้นหวัสระ หมู่ที่ 4  งานถมดินคันทาง
ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา
 0.50 เมตร งานลูกรังผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,200  เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวาง
ทอ่คอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 เมตร จ านวน 
2  จุด รวม 14 ทอ่น

             -                -                -   502,000              -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

50 ก่อสร้างถนนลูกรัง
สายตาหล่อม ถึงนางล า
ไพ บา้นหวัสระ หมู่ที่ 4

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรังสายตาหล่อม ถึงนางล าไพ 
บา้นหวัสระ หมู่ที่ 4  งานถมดินคันทางผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 
0.50 เมตร งานลูกรังผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,000  เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวาง
ทอ่คอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 เมตร จ านวน 
2  จุด รวม 14 ทอ่น

             -                -                -                -   428,000 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

 -50-
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

51 ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย
พอ่ใหญ่สด ถึงคลอง
โกรกหอย บา้นหวัสระ 
หมู่ที่ 4

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายพอ่ใหญ่ ถึงคลองโกรก
หอย บา้นหวัสระ หมู่ที่ 4    งานถมดินคันทาง
ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 
0.50 เมตร งานลูกรังผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 250  เมตร หนา 0.15 เมตร

             -                -                -                -   108,000 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

52 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายวดัท านบเทวดา 
บา้นท านบเทวดา หมู่ที่ 5

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายวดัท านบเทวดา บา้นท านบเทวดา หมู่ที่
 5 ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟลัทติ์กคอ
นกรีตไม่น้อยกวา่ 2,500 ตารางเมตร

1,426,700              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยข้างสระ
โรงเรียน บา้นท านบ
เทวดา หมู่ที่ 5

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างสระ
โรงเรียน บา้นท านบเทวดา หมู่ที่ 5  ผิวจราจร
กวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 800 ตาราง
เมตร

486,100              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

54 ก่อสร้างถนนหนิคลุก 
สายท านบเทวดา ถึง
คลองบง บา้นท านบ
เทวดา หมู่ที่ 5

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุก สายท านบเทวดา ถึง
คลองบง บา้นท านบเทวดา หมู่ที่ 5  ผิวจราจร
กวา้ง 6 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 315 
ลูกบาศก์เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

249,100              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

55 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
วงัมน บา้นท านบเทวดา
 หมู่ที่ 5

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรังสายวงัมน บา้นท านบเทวดา
 หมู่ที่ 5    งานถมดินคันทางผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.50 เมตร งาน
ลูกรังผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 500  เมตร 
หนา 0.15 เมตร

213,500              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

56 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
ขอนยาง บา้นท านบ
เทวดา หมู่ที่ 5

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรังสายขอนยาง บา้นท านบ
เทวดา หมู่ที่ 5    งานถมดินคันทางผิวจราจร
กวา้ง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.50 เมตร
 งานลูกรังผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 300  
เมตร หนา 0.15 เมตร

             -   129,000              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

57 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
ตอตะเคียน บา้นท านบ
เทวดา หมู่ที่ 5

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรังสายตอตะเคียน บา้นท านบ
เทวดา หมู่ที่ 5    งานถมดินคันทางผิวจราจร
กวา้ง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.50 เมตร
 งานลูกรังผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 300  
เมตร หนา 0.15 เมตร

             -   129,000              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

58 ก่อสร้างถนนหนิคลุก 
สายอ่างเก็บน้ าบา้น
ท านบเทวดา หมู่ที่ 5

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายอ่างเก็บน้ าบา้นท านบ
เทวดา หมู่ที่ 5  ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหนิ
คลุกไม่น้อยกวา่ลูกบาศก์เมตร เกล่ียปรับแต่ง
พร้อมบดอัด

             -   49,800              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

 -52-
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยสุดเขต 
บา้นท านบเทวดา หมู่ที่ 5

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุดเขต 
บา้นท านบเทวดา หมู่ที่ 5  ผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 120 ตารางเมตร

             -   72,400              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยแพรวา 
บา้นท านบเทวดา หมู่ที่ 5

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแพรวา 
บา้นท านบเทวดา หมู่ที่ 5  ผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 400 ตารางเมตร

245,500  -              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

61 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
จานเคลือ บา้นท านบ
เทวดา หมู่ที่ 5

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรังสายจานเคลือ บา้นท านบ
เทวดา หมู่ที่ 5   งานถมดินคันทางผิวจราจร
กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.50 
เมตร งานลูกรังผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,000  เมตร หนา 0.15 เมตร

             -   424,000              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

62 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
ตลุกหญ้าไซ ช่วงบน 
บา้นท านบเทวดา หมู่ที่ 5

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรังสายตลุกหญ้าไซ ช่วงบน 
บา้นท านบเทวดา หมู่ที่ 5     งานถมดินคัน
ทางผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.50 เมตร งานลูกรังผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 500  เมตร หนา 0.15 เมตร

             -                -   213,500              -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

63 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
ตลุกหญ้าไซ ช่วงล่าง 
บา้นท านบเทวดา หมู่ที่ 5

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรังสายตลุกหญ้าไซ ช่วงล่าง 
บา้นท านบเทวดา หมู่ที่ 5     งานถมดินคัน
ทางผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 800 เมตร 
หนา 0.50 เมตร งานลูกรังผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 800  เมตร หนา 0.15 เมตร

             -                -   339,000              -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

 -53-
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

64 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
หนิตะโก้ บา้นท านบ
เทวดา หมู่ที่ 5

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนิตะโก้ บา้นท านบ
เทวดา หมู่ที่ 5     งานถมดินคันทางผิวจราจร
กวา้ง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.50 เมตร
 งานลูกรังผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 300  
เมตร หนา 0.15 เมตร

             -                -   129,000              -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

65 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
รอบวดัท านบเทวดา หมู่
ที่ 5

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบวดัท านบเทวดา 
หมู่ที่ 5     งานถมดินคันทางผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.50 เมตร งาน
ลูกรังผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 700  เมตร 
หนา 0.15 เมตร

             -                -   297,700              -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

66 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
รอบวดัท านบเทวดา หมู่
ที่ 5  เชื่อมบา้น
เทพารักษ ์หมู่ที่ 14

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบวดัท านบเทวดา 
หมู่ที่ 5  เชื่อมบา้นเทพารักษ ์หมู่ที่ 14    งาน
ถมดินคันทางผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.50 เมตร งานลูกรังผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000  เมตร หนา 
0.15 เมตร

             -                -   424,000              -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

67 ปรับปรุงถนนหนิคลุก
สายวดัท านบเทวดา หมู่
ที่ 5

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ปรับปรุงถนนหนิคลุกสายวดัท านบเทวดา หมู่ที่
 5  ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่
น้อยกวา่ 300  ลูกบาศก์เมตร เกล่ียปรับแต่ง
พร้อมบดอัด

             -                -                -   253,800              -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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หลัก
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งบประมาณและที่ผ่านมา



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

68 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
มาบยาว บา้นท านบ
เทวดา หมู่ที่ 5

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรังสายมาบยาว บา้นท านบ
เทวดา หมู่ที่ 5 งานถมดินคันทางผิวจราจร
กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.50 
เมตร งานลูกรังผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,000  เมตร หนา 0.15 เมตร

             -                -                -   424,000              -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยสุดเทห่ ์
บา้นท านบเทวดา หมู่ที่ 5

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุดเทห่ ์
บา้นท านบเทวดา หมู่ที่ 5  ผิวจราจรกวา้ง 5 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,000 ตารางเมตร

             -                -                -                -   489,000 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยสดชื่น 
บา้นท านบเทวดา หมู่ที่ 5

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสดชื่น 
บา้นท านบเทวดา หมู่ที่ 5  ผิวจราจรกวา้ง 5 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,000 ตารางเมตร

             -                -                -                -   489,000 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยอ่างเก็บ
น้ าท านบเทวดา บา้น
ท านบเทวดา หมู่ที่ 5

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอ่างเก็บ
น้ าท านบเทวดา บา้นท านบเทวดา หมู่ที่ 5  ผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
400 ตารางเมตร

             -                -                -                -   245,000 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

72 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายรอบวดัท านบเทวดา
 บา้นท านบเทวดา หมู่ที่
 5

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายรอบวดัท านบเทวดา 
บา้นท านบเทวดา หมู่ที่ 5  ผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 420  ลูกบาศก์
เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -                -                -                -   331,200 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

73 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายขอนยาง บา้นท านบ
เทวดา หมู่ที่ 5

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายขอนยาง บา้นท านบ
เทวดา หมู่ที่ 5  ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหนิ
คลุกไม่น้อยกวา่ 180  ลูกบาศก์เมตร เกล่ีย
ปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -                -                -                -   143,600 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

74 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายตอตะเคียน บา้น
ท านบเทวดา หมู่ที่ 5

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายตอตะเคียน บา้น
ท านบเทวดา หมู่ที่ 5  ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 180  ลูกบาศก์
เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -                -                -                -   143,600 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

75 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายบา้นชุมชนพฒันา 
หมู่ที่ 6   ถีงวดัธรรมจักษุ

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายบา้นชุมชนพฒันา 
หมู่ที่ 6   ถึงวดัธรรมจักษ ุ  ผิวจราจรกวา้ง 6 
เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 3,150  ลูกบาศก์
เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

2,464,700              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

76 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
ซอยอุดมสุข บา้นชุมชน
พฒันา หมู่ที่ 6

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกซอยอุดมสุข บา้นชุมชน
พฒันา หมู่ที่ 6  ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 
400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหนิ
คลุกไม่น้อยกวา่ 240  ลูกบาศก์เมตร เกล่ีย
ปรับแต่งพร้อมบดอัด

190,500              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

77 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
ซอยบษุยา บา้นชุมชน
พฒันา หมู่ที่ 6

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกซอยบษุยา บา้นชุมชน
พฒันา หมู่ที่ 6  ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหนิ
คลุกไม่น้อยกวา่ 180  ลูกบาศก์เมตร เกล่ีย
ปรับแต่งพร้อมบดอัด

143,600              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

78 ก่อสร้างงานถมดินคัน
ทาง สายทุ่งทรายทอง 
บา้นชุมชนพฒันา หมู่ที่ 6

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างงานถมดินคันทาง สายทุ่งทรายทอง 
บา้นชุมชนพฒันา หมู่ที่ 6  งานถมดินคันทาง
ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา
 0.50 เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

320,700              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

79 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายอนงค์ฟาร์มถึงคลอง
สามแทง่ บา้นชุมชน
พฒันา หมู่ที่ 6

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กอ่สร้างถนนหนิคลุกสายอนงค์ฟาร์มถึงคลอง
สามแท่ง บา้นชุมชนพัฒนา หมูท่ี่ 6     ผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมปีริมาตรหนิคลุกไมน่อ้ยกว่า 
600  ลูกบาศกเ์มตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอดั

471,800              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

80 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายคลองตาแหยมถึงวงั
แหว(่ต่อเนื่อง)  บา้น
ชุมชนพฒันา หมู่ที่ 6

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายคลองตาแหยมถึงวงั
แหว(่ต่อเนื่อง)  บา้นชุมชนพฒันา หมู่ที่ 6  ผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 
1,980  ลูกบาศก์เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบด
อัด

1,034,500              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

81 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายดวงสมพงษ ์บา้น
ชุมชนพฒันา หมู่ที่ 6

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายดวงสมพงษ ์บา้น
ชุมชนพฒันา หมู่ที่ 6  ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 780  ลูกบาศก์
เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

612,500              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

82 ก่อสร้างงานถมดินคัน
ทาง สายหนองคูณ บา้น
ชุมชนพฒันา หมู่ที่ 6

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างงานถมดินคันทาง สายหนองคูณ บา้น
ชุมชนพฒันา หมู่ที่ 6  งานถมดินคันทางผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 
0.50 เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

320,700              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยหอมจัน 
ถึงมะค่างาม (ต่อเนื่อง) 
บา้นชุมชนพฒันา หมู่ที่ 6

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหอมจัน 
ถึงมะค่างาม (ต่อเนื่อง) บา้นชุมชนพฒันา หมู่ที่
 6 ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
240 ตารางเมตร

148,300              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

84 ก่อสร้างงานถมดินคัน
ทาง สายหนองประดู่ 
บา้นชุมชนพฒันา หมู่ที่ 6

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างงานถมดินคันทาง สายหนองประดู่ 
บา้นชุมชนพฒันา หมู่ที่ 6  งานถมดินคันทาง
ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา
 0.50 เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -   320,700              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

85 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายรอบคลองหนอง
ประดู่ 2  บา้นชุมชน
พฒันา หมู่ที่ 6

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายรอบคลองหนอง
ประดู่ 2 บา้นชุมชนพฒันา หมู่ที่ 6  ผิวจราจร
กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 1,500
  ลูกบาศก์เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -   1,175,200              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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86 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายหนองสะแก  บา้น
ชุมชนพฒันา หมู่ที่ 6

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายหนองสะแก บา้น
ชุมชนพฒันา หมู่ที่ 6  ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 600  ลูกบาศก์
เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -   471,800              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

87 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายหนองส าโรง  บา้น
ชุมชนพฒันา หมู่ที่ 6

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายหนองส าโรง บา้น
ชุมชนพฒันา หมู่ที่ 6  ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 600  ลูกบาศก์
เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -   471,800              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

88 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายบา้นชุมชนพฒันา
 หมู่ที่ 6  ถึงวดัธรรมจักษุ

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายบา้นชุมชนพฒันา หมู่ที่ 6  ถึงวดั
ธรรมจักษ ุผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 6,000 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟลัทติ์
กคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 36,000 ตารางเมตร

             -   17,088,000              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

89 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยสงวนสุข
 บา้นชุมชนพฒันา หมู่ที่
 6

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสงวนสุข
 บา้นชุมชนพฒันา หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 200 ตารางเมตร

             -                -   124,000              -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

90 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
ซอยอภวิฒัน์  บา้น
ชุมชนพฒันา หมู่ที่ 6

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกซอยอภวิฒัน์ บา้นชุมชน
พฒันา หมู่ที่ 6  ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหนิ
คลุกไม่น้อยกวา่ 180  ลูกบาศก์เมตร เกล่ีย
ปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -                -   143,600              -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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91 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
ซอยสุขสวสัด์ิ  บา้น
ชุมชนพฒันา หมู่ที่ 6

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกซอยสุขสวสัด์ิ บา้นชุมชน
พฒันา หมู่ที่ 6  ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 
50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหนิ
คลุกไม่น้อยกวา่ 30 ลูกบาศก์เมตร เกล่ีย
ปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -                -   23,000              -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

92 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
ซอยวรีะ  บา้นชุมชน
พฒันา หมู่ที่ 6

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกซอยวรีะ บา้นชุมชน
พฒันา หมู่ที่ 6  ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 
400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหนิ
คลุกไม่น้อยกวา่ 240 ลูกบาศก์เมตร เกล่ีย
ปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -                -   190,500              -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

93 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
ซอยนามถึงพศิมัย  บา้น
ชุมชนพฒันา หมู่ที่ 6

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกซอยนามถึงพศิสมัย บา้น
ชุมชนพฒันา หมู่ที่ 6  ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 360 ลูกบาศก์
เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -                -                -   284,300              -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

94 ก่อสร้างงานถมดินคัน
ทาง ซอยน้ านองต่ายเสือ
 บา้นชุมชนพฒันา หมู่ที่
 6

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างงานถมดินคันทาง ซอยน้ านองต่ายเสือ
 บา้นชุมชนพฒันา หมู่ที่ 6  งานถมดินคันทาง
ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 
0.50 เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -                -                -   38,900              -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

95 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
ซอยเอกชัย  บา้นชุมชน
พฒันา หมู่ที่ 6

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกซอยเอกชัย  บา้นชุมชน
พฒันา หมู่ที่ 6  ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหนิ
คลุกไม่น้อยกวา่ 90  ลูกบาศก์เมตร เกล่ีย
ปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -                -                -                -   70,300 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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96 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยเทดิไทย 
บา้นโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 7

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทดิไทย 
บา้นโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกวา้ง 3 
เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 276 ตารางเมตร

171,000              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบญุมาก 
บา้นโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 7

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบญุมาก 
บา้นโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกวา้ง 2.50 
เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 137.50 ตารางเมตร

95,700              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

98 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยจันทร์
ฉาย บา้นโนนสมบรูณ์ 
หมู่ที่ 7

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจันทร์
ฉาย บา้นโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกวา้ง 
3 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 216 ตารางเมตร

             -   134,600              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยประปา
บาดาล บา้นโนนสมบรูณ์
 หมู่ที่ 7

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปา
บาดาล บา้นโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 7 ผิวจราจร
กวา้ง 4 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 380 ตาราง
เมตร

             -   233,600              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

100 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย
อุทยัวรรณ บา้นโนน
สมบรูณ์ หมู่ที่ 7

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
อุทยัวรรณ บา้นโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 7 ผิว
จราจรกวา้ง 3 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 87 
ตารางเมตร

             -   52,700              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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101 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยพอ่ปู่บา้น
 บา้นโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 7

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพอ่ปู่บา้น
 บา้นโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 480 ตารางเมตร

             -   294,700              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

102 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายโกรกดินแดง(หล้ง
วดั)  บา้นโนนสมบรูณ์ 
หมู่ที่ 7

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายโกรกดินแดง(หลังวดั)
  บา้นโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 7    ผิวจราจรกวา้ง 4
 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 420  ลูกบาศก์
เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -                -   331,200              -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

103 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายโคกผักหวาน  บา้น
โนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 7

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายโคกผักหวาน  บา้น
โนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 7    ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร
 ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 168  ลูกบาศก์
เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -                -   134,200              -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

104 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
หนองหญ้าคา บา้นโนน
สมบรูณ์ หมู่ที่ 7

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองหญ้าคา บา้นโนน
สมบรูณ์ หมู่ที่ 7  งานถมดินคันทางผิวจราจร
กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.50 
เมตร งานลูกรังผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,200  เมตร หนา 0.15 เมตร

             -                -                -   392,700              -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

105 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
เสรีทอง บา้นโนน
สมบรูณ์ หมู่ที่ 7

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรังสายเสรีทอง บา้นโนน
สมบรูณ์ หมู่ที่ 7  งานถมดินคันทางผิวจราจร
กวา้ง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.50 เมตร
 งานลูกรังผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 300  
เมตร หนา 0.15 เมตร

             -                -                -   76,000              -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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106 ปรับปรุงถนนหนิคลุก
สายบา้นโนนสมบรูณ์ 
หมู่ที่ 7

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ปรับปรุงถนนหนิคลุกสายบา้นโนนสมบรูณ์ 
หมู่ที่ 7    ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 6,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุก
ไม่น้อยกวา่ 450  ลูกบาศก์เมตร เกล่ีย
ปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -                -                -                -   2,511,400 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

107 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายวงัมะนาว 
เชื่อมต่อ ลาน พ.พชืผล 
บา้นหนองโพธิเ์หนือ 
หมู่ที่ 8

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายวงัมะนาวเชื่อมต่อ ลาน พ.พชืผล บา้น
หนองโพธิเ์หนือ หมู่ที่ 8   ผิวจราจรกวา้ง 5 
เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่แอสฟลัทติ์กคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 7,500
 ตารางเมตร

3,589,400              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

108 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสหกรณ์
ถึงสระวดับา้นหนองโพธิ์
 บา้นหนองโพธิเ์หนือ 
หมู่ที่ 8

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสหกรณ์
ถึงสระวดับา้นหนองโพธิ ์บา้นหนองโพธิเ์หนือ 
หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 700 ตารางเมตร

429,000              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

109 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายโคกไอ้คง เชื่อม
หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 13 บา้น
หนองโพธิเ์หนือ หมู่ที่ 8

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายโคกไอ้คง เชื่อม หมู่ที่ 9  หมู่ที่ 13 บา้น
หนองโพธิเ์หนือ หมู่ที่ 8   ผิวจราจรกวา้ง 5 
เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่แอสฟลัทติ์กคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 7,500
 ตารางเมตร พร้อมวางทอ่ Ø 0.80 เมตร 
จ านวน 2  จุด จุดละ 7 ทอ่น

             -   3,600,000              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

 -63-
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

110 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายโคก บา้นหนอง
โพธิเ์หนือ หมู่ที่ 8

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายโคก บา้นหนองโพธิเ์หนือ หมู่ที่ 8   ผิว
จราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟลัทติ์กคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 7,500 ตารางเมตร

             -                -   3,589,400              -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

111 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
ซอยตาอ๋วง บา้นวงั
กะทะ หมู่ที่ 9

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกซอยตาอ๋วง บา้นวงักะทะ
 หมู่ที่ 9    ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุก
ไม่น้อยกวา่ 300  ลูกบาศก์เมตร เกล่ีย
ปรับแต่งพร้อมบดอัด

237,400              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

112 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายนายายแวว บา้นวงั
กะทะ หมู่ที่ 9

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายนายายแวว บา้นวงั
กะทะ หมู่ที่ 9    ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
หนิคลุกไม่น้อยกวา่ 720  ลูกบาศก์เมตร เกล่ีย
ปรับแต่งพร้อมบดอัด

565,600              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

113 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
รอบปา่สาธารณะ บา้น
วงักะทะ หมู่ที่ 9

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบปา่สาธารณะ บา้น
วงักะทะ หมู่ที่ 9  งานถมดินคันทางผิวจราจร
กวา้ง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.50 เมตร
 งานลูกรังผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 400  
เมตร หนา 0.15 เมตร

             -   165,300              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
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114 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายบา้นนางต้ม บา้น
วงักะทะ หมู่ที่ 9   
เชื่อมบา้นโนนสมบรูณ์

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายบา้นนางต้ม บา้นวงักะทะ หมู่ที่ 9 
เชื่อมบา้นโนนสมบรูณ์   ผิวจราจรกวา้ง 5 
เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่แอสฟลัทติ์กคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
20,000 ตารางเมตร

             -                -                -   9,566,900              -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

115 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายไร่นางสาวสุวดี แยก
จากหนองไอ้เขียว บา้น
วงักะทะ หมู่ที่ 9

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายไร่นางสาวสุวดี แยก
จากหนองไอ้เขียว บา้นวงักะทะ หมู่ที่ 9    ผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 
120  ลูกบาศก์เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

      152,300              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

116 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายบา้นวงักะทะ หมู่
ที่ 9   เชื่อมบา้นถนอม
เขต หมู่ที่ 13

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายบา้นวงักะทะ หมู่ที่ 9   เชื่อมบา้นถนอม
เขต หมู่ที่ 13   ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอส
ฟลัทติ์กคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 15,000 ตาราง
เมตร

             -                -                -                -   7,175,900 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

117 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายจากบา้น
นายอภชิาติ ชินขุนทด 
ถึงบา้นนายศักด์ิดา ลุก
จันทกึ บา้นศิลาทอง 
หมู่ที่ 10

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบา้น
นายอภชิาติ ชินขุนทด ถึงบา้นนายศักด์ิดา ลุก
จันทกึ บา้นศิลาทอง หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกวา้ง 
4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 520 ตารางเมตร

319,000              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

118 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยดอกรัก 
(หลังวดั) บา้นศิลาทอง 
หมู่ที่ 10

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอกรัก
(หลังวดั) บา้นศิลาทอง หมู่ที่ 10 ผิวจราจร
กวา้ง 4 เมตร ยาว 250  เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,000 
ตารางเมตร

611,200              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

119 เกรดปรับเกล่ียซ่อมแซม
ถนนพร้อมบดอัดสาย
รอบปา่แดนสงฆ์ บา้น
ศิลาทอง หมู่ที่ 10

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

เกรดปรับเกล่ียซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัดสาย
รอบปา่แดนสงฆ์ บา้นศิลาทอง หมู่ที่ 10  ผิว
จราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 6,000 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 30,000 ตารางเมตร

             -                -   110,100              -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

120 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายรอบปา่แดนสงฆ์ 
บา้นศิลาทอง หมู่ที่ 10

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายรอบปา่แดนสงฆ์ 
บา้นศิลาทอง หมู่ที่ 10    ผิวจราจรกวา้ง 5 
เมตร ยาว 6,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 4,500  ลูกบาศก์
เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -                -   3,519,700              -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

121 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายนาตาเจือ ถึงนาง
แดง นพสันเทยีะ บา้น
ศิลาทอง หมู่ที่ 10

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายนาตาเจือ ถึงนางแดง
 นพสันเทยีะ บา้นศิลาทอง หมู่ที่ 10    ผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 2,000  เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 
1,200 ลูกบาศก์เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบด
อัด

940,700              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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122 ขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กข้างละ 1  เมตร 2
 ฝ่ังทาง จากบา้นนางณ
รันญา เกณฑ์ขุนทด ถึง
บา้นนางส ารอง เมฆ
กลางและจากบา้นนาง
แดง นพสันเทยีะ ถึง
บา้นนางบญุล้อม ลุกจัน
ทกึ บา้นศิลาทอง หมู่ที่ 
10

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างละ 1  เมตร
 2 ฝ่ังทาง จากบา้นนางณรันญา เกณฑ์ขุนทด 
ถึงบา้นนางส ารอง เมฆกลางและจากบา้นนาง
แดง นพสันเทยีะ ถึงบา้นนางบญุล้อม ลุกจัน
ทกึ บา้นศิลาทอง หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกวา้งรวม
 2 เมตร ยาว 600  เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,200 ตาราง
เมตร

             -                -                -                -   848,900 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

123 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายภายในบา้นศิลา
ทอง หมู่ที่ 10

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายภายในบา้นศิลาทอง หมู่ที่ 10     ผิว
จราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟลัทติ์กคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,500 ตารางเมตร

             -                -                -                -   4,773,300 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

124 ซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บา้นศิลาทอง หมู่ที่ 10

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้นศิลาทอง หมู่ที่ 10
    ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 5,000  เมตร

             -                -                -                -   350,000 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

125 ก่อสร้างถนนลูกรังซอย
หนองคูณ บา้นวงักะทะ
เหนือ หมู่ที่ 11

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรังซอยหนองคูณ บา้นวงักะทะ
เหนือ หมู่ที่ 11  งานถมดินคันทางผิวจราจร
กวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.50 เมตร
 งานลูกรังผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 200  
เมตร หนา 0.15 เมตร

64,900              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
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126 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
สายรอบปา่สาธารณะ
ประโยชน์ บา้นวงักะทะ
เหนือ หมู่ที่ 11

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ปรับปรุงถนนหนิคลุกสายรอบปา่สาธารณะ
ประโยชน์ บา้นวงักะทะเหนือ หมู่ที่ 11    ผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 300  เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 
180 ลูกบาศก์เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

103,300              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

127 ก่อสร้างถนนลูกรังซอย
พอ่ใหญ่แวว บา้นวงั
กะทะเหนือ หมู่ที่ 11

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรังซอยพอ่ใหญ่แวว บา้นวงั
กะทะเหนือ หมู่ที่ 11  งานถมดินคันทางผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 
0.50 เมตร งานลูกรังผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 300  เมตร หนา 0.15 เมตร

97,400              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

128 ก่อสร้างถนนลูกรังซอย
ผู้ใหญ่ไชยยศ บา้นวงั
กะทะเหนือ หมู่ที่ 11

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรังซอยผู้ใหญ่ไชยยศ บา้นวงั
กะทะเหนือ หมู่ที่ 11  งานถมดินคันทางผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.50 เมตร งานลูกรังผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 200  เมตร หนา 0.15 เมตร

64,900              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

129 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายวงักะทะเหนือ ถึง
โกรกผ้ึง บา้นวงักะทะ
เหนือ หมู่ที่ 11

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายวงักะทะเหนือ ถึงโกรกผ้ึง บา้นวงักะทะ
เหนือ หมู่ที่ 11     ผิวจราจรกวา้ง 6  เมตร 
ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 4,800 
ตารางเมตร

2,281,000              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
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130 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
สายบา้นวงักะทะเหนือ 
ถึงบอ่ขยะ  บา้นวงักะทะ
เหนือ หมู่ที่ 11

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ปรับปรุงถนนหนิคลุกสายบา้นวงักะทะเหนือ 
ถึงบอ่ขยะ บา้นวงักะทะเหนือ หมู่ที่ 11    ผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000  เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 
600 ลูกบาศก์เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -   404,300              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

131 ก่อสร้างถนนหนิคลุก 
สายดอนตาวงิ 1  บา้น
วงักะทะเหนือ หมู่ที่ 11

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุก สายดอนตาวงิ 1 บา้นวงั
กะทะเหนือ หมู่ที่ 11    ผิวจราจรกวา้ง 6 
เมตร ยาว 1,000  เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 900 
ลูกบาศก์เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด 
พร้อมวางทอ่ Ø 0.60 เมตร จ านวน 3  จุด 
จุดละ 8  ทอ่น

             -                -   730,000              -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

132 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
สายหนองโคกเต่า  บา้น
วงักะทะเหนือ หมู่ที่ 11

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ปรับปรุงถนนหนิคลุกสายหนองโคกเต่า บา้น
วงักะทะเหนือ หมู่ที่ 11    ผิวจราจรกวา้ง 6 
เมตร ยาว 500  เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 300 ลูกบาศก์
เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -                -                -   220,150              -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

133 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
ซอยนายศรายุทธ บา้น
วงักะทะเหนือ หมู่ที่ 11

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกซอยนายศรายุทธ บา้นวงั
กะทะเหนือ หมู่ที่ 11    ผิวจราจรกวา้ง 6 
เมตร ยาว 400  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 360 ลูกบาศก์
เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -                -                -                -   284,300 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

134 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบรรพต 
บา้นวงักะเหนือ หมู่ที่ 11

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบรรพต 
 บา้นวงักะทะเหนือ หมู่ที่ 11 ผิวจราจรกวา้ง 4
 เมตร ยาว 50  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 20 ตารางเมตร

             -                -                -                -   124,000 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

135 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายวงัมะนาว บา้น
โนนทองหลาง หมู่ที่ 12

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายวงัมะนาว บา้นโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 
    ผิวจราจรกวา้ง 5  เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟลัทติ์กคอ
นกรีตไม่น้อยกวา่ 10,000 ตารางเมตร

4,784,900                 -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

136 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบา้นนาย
สงัด ถึงบา้นนายพพิฒัน์
 บา้นโนนทองหลาง หมู่
ที่ 12

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบา้นนาย
สงัดถึงบา้นนายพพิฒัน์  บา้นโนนทองหลาง 
หมู่ที่ 12 ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 80  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 320 ตารางเมตร

196,900              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

137 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายนาตาอวล ถึงนาครู
ส าคัญ  บา้นโนน
ทองหลาง หมู่ที่ 12

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายนาตาอวล ถึงนาครู
ส าคัญ  บา้นโนนทองหลาง หมู่ที่ 12    ผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 780  เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 
468 ลูกบาศก์เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

368,700              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

138 ก่อสร้างถนนลูกรังจาก
นานายขาว ถึงล าหว้ย 
บา้นโนนทองหลาง หมู่ที่
 12

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรังจากนานายขาวถึงล าหว้ย 
บา้นโนนทองหลาง หมู่ที่ 12  งานถมดินคัน
ทางผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.50 เมตร งานลูกรังผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 200  เมตร หนา 0.15 เมตร

             -                -                -   93,700              -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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139 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายรอบอ่างวงัมะนาว  
บา้นโนนทองหลาง หมู่ที่
 12

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายรอบอ่างวงัมะนาว  
บา้นโนนทองหลาง หมู่ที่ 12    ผิวจราจรกวา้ง
 6 เมตร ยาว 1,000  เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 900 
ลูกบาศก์เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -                -                -   706,300                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

140 ก่อสร้างถนนลูกรังจาก
ไร่ยายไพร ถึงนานายส
อัง บา้นโนนทองหลาง 
หมู่ที่ 12

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรังจากไร่ยายไพร ถึงนานายส
อัง บา้นโนนทองหลาง หมู่ที่ 12  งานถมดิน
คันทางผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 400 เมตร
 หนา 0.50 เมตร งานลูกรังผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 400  เมตร หนา 0.15 เมตร

             -                -                -   190,500              -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

141 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายตาปู่บา้น
จากบา้นนายแขก ถึง
บา้นนายโม้ บา้นโนน
ทองหลาง หมู่ที่ 12

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบา้น
นายแขกถึงบา้นนายโม้  บา้นโนนทองหลาง 
หมู่ที่ 12 ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 300  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 120 ตารางเมตร

             -                -                -                -   732,700 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

142 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายไร่ครูทองหยิบถึงล า
หว้ย  บา้นโนนทองหลาง
 หมู่ที่ 12

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายไร่ครูทองหยิบถึงล า
หว้ย บา้นโนนทองหลาง หมู่ที่12   ผิวจราจร
กวา้ง 4 เมตร ยาว 950  เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 570 
ลูกบาศก์เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -                -                -                -   448,400 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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143 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายนาตาเอียดถึงนา
นายขาว  บา้นโนน
ทองหลาง หมู่ที่ 12

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายนาตาเอียดถึงนานาย
ขาว  บา้นโนนทองหลาง หมู่ที่ 12    ผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 730  เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 
438 ลูกบาศก์เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -                -                -                -   345,200   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

144 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอน 
กรีตสายนานายหย่อง 
ถึงนาครูส าคัญ บา้น
โนนทองหลาง หมู่ที่ 12

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอน 
กรีตสายนานายหย่อง ถึงนาครูส าคัญ บา้น
โนนทองหลาง หมู่ที่ 12   ผิวจราจรกวา้ง 4  
เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่แอสฟลัทติ์กคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 3,200 
ตารางเมตร

             -                -                -                -   1,550,500 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

145 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย
โกรกดินแดง บา้นถนอม
เขต หมู่ที่ 13 เชื่อมบา้นวัง
กะทะ หมู่ที่ 9

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต
สายโกรกดินแดง บา้นถนอมเขต หมู่ที่ 13  เชื่อม
บา้นวังกะทะ หมู่ที่ 9   ผิวจราจรกว้าง 5  เมตร 
ยาว 2,447 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 12,235 ตาราง
เมตร

5,853,700              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

146 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย
โคกไอค้ง บา้นถนอมเขต 
หมู่ที่ 13 เชื่อมบา้นวัง
กะทะ หมู่ที่ 9

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต
สายโคกไอค้ง บา้นถนอมเขต หมู่ที่ 13  เชื่อมบา้น
วังกะทะ หมู่ที่ 9   ผิวจราจรกว้าง 5  เมตร ยาว 
3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่แอส
ฟลัทติ์กคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 15,000 ตารางเมตร

7,175,900              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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147 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
เรียบคลองโพธิ ์ บา้น
ถนอมเขต หมู่ที่ 13

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกเรียบคลองโพธ ์ บา้น
ถนอมเขต หมู่ที่ 13    ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร
 ยาว 2,000  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 1,200 ลูกบาศก์
เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -   565,600              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

148 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยสุชาติ 
บา้นถนอมเขต หมู่ที่ 13

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมซอยนายสุชาติ 
บา้นถนอมเขต หมู่ที่ 13 ผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 70  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 280 ตารางเมตร

      172,600  -              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

149 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยเด่นชัย 
บา้นถนอมเขต หมู่ที่ 13

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมซอยเด่นชัย บา้น
ถนอมเขต หมู่ที่ 13 ผิวจราจรกวา้ง 2.50 เมตร
 ยาว 45  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 280 ตารางเมตร

             -   78,300              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

150 ก่อสร้างถนนหนิคลุกสาย
เหบิหนิ  บา้นถนอมเขต
 หมู่ที่ 13

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายเหบิหนิ บา้นถนอม
เขต หมู่ที่ 13   ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,000  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
หนิคลุกไม่น้อยกวา่ 600 ลูกบาศก์เมตร เกล่ีย
ปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -                -   488,200              -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

151 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายหนองเกตุ  บา้น
เทพารักษ ์หมู่ที่ 14

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายหนองเกตุ บา้น
เทพารักษ ์หมู่ที่ 14   ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,200  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 900 ลูกบาศก์
เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

585,300              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

152 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย
กลางบา้น บา้นเทพารักษ ์
หมู่ที่ 14

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต
สายกลางบา้น บา้นเทพารักษ ์หมู่ที่ 14   ผิว
จราจรกว้าง 5  เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมพีื้นที่แอสฟลัทติ์กคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
 7,500 ตารางเมตร

3,589,400              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

153 ก่อสร้างงานถมดินคัน
ทาง สายบา้นเทพารักษ์
 หมู่ที่ 14 ถึงวดัท านบ
เทวดา

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างงานถมดินคันทาง บา้นเทพารักษ ์หมู่ที่
 14  ถึงวดัท านบเทวดา  งานถมดินคันทางผิว
จราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 
0.50 เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

530,700              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

154 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายประปา 2  บา้น
เทพารักษ ์หมู่ที่ 14

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายประปา 2   
บา้นเทพารักษ ์หมู่ที่ 14 ผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 1,200  เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 4,800 ตาราง
เมตร

             -                -   2,922,200              -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

155 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย
เกาะตาหรีด บา้น
เทพารักษ ์หมู่ที่ 14

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต
สายเกาะตาหรีด บา้นเทพารักษ ์หมู่ที่ 14   ผิว
จราจรกว้าง 5  เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมพีื้นที่แอสฟลัทติ์กคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
 10,000 ตารางเมตร

             -   4,784,900              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

156 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย
หนองกก บา้นเทพารักษ ์
หมู่ที่ 14

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต
สายหนองกก บา้นเทพารักษ ์หมู่ที่ 14   ผิวจราจร
กว้าง 5  เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมพีื้นที่แอสฟลัทติ์กคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 
12,500 ตารางเมตร

             -   5,980,400              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

157 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนองเกตุ
 บา้นเทพารักษ ์หมู่ที่ 14

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายหนองเกตุ   
บา้นเทพารักษ ์หมู่ที่ 14 ผิวจราจรกวา้ง 5 
เมตร ยาว 1,200  เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 6,000 ตาราง
เมตร

             -   3,704,700              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

158 ก่อสร้างถนนหนิคลุกสาย
เกาะตาหรีด หมู่ที่ 14

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือมี
ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 1,500  ลูกบาศก์
เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -   1,623,700              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

159 ก่อสร้างถนนลูกรังซอย
ตาโหน่ง บา้นเทพารักษ์
 หมู่ที่ 14

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรังซอยตาโหน่ง บา้นเทพารักษ์
 หมู่ที่ 14  งานถมดินคันทางผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.50 เมตร งาน
ลูกรังผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,500  
เมตร หนา 0.15 เมตร

             -                -   634,500              -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

160 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
นาตาเชิด ถึงหนองกก 
บา้นเทพารักษ ์หมู่ที่ 14

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลูกรังสายนาตาเชิด ถึงหนองกก 
บา้นเทพารักษ ์หมู่ที่ 14  งานถมดินคันทางผิว
จราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 
0.50 เมตร งานลูกรังผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,500  เมตร หนา 0.15 เมตร

             -                -                -   792,400              -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

161 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยตาโหน่ง 
 บา้นเทพารักษ ์หมู่ที่ 14

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมซอยตาโหน่ง   บา้น
เทพารักษ ์หมู่ที่ 14 ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,500  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 7,500 ตารางเมตร

             -                -                -   4,631,200              -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

162 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายบา้นเทพารักษ ์หมู่ที่
 14 ถึงวดัท านบเทวดา

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายบา้นเทพารักษ ์หมู่ที่ 
14 ถึงวดัท านบเทวดา   ผิวจราจรกวา้ง 5 
เมตร ยาว 1,300  เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 975 
ลูกบาศก์เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -                -                -   764,900              -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

163 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยยายชิง  
บา้นเทพารักษ ์หมู่ที่ 14

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมซอยยายชิง   บา้น
เทพารักษ ์หมู่ที่ 14 ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,500  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 7,500 ตารางเมตร

             -                -                -   656,800              -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

164 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
ซอยตากล้วย บา้น
เทพารักษ ์หมู่ที่ 14

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกซอยตากล้วย บา้น
เทพารักษ ์หมู่ที่ 14    ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร
 ยาว 1,000  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 600 ลูกบาศก์
เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -                -                -                -   471,800 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

165 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายบา้นนายชัย บา้น
เทพารักษ ์หมู่ที่ 14

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายบา้นนายชัย บา้น
เทพารักษ ์หมู่ที่ 14    ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร
 ยาว 1,200  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 720 ลูกบาศก์
เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -                -                -                -   565,600 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

166 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยตากล้วย 
 บา้นเทพารักษ ์หมู่ที่ 14

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมซอยตากล้วย   
บา้นเทพารักษ ์หมู่ที่ 14 ผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 1,000  เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 4,000 ตาราง
เมตร

             -                -                -                -   2,434,900 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

167 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยสง่า  
บา้นวงักะหาด หมู่ที่ 15

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมซอยตาสง่า   บา้น
วงักะหาด หมู่ที่ 15 ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 150  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 600 ตารางเมตร

367,600              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

168 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ซอย
เรณู1 บา้นวังกะหาด หมู่ที่
 15

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
ซอยเรณู1 บา้นวังกะหาด หมู่ที่ 15 ผิวจราจรกว้าง
 4  เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มพีื้นที่แอสฟลัทติ์กคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 4,800 
ตารางเมตร

2,904,600              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

169 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย
บา้นวังกะหาด หมู่ที่ 15 
ถึงบา้นชุมชนพฒันา

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต
สายบา้นวังกะหาด หมู่ที่ 15 ถึงบา้นชุมชนพฒันา 
ผิวจราจรกว้าง 5  เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมพีื้นที่แอสฟลัทติ์กคอนกรีตไม่
นอ้ยกว่า 10,000 ตารางเมตร

4,784,900              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
 -77-



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

170 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย
นานอ้ย บา้นวังกะหาด 
หมู่ที่ 15

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายนาน้อย บา้นวงักะหาด หมู่ที่ 15  ผิว
จราจรกวา้ง 4  เมตร ยาว 350 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟลัทติ์กคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,400 ตารางเมตร

             -                -   680,000              -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

171 เกรดปรับเกล่ียซ่อมแซม
ถนนพร้อมบดอัดสาย
บา้นวงักะหาด หมู่ที่ 15

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

เกรดปรับเกล่ียซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัดสาย
บา้นวงักะหาด หมู่ที่ 15  ผิวจราจรกวา้ง 5 
เมตร ยาว 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่
 12,500 ตารางเมตร

             -                -                -                -   45,800 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

172 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย
ร้านมาเจริญ บา้นส านกั
ตะคร้อร่วมพฒันา หมู่ที่ 
16  ถึงบา้นวังกะทะเหนอื

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต
สายร้านมาเจริญ บา้นส านกัตะคร้อร่วมพฒันา หมู่
ที่ 16 ถึงบา้นวังกะทะเหนอื ผิวจราจรกว้าง 5  
เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 1,250 ตาราง
เมตร

             -                -                -                -   600,700 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

173 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายบา้นส านัก
ตะคร้อร่วมพฒันา หมู่ที่
 16  ถึงบา้นหวัสระ

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายร้านมาเจริญ บา้นส านักตะคร้อร่วม
พฒันา หมู่ที่ 16 ถึงบา้นหวัสระ ผิวจราจรกวา้ง
 5  เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่แอสฟลัทติ์กคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
5,000 ตารางเมตร

             -                -                -                -   2,393,900 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
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174 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายศูนย์สาธติ
การตลาด บา้นส านัก
ตะคร้อร่วมพฒันา หมู่ที่
 16  ถึงบา้นเทพนิมิตร

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายศูนย์สาธติการตลาด บา้นส านักตะคร้อ
ร่วมพฒันา หมู่ที่ 16 ถึงบา้นเทพนิมิตร ผิว
จราจรกวา้ง 5  เมตร ยาว 600 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟลัทติ์กคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 3,000 ตารางเมตร

             -                -                -                -   1,437,500 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

175 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(ต่อเนื่อง) 
บา้นชุมชนพฒันา หมู่ที่ 
6  ซอยสุพฒัน์ ชาวขุนทด

ประชาชนได้ใช้
ถนนที่มีความ
สะดวกสบายขึ้น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ต่อเนื่อง) 
บา้นชุมชนพฒันา หมู่ที่ 6  ซอยสุพฒัน์ ชาว
ขุนทด ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 20 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 80 ตาราง
เมตร  ตามแบบที่ อบต.ก าหนด

             -   51,000              -                -                -   1 เส้นทาง ประชาชนได้
ใช้ถนนที่มี
ความ
สะดวกสบายขึ้น

กองช่าง

176 ก่อสร้างงานถมดินคัน
ทาง บา้นชุมชนพฒันา 
หมู่ที่ 6  สายสงวน ถึง
ไร่นางกชพรรณ หมู่ที่ 15

ประชาชนได้ใช้
ถนนที่มีความ
สะดวกสบายขึ้น

ก่อสร้างงานถมดินคันทาง บา้นชุมชนพฒันา 
หมู่ที่ 6  สายสงวน ถึงไร่นางกชพรรณ หมู่ที่ 
15 ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกวา่ 5,000  ลูกบาศก์
เมตร  ตามแบบที่ อบต.ก าหนด

392,000              -                -                -                -   1 เส้นทาง ประชาชนได้
ใช้ถนนที่มี
ความ
สะดวกสบายขึ้น

กองช่าง
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งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

177 ก่อสร้างหนิคลุกเสริม
ไหล่ทางถนนทั้งสองฝ่ัง 
บา้นวงักะทะ หมู่ที่ 9  
สายบา้นนายอื้น ชาม
ขุนทด ถึงบา้นนางต้ม ชิ
ขุนทด

ประชาชนได้ใช้
ถนนที่มีความ
สะดวกสบายขึ้น

ก่อสร้างหนิคลุกเสริมไหล่ทางถนนทั้งสองฝ่ัง 
บา้นวงักะทะ หมู่ที่ 9  สายบา้นนายอื้น ชาม
ขุนทด ถึงบา้นนางต้ม ชิขุนทด เสริมผิวจราจร
ไหล่ทางข้างละ 1  เมตร ยาว 300  เมตร  
หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบต.ก าหนด

25,000              -                -                -                -   1 เส้นทาง ประชาชนได้
ใช้ถนนที่มี
ความ
สะดวกสบายขึ้น

กองช่าง

178 ก่อสร้างถนนลูกรัง บา้น
ศิลาทอง หมู่ที่ 10 สาย
นาตาเจือ ถีงไร่นายบญุ
รอด

ประชาชนได้ใช้
ถนนที่มีความ
สะดวกสบายขึ้น

ก่อสร้างถนนลูกรังบา้นศิลาทอง หมู่ที่ 10  
ด าเนินการงานถมดินคันทาง กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร หนา 1 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินไม่น้อยกวา่ 4,800  ลูกบาศก์เมตร งานผิว
จราจรลูกรัง กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กวา่ 720  ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

             -   475,000              -                -                -   1 เส้นทาง ประชาชนได้
ใช้ถนนที่มี
ความ
สะดวกสบายขึ้น

กองช่าง

179 ก่อสร้างถนนลูกรัง บา้น
ศิลาทอง หมู่ที่ 10 สาย
ไร่นายประเสริฐ ถึงไร่
นางฉววีรรณ

ประชาชนได้ใช้
ถนนที่มีความ
สะดวกสบายขึ้น

ก่อสร้างถนนลูกรังบา้นศิลาทอง หมู่ที่ 10  
ด าเนินการงานถมดินคันทาง กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนา 1 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินไม่น้อยกวา่ 3,200  ลูกบาศก์เมตร งานผิว
จราจรลูกรัง กวา้ง 4 เมตร ยาว 800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กวา่ 480  ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

             -                -                -                -   317,000 1 เส้นทาง ประชาชนได้
ใช้ถนนที่มี
ความ
สะดวกสบายขึ้น

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
หลัก
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2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

180 ก่อสร้างถนนลูกรัง บา้น
ศิลาทอง หมู่ที่ 10 สาย
ไร่นายแข็ง ถึงไร่นายใจ

ประชาชนได้ใช้
ถนนที่มีความ
สะดวกสบายขึ้น

ก่อสร้างถนนลูกรังบา้นศิลาทอง หมู่ที่ 10  
ด าเนินการงานถมดินคันทาง กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 1 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินไม่น้อยกวา่ 1,600  ลูกบาศก์เมตร งานผิว
จราจรลูกรัง กวา้ง 4 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กวา่ 240  ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

             -                -                -                -   158,000 1 เส้นทาง ประชาชนได้
ใช้ถนนที่มี
ความ
สะดวกสบายขึ้น

กองช่าง

181 ก่อสร้างถนนหนิคลุก 
บา้นศิลาทอง หมู่ที่ 10 
สายไร่นายแข็ง ถึงนา
นางค าเพยีง

ประชาชนได้ใช้
ถนนที่มีความ
สะดวกสบายขึ้น

ก่อสร้างถนนหนิคลุกบา้นศิลาทอง หมู่ที่ 10  
กวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 1 เมตร 
หรือมีปริมาตรหนิไม่น้อยกวา่ 120  ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบที่ อบต.ก าหนด

             -   134,000              -                -                -   1 เส้นทาง ประชาชนได้
ใช้ถนนที่มี
ความ
สะดวกสบายขึ้น

กองช่าง

182 ก่อสร้างถนนลูกรัง บา้น
วงักะหาด หมู่ที่ 15  
ซอยชัยปงั

ประชาชนได้ใช้
ถนนที่มีความ
สะดวกสบายขึ้น

ก่อสร้างถนนลูกรังบา้นวงักะหาด หมู่ที่ 15  
ด าเนินการงานถมดินคันทาง กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 560 เมตร หนา 1 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินไม่น้อยกวา่ 336  ลูกบาศก์เมตร งานผิว
จราจรลูกรัง กวา้ง 4 เมตร ยาว 560 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กวา่ 2,240  ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

222,000              -                -                -                -   1 เส้นทาง ประชาชนได้
ใช้ถนนที่มี
ความ
สะดวกสบายขึ้น

กองช่าง

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ
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183 ก่อสร้างถนนลูกรัง บา้น
วงักะหาด หมู่ที่ 15  
ซอยใจดี

ประชาชนได้ใช้
ถนนที่มีความ
สะดวกสบายขึ้น

ก่อสร้างถนนลูกรังบา้นวงักะหาด หมู่ที่ 15  
ด าเนินการงานถมดินคันทาง กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 532 เมตร หนา 1 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินไม่น้อยกวา่ 320  ลูกบาศก์เมตร งานผิว
จราจรลูกรัง กวา้ง 4 เมตร ยาว 532 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กวา่ 2,128  ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

             -                -                -   211,000              -   1 เส้นทาง ประชาชนได้
ใช้ถนนที่มี
ความ
สะดวกสบายขึ้น

กองช่าง

184 ก่อสร้างถนนลูกรัง บา้น
วงักะหาด หมู่ที่ 15  
ซอยพนัชนะ

ประชาชนได้ใช้
ถนนที่มีความ
สะดวกสบายขึ้น

ก่อสร้างถนนลูกรังบา้นวงักะหาด หมู่ที่ 15  
ด าเนินการงานถมดินคันทาง กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,813 เมตร หนา 1 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินไม่น้อยกวา่ 7,252  ลูกบาศก์เมตร งานผิว
จราจรลูกรัง กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,813 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กวา่ 1,087  ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

             -                -   719,000              -                -   1 เส้นทาง ประชาชนได้
ใช้ถนนที่มี
ความ
สะดวกสบายขึ้น

กองช่าง

185 ก่อสร้างถนนลูกรัง บา้น
หนองโพธิ ์หมู่ที่ 2  สาย
นายเจริญ ถึงนายสุรศักด์ิ

ประชาชนได้ใช้
ถนนที่มีความ
สะดวกสบายขึ้น

ก่อสร้างถนนลูกรังบา้นหนองโพธิ ์หมู่ที่ 2  
ด าเนินการงานถมดินคันทาง กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 1 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินไม่น้อยกวา่ 2,000  ลูกบาศก์เมตร งานผิว
จราจรลูกรัง กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กวา่ 300  ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

             -   198,000              -                -                -   1 เส้นทาง ประชาชนได้
ใช้ถนนที่มี
ความ
สะดวกสบายขึ้น

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
หลัก
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

186 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายลานศรีวพิฒัน์ หมู่ที่
 8 ไปถึงถนนโคกหนอง
ไอ้คง หมู่ที่ 9 วงักะทะ

ประชาชนได้ใช้
ถนนที่มีความ
สะดวกสบายขึ้น

ก่อสร้างถนนหนิคลุก  ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 900 ลูกบาศก์
เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

   989,000            -              -              -              -   1 เส้นทาง ประชาชนได้
ใช้ถนนที่มี
ความ
สะดวกสบายขึ้น

กองช่าง

187 เกรดปรับเกล่ียซ่อมแซม
ถนนสายบา้นหวัสระ 
หมู่ที่ 4 ถึงบา้นใหม่
ชัยพฤกษ์

ประชาชนได้ใช้
ถนนที่มีความ
สะดวกสบายขึ้น

เกรดปรับเกล่ียบา้นหวัสระ หมู่ที่ 4 ถึงบา้น
ใหม่ชัยพฤกษ ์ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 
5,320 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 3,1920  
ตารางเมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

           -              -   117,100            -              -   1 เส้นทาง ประชาชนได้
ใช้ถนนที่มี
ความ
สะดวกสบายขึ้น

กองช่าง

188 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สระขุนชนะ

ประชาชนได้ใช้
ถนนที่มีความ
สะดวกสบายขึ้น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สระขุนชนะ 
ช่วงบา้นเลขที่ 8  ถึงประปาขุนชนะ กวา้ง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 400  ตารางเมตร

           -              -   258,800            -   258,800 1 เส้นทาง ประชาชนได้
ใช้ถนนที่มี
ความ
สะดวกสบายขึ้น

กองช่าง

189 ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม
สายเล่ียงเมือง (ท านบ
ลุงแปะ๊)  หมู่ที่  4  บา้น
หวัสระ

ประชาชนได้ใช้
ถนนที่มีความ
สะดวกสบายขึ้น

ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม กวา้ง 1.50 x 1.50 
เมตร จ านวน 3  ช่อง ยาว 8 เมตร

           -              -              -              -   500,000 1 เส้นทาง ประชาชนได้
ใช้ถนนที่มี
ความ
สะดวกสบายขึ้น

กองช่าง

190 ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม
สายท านบเทวดา เกาะ
แหลม หมู่ที่  5  บา้น
ท านบเทวดา

ประชาชนได้ใช้
ถนนที่มีความ
สะดวกสบายขึ้น

ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม กวา้ง 1.50 x 1.50 
เมตร จ านวน 2  ช่อง ยาว 6 เมตร

           -   300,000            -              -              -   1 เส้นทาง ประชาชนได้
ใช้ถนนที่มี
ความ
สะดวกสบายขึ้น

กองช่าง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

191 ก่อสร้างถนนลูกรังรอบ
ปา่โคกผักหวาน หมู่ที่  7
  บา้นโนนสมบรูณ์

ประชาชนได้ใช้
ถนนที่มีความ
สะดวกสบายขึ้น

ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร ถมดิน
คันทาง 0.50 เมตร ลูกรังหนา 0.15  เมตร

           -              -              -              -   500,000 1 เส้นทาง ประชาชนได้
ใช้ถนนที่มี
ความ
สะดวกสบายขึ้น

กองช่าง

192 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายบา้นท านบเทวดา 
หมู่ที่ 5  ถึงวงัม่วงสามัคคี

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กอ่สร้างถนนหนิคลุกสายบา้นท านบเทวดา หมู่ที่ 5
 ถึงวังมว่งสามคัคี ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 200
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมปีริมาตรหนิคลุกไม่
นอ้ยกว่า 180  ลูกบาศกเ์มตร เกล่ียปรับแต่ง
พร้อมบดอดั

             -                -   143,000              -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

193 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยหลัง
โรงพยาบาลเทพารักษ์

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กวา้ง  8 เมตร ยาว 200 เมตร  หนา0.15.
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,600 
ตารางเมตร

874,200              -                -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

194 ก่อสร้างถนนหนิคลุก 
หนองประดู่ หมู่ที่ 6

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 2,400
 ลูกบาศก์เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -       2,589,300              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

195 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายตาโกเกร่น หมู่ที่ 7

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 1,500
 ลูกบาศก์เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -   1,623,700              -                -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
หลัก
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

196 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายโนนสมบรูณ์เกาะ
ลอย (ช่วงที่เหลือ)

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กวา้ง 5  เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 750 
ลูกบาศก์เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -                -   819,000              -                -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

197 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 7

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กวา้ง 5  เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 1,500
 ลูกบาศก์เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

             -                -                -   1,623,700              -   มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

198 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ซอยสามารถ

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กวา้ง  5 เมตร ยาว 2,000 เมตร  หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 10,000 ตารางเมตร

             -                -                -                -       5,523,000 มีเส้นทาง
เปน็

มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

55,892,600 #VALUE! 33,701,800 #VALUE! 43,922,200รวม 198 โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
หลัก
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ส านักตะครอ้   ยุทธศาสาตรท์ี่  1 ยุทธศาสาตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.2 รางระบายน ้า

ตัวชี วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างรางระบายน้้า
ภายในหมู่บ้านส้านัก
ตะคร้อ หมู่ที่ 1 จาก
บ้านเลขที่ 292 ม.1 ถึง
บ้านเลขที่ 171/1 ม.1 จุด
ที่ 1

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า ระยะทาง 900 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้้า คสล. รูป
ตัวยู ฝา คสล.

1,800,000              -                -                -                -   ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

2 ก่อสร้างรางระบายน้้า
ภายในหมู่บ้านส้านัก
ตะคร้อ หมู่ที่ 1 จาก
บ้านเลขที่ 96 ม.1 ถึง
บ้านเลขที่ 69 ม.1 จุดที่ 2

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า ระยะทาง 900 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้้า คสล. รูป
ตัวยู ฝา คสล.

1,800,000              -                -                -                -   ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

3 ก่อสร้างรางระบายน้้า
ภายในหมู่บ้านส้านัก
ตะคร้อ หมู่ที่ 1 จาก
บ้านเลขที่ 26/2 ม.1 ถึง
บ้านเลขที่ 164 ม.1 จุดที่ 3

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า ระยะทาง 900 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้้า คสล. รูป
ตัวยู ฝา คสล.

300,000              -                -                -                -   ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต้าบลส้านักตะคร้อ อ้าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ส่งเสรมิ พัฒนา โครงสรา้งพื นฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจการทอ่งเที่ยว การค้า การลงทนุ อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพืเศษ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ตัวชี วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ก่อสร้างรางระบายน้้า
ภายในหมู่บ้านส้านัก
ตะคร้อ หมู่ที่ 1 จาก
บ้านเลขที่ 30/1 ม.1 ถึง
บ้านเลขที่ 242  ทั้งสอง
ด้าน จุดที่ 4

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า ระยะทาง 300 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้้า คสล. รูป
ตัวยู ฝา คสล.

             -   900,000              -                -                -   ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

5 ก่อสร้างรางระบายน้้า
ภายในหมู่บ้านส้านัก
ตะคร้อ หมู่ที่ 1 จาก
บ้านเลขที่ 188 ม.1 ถึง
บ้านเลขที่ 321  ทั้งสอง
ด้าน จุดที่ 5

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า ระยะทาง 600 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้้า คสล. รูป
ตัวยู ฝา คสล.

             -   1,200,000              -                -                -   ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

6 ก่อสร้างรางระบายน้้า
ภายในหมู่บ้านส้านัก
ตะคร้อ หมู่ที่ 1 จาก
บ้านเลขที่ 139/1 ม.1 ถึง
บ้านเลขที่ 180  ทั้งสอง
ด้าน จุดที่ 6

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า ระยะทาง 600 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้้า คสล. รูป
ตัวยู ฝา คสล.

             -   1,200,000              -                -                -   ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

7 ก่อสร้างรางระบายน้้า 
ซอยบ้านนางบุปผาถึง
บ้านนางข้าวฟ่าง บ้าน
เทพนิมิตร หมู่ที่ 3

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า ระยะทาง 300 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้้า คสล. รูป
ตัวยู ฝาตะแกรงเหล็ก

810,000              -                -                -                -   ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

8 ก่อสร้างรางระบายน้้า 
ซอยบ้านป้าต๋องถึงบ้าน
นายชุมพร บ้านเทพนิมิตร
 หมู่ที่ 3

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า ระยะทาง 250 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้้า คสล. รูป
ตัวยู ฝาตะแกรงเหล็ก

             -                -                -   675,000              -   ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ตัวชี วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 ก่อสร้างรางระบายน้้า 
ซอยบ้านบัวรองถึงบ้านาย
ส้าเริง บ้านเทพนิมิตร หมู่
ที่ 3

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า ระยะทาง 120 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้้า คสล. รูป
ตัวยู ฝาตะแกรงเหล็ก

             -                -                -   324,000              -   ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

10 ก่อสร้างรางระบายน้้า 
ซอยบ้านนายวินัยถึงบ้าน
นางชิง บ้านเทพนิมิตร 
หมู่ที่ 3

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า ระยะทาง 100 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้้า คสล. รูป
ตัวยู ฝาตะแกรงเหล็ก

             -                -                -        270,000              -   ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

11 ก่อสร้างรางระบายน้้า 
ซอยบ้านลุงหมานถึงบ้าน
ป้าต๋อง บ้านเทพนิมิตร 
หมู่ที่ 3

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า ระยะทาง 400 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้้า คสล. รูป
ตัวยู ฝาตะแกรงเหล็ก

             -                -                -                -   1,080,000 ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

12 ก่อสร้างรางระบายน้้า 
ซอยบ้านป้าแอ๋วถึงบ้าน
ป้าบุปผา บ้านเทพนิมิตร 
หมู่ที่ 3

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า ระยะทาง 300 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้้า คสล. รูป
ตัวยู ฝาตะแกรงเหล็ก

             -                -                -                -   810,000 ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

13 ก่อสร้างรางระบายน้้า 
ซอยบ้านป้าแอ๋วถึงบ้าน
นางสะอาด บ้านเทพ
นิมิตร หมู่ที่ 3

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า ระยะทาง 250 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้้า คสล. รูป
ตัวยู ฝาตะแกรงเหล็ก

             -                -                -                -        675,000 ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

14 ก่อสร้างรางระบายน้้า 
ซอยบ้านลุงหมานถึงบ้าน
นายสุวรรณ์ บ้านเทพ
นิมิตร หมู่ที่ 3

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า ระยะทาง 500 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้้า คสล. รูป
ตัวยู ฝาตะแกรงเหล็ก

             -                -                -                -   1,350,000 ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ตัวชี วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 ก่อสร้างรางระบายน้้า 
ซอยบ้านนางประสมถึง
บ้านนายชุมพร บ้านเทพ
นิมิตร หมู่ที่ 3

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า ระยะทาง 500 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้้า คสล. รูป
ตัวยู ฝาตะแกรงเหล็ก

             -                -                -                -   1,350,000 ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

16 ก่อสร้างรางระบายน้้า
ภายในหมู่บ้านท้านบ
เทวดา หมู่ที่ 5

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า ระยะทาง 4,000 
เมตร ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้้า คสล.
 รูปตัวยู ฝาตะแกรงเหล็ก

             -                -      8,000,000              -                -   ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

17 ก่อสร้างรางระบายน้้า
ภายในหมู่บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 7

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า ระยะทาง 4,000 
เมตร ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้้า คสล.
 รูปตัวยู ฝาตะแกรงเหล็ก

             -                -                -                -      8,000,000 ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

18 ก่อสร้างรางระบายน้้า
ภายในหมู่บ้านศิลาทอง 
หมู่ที่ 10

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า ระยะทาง 3,000 
เมตร ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้้า คสล.
 รูปตัวยู ฝาตะแกรงเหล็ก

             -      6,000,000              -                -                -   ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

19 ก่อสร้างรางระบายน้้า 
จากบ้านนางแดง กกขุน
ทด ถึงนายไพรวงศ์ คงสูง
เนoิ  บ้านวังกะทะเหนือ 
หมู่ที่ 11

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า ระยะทาง 155  เมตร
 จากบ้านนางแดง กกขุนทด ถึงนายไพรวงศ์
 คงสูงเนิน ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้้า
 คสล. รูปตัวยู ฝา คสล.

     315,000              -                -                -                -   ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

20 ก่อสร้างรางระบายน้้า
จากบ้านนางน้อย เกขุน
ทด ถึงบ้านนางพัง เอี่ยม
ศุภมงคล บ้านวังกะทะ
เหนือ หมู่ที่ 11

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า ระยะทาง 220  เมตร
 จากบ้านนางน้อย เกขุนทด ถึงบ้านนางพัง 
เอี่ยมศุภมงคล ตามแบบมาตรฐานราง
ระบายน้้า คสล. รูปตัวยู ฝา คสล.

     440,000              -                -                -                -   ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ตัวชี วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 ก่อสร้างรางระบายน้้า
บ้านจากบ้านนายไพรวงศ์
 คงสูงเนินถึงหน้าโรงเรียน
บ้านส้านักตะคร้อวังกะทะ
เหนือ หมู่ที่ 11

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า ระยะทาง 110  เมตร
 จากบ้านนายไพรวงศ์ คงสูงเนินถึงหน้า
โรงเรียนบ้านส้านักตะคร้อ ตามแบบ
มาตรฐานรางระบายน้้า คสล. รูปตัวยู ฝา 
คสล.

             -        220,000              -                -                -   ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

22 ก่อสร้างรางระบายน้้า
บ้านวังกะทะเหนือ จาก
หน้าโรงเรียนบ้านส้านัก
ตะคร้อ ถึงคลอง
สาธารณะประโยชน์หมู่ที่ 
11

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า ระยะทาง 350  เมตร
 จากหน้าโรงเรียนบ้านส้านักตะคร้อ ถึง
คลองสาธารณะประโยชน์ ตามแบบ
มาตรฐานรางระบายน้้า คสล. รูปตัวยู ฝา 
คสล.

             -                -        700,000              -                -   ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

23 ก่อสร้างรางระบายน้้า หมู่
ที่ 8 และหมู่ที่ 12 รอบ
หมู่บ้าน

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า ระยะทาง 700  เมตร
  ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้้า คสล. รูป
ตัวยู ฝา คสล.

             -                -      1,400,000              -                -   ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

24 ก่อสร้างรางระบายน้้า
ภายในหมู่บ้านโนน
ทองหลาง หมู่ที่ 12

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า ระยะทาง 3,000 
เมตร ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้้า คสล.
 รูปตัวยู ฝาตะแกรงเหล็ก

             -                -                -                -      6,000,000 ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

25 ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้า
เสีย บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 
15

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย บ้านวังกะหาด 
หมู่ที่ 15 จ้านวน 1 แห่ง

             -                -                -                -      1,500,000 ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

26 ก่อสร้างรางระบายน้้า
ภายในหมู่บ้านส้านัก 
ตะคร้อร่วมพัฒนา ช่วงที่ 
1 หมู่ที่ 16

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า ช่วงที่ 1 บ้านนาง
เทือง พิขุนทดถึงศูนย์สาธิตการตลาด ยาว 
150 เมตร ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้้า
 คสล. รูปตัวยู ฝาตะแกรงเหล็ก

     450,000              -                -                -                -   ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ตัวชี วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 ก่อสร้างรางระบายน้้า
ภายในหมู่บ้านส้านัก
ตะคร้อร่วมพัฒนา ช่วงที่ 
2 หมู่ที่ 16

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า ช่วงที่ 2 บ้านนางจวน
 ชิขุนทดถึงนางเทือง พิขุนทด ยาว 250 
เมตร ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้้า คสล.
 รูปตัวยู ฝาตะแกรงเหล็ก

   1,050,000              -                -                -                -   ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

28 ก่อสร้างรางระบายน้้า
ภายในหมู่บ้านส้านัก
ตะคร้อร่วมพัฒนา ช่วงที่ 
3หมู่ที่ 16

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า ช่วงที่ 3 บ้านนาง
แคล้ว ยอดพุดซาถึงนายทับ แรมใหม่ ยาว 
250 เมตร ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้้า
 คสล. รูปตัวยู ฝาตะแกรงเหล็ก

   1,050,000              -                -                -                -   ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

29 ก่อสร้างรางระบายน้้า
ภายในหมู่บ้านส้านัก
ตะคร้อร่วมพัฒนา ช่วงที่ 
4 หมู่ที่ 16

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า ช่วงที่ 4  จากแยก
ร้านลาบถึงกิจส้าราญ ยาว 150 เมตร ตาม
แบบมาตรฐานรางระบายน้้า คสล. รูปตัวยู 
ฝาตะแกรงเหล็ก

     450,000              -                -                -                -   ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

30 ก่อสร้างรางระบายน้้า
ภายในหมู่บ้านส้านัก
ตะคร้อร่วมพัฒนา ช่วงที่ 
5 หมู่ที่ 16

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า ช่วงที่ 5  จากบ้าน
นายมิ้งถึงศูนย์สาธิต ยาว 150 เมตร ตาม
แบบมาตรฐานรางระบายน้้า คสล. รูปตัวยู 
ฝาตะแกรงเหล็ก

     450,000              -                -                -                -   ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

31 ก่อสร้างรางระบาย หมู่ที่ 
1 หมู่ 3  สองฝ่ังของถนน

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้าสองฝ่ังของถนน ช่วง
บ้านนายสมาน ชับขุนทด แยกทางหลวง 
นม3012 ไปวัดส้านักตะคร้อ จากบ้านนายมิ้
งถึงศูนย์สาธิต ยาว 300 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานรางระบายน้้า คสล. รูปตัวยู ฝา 
คสล.

     600,000              -                -                -                -   ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

32 งานลอกรางระบายน้้า ม.1
 ม.3 ม. 9 ม. 11 ม. 15 ม.
 16

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านป้องกันมลพิษทาง
กล่ินที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

งานลอกรางระบายน้้า ม.1 ม.3 ม. 9 ม. 11 
ม. 15 ม. 16

     200,000              -                -                -                -   ปัญหาน้้าท่วมขัง
ช่วงฤดูฝนในพื้นที่

ลดลง

การระบายน้้าและ
ส่ิงปฎิกูลภายใน

หมู่บ้านดีขึ้น และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองฃ่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)



ตัวชี วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 ก่อสร้างรางระบายน้้า ลง
สระวัดโนนสมบูรณ์ จาก
สระโนนสมบูรณ์ถึงไร่พ่อ
ใหญ่ชาย

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้้า
อุปโภคบริโภคเพียงพอต่อ
ความต้องการ

กว้าง 0.60 เมตร ยาว 330 เมตร ลึก 0.50 
เมตร

             -                -      1,500,000              -                -   ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มีน้้า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองฃ่าง

9,715,000 9,520,000 11,600,000 1,269,000 20,765,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม 33  โครงการ



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ส านักตะครอ้   ยุทธศาสาตรท์ี่  1 ยุทธศาสาตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.3 ทอ่/ประปา

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างวางท่อระบบ
ประปาภายในหมู่บ้าน
ส านักตะคร้อ หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภคเพียงพอต่อ
ความต้องการ

วางท่อระบบประปาภายในหมู่บ้าน 
ระยะทางรวม 3,000 เมตร

489,600              -                -                -                -   ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

2 ก่อสร้างวางท่อระบบ
ประปาภายในหมู่บ้าน
หนองโพธิ์ หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภคเพียงพอต่อ
ความต้องการ

วางท่อระบบประปาภายในหมู่บ้าน 
ระยะทางรวม 4,000 เมตร

652,800              -                -                -                -   ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มนี้ าอปุโภค
บริโภคเพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

3 สูบน้ าจากโรงสูบน้ าไฟฟ้า
วังมะนาวมาเติมสระบ้าน
หนองโพธิ์ หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภคเพียงพอต่อ
ความต้องการ

สูบน้ าจากโรงสูบน้ าไฟฟ้าวังมะนาวมาเติม
สระบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 เพื่อใช้เป็นน้ า
ต้นทุนระบบประปาผิวดิน

200,000              -                -                -                -   ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

4 ก่อสร้างระบบประปา
ขนาดกลาง บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภคเพียงพอต่อ
ความต้องการ

ก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7

3,000,000              -                -                -                -   ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มนี้ าอปุโภค
บริโภคเพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

5 ก่อสร้างรางน้ าดาด
คอนกรีต ลงสระวัดโนน
สมบูรณ์ จากสระวัดโนน
สมบูรณ์ถึงไร่พ่อใหญ่ชาย
 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภคเพียงพอต่อ
ความต้องการ

ก่อสร้างรางรางดาดคอนกรีต ระยะทาง 
330 เมตร ตามแบบมาตรฐาน คสล.

             -                -                -   990,000              -   ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ส่งเสรมิ พัฒนา โครงสรา้งพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจการทอ่งเที่ยว การค้า การลงทนุ อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพืเศษ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ก่อสร้างท่อส่งน้ าลงสระ
วัดโนนสมบูรณ์ จากสระ
วัดโนนสมบูรณ์ผ่านไร่นาย
ไกร เสือจ าศีล บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภคเพียงพอต่อ
ความต้องการ

ก่อสร้างท่อส่งน้ าØ 0.80 เมตร ยาว 300 
เมตร ลงสระวัดโนนสมบูรณ์ จากสระวัด
โนนสมบูรณ์ผ่านไร่นายไกร เสือจ าศีล บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7

             -                -                -   650,000              -   ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

7 ก่อสร้างวางท่อส่งน้ าจาก
สระบ้านหนองโพธิ์ ถึง
สระบ้านโนนสมบูรณ์ 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภคเพียงพอต่อ
ความต้องการ

ก่อสร้างวางท่อส่งน้ าจากสระบ้านหนอง
โพธิ์ ถึงสระบ้านโนนสมบูรณ์ ระยะทาง 
2,500 เมตร บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7

             -                -                -                -   2,500,000 ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

8 ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน
โนนสมบูรณ์ บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภคเพียงพอต่อ
ความต้องการ

ซ่อมแซมประหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7

             -                -                -                -   500,000 ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

9 ซ่อมแซมท่อส่งน้ าบ้าน
โนนสมบูรณ์ บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภคเพียงพอต่อ
ความต้องการ

ซ่อมแซมท่อส่งน้ าบ้านโนนสมบูรณ์ บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7

             -                -                -                -   500,000 ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

10 กอ่สร้างวางทอ่ระบาย
น้ า บา้นวังกะหาด หมู่ที่
 15 ซอยเรณู 2

เพื่อใหน้้ าระบายได้อย่าง
สะดวก

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า บ้านวังกะหาด 
หมู่ที่ 15 ซอยเรณู 2  ขนาดท่อ Ø 0.40 
เมตร จ านวน 460 ท่อน พร้อมบ่อพัก 
จ านวน 23 บ่อ  ตามแบบมาตรฐานก าหนด

             -   920,000              -                -                -   ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

น้ าระบายได้อยา่งสะดวก กองช่าง

11 ก่อสร้างวางท่อระบบ
ประปาภายในหมู่บ้าน
หนองโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภคเพียงพอต่อ
ความต้องการ

วางท่อระบบประปาภายในหมู่บ้าน 
ระยะทางรวม 4,000 เมตร

652,800              -                -                -                -   ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มีน้ าอุปโภค
บริโภคเพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

12 สูบน้ าจากโรงสูบน้ าไฟฟ้า
วังมะนาวมาเติมสระบ้าน
หนองโพธิ์ หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภคเพียงพอต่อ
ความต้องการ

สูบน้ าจากโรงสูบน้ าไฟฟ้าวังมะนาวมาเติม
สระบ้านหนองโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 8 เพื่อใช้
เป็นน้ าต้นทุนระบบประปาผิวดิน

200,000              -                -                -                -   ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มีน้ าอุปโภค
บริโภคเพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 ก่อสร้างวางท่อระบบ
ประปาภายในหมู่บ้าน
ศิลาทอง หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภคเพียงพอต่อ
ความต้องการ

วางท่อระบบประปาภายในหมู่บ้าน 
ระยะทางรวม 4,000 เมตร

652,800              -                -                -                -   ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

14 ก่อสร้างระบบประปา
ขนาดใหญ่ บ้านศิลาทอง 
หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภคเพียงพอต่อ
ความต้องการ

ก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง  บ้าน
ศิลาทอง หมู่ที่ 10

             -   5,000,000              -                -                -   ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

15 ขุดเจาะบ่อบาดาลภายใน
หมู่บ้านศิลาทอง

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภคเพียงพอต่อ
ความต้องการ

ขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้านศิลาทอง              -                -                -                -   450,000   ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

16 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตรหมู่บ้านศิลา
ทอง

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภคเพียงพอต่อ
ความต้องการ

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรหมู่บ้าน
ศิลาทอง จ านวน 7 ราย

             -                -                -                -   350,000   ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

17 ก่อสร้างระบบประปาผิว
ดินขนาดใหญ่มาก บ้าน
วังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภคเพียงพอต่อ
ความต้องการ

ก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง บ้านวัง
กะทะเหนือ หมู่ที่ 11

5,500,000              -                -                -                -   ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

18 ก่อสร้างระบบประปาผิว
ดินขนาดใหญ่มาก บ้าน
หนองโพธิ์ หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภคเพียงพอต่อ
ความต้องการ

ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก
 บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2  เพื่อใช้ในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 ,8,10,12,13

5,500,000              -                -                -                -   ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

19 ก่อสร้างวางท่อระบบ
ประปาภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2,8,10,12,13

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภคเพียงพอต่อ
ความต้องการ

ก่อสร้างวางท่อระบบประปาภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2,8,10,12,13 ระยะทาง 
8,000 เมตร

             -   1,200,000                    -                -                -   ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 ก่อสร้างวางท่อระบบ
ประปาภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภคเพียงพอต่อ
ความต้องการ

ก่อสร้างวางท่อระบบประปาภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ระยะทาง 4,000 เมตร

650,000              -              -              -              -   ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

21 ก่อสร้างระบบประปา
บาดาล คุ้มหนองเกตุ หมู่
ที่ 14

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภคเพียงพอต่อ
ความต้องการ

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล คุ้มหนองเกตุ
 หมู่ที่ 14

           -              -   1,500,000             -              -   ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

22 ก่อสร้างระบบประปา
บาดาล คุ้มตอแดง 
หมู่ที่ 14

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภคเพียงพอต่อ
ความต้องการ

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล คุ้มตอแดง 
หมู่ที่ 14

           -              -   1,500,000             -              -   ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

23 วางท่อระบายน้ า ท านบ
คลองสายโกรกหอย หมู่ที่
 3  บ้านเทพนิมิตร และ
หมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ในการเกษตร

ท่อ Ø  0.80 เมตร จุดละ 6 ท่อน จ านวน 
18  จุด

           -              -              -              -      180,000 ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี
 เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

24 วางทอ่ประปาระบบ
ประปาผิวดิน ม.14  
 บา้นเทพารักษ์

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ในการเกษตร

วางท่อประปาจากระบบประปาผิวดิน ม.
14   ถึงคุ้มหนองเกตุ และถึง ธกส.แห่งใหม่

           -              -              -              -   1,500,000 ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี
 เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

25 ก่อสร้างทอ่ระบายน้ า
ท านบคันดินบา้นโนน
ทองหลาง

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ในการเกษตร

ก่อสร้างท่อระบายน้ าท านบคันดินบ้าน
โนนทองหลาง จ านวน 4 จุด รวม 28 ท่อน

           -   500,000            -              -              -   ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี
 เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

26 ก่อสร้างระบบประปา
บาดาลเพื่อ
การเกษตรภายใน
ต าบลส านักตะคร้อ

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ในการเกษตร

ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อ
การเกษตรภายในต าบลส านักตะคร้อ

30,000,000              -   30,000,000              -   30,000,000 ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี
 เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 ปรับปรุงระบบ
ประปาบา้นท านบ
เทวดา หมู่ที่ 5

เพื่อแก้ไขปญัหาระบบ
ประปา

ปรับปรุงระบบประปาบา้นท านบ
เทวดา หมู่ที่ 5

500,000              -   500,000              -                -   ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง

28 ย้ายระบบประปาหอ
ถังแชมเปญ บา้นโนน
ทองหลาง หมู่ที่ 12 
ไปติดต้ังบา้นหนอง
โพธิ ์หมู่ที่ 2

เพื่อแก้ปญัหาระบบ
ประปา ประชาชนมี
น้ าประปาใช้

ย้ายระบบประปาหอถังแชมเปญ 
บา้นโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 ไป
ติดต้ังบา้นหนองโพธิ ์หมู่ที่ 2

900,000              -                -                -                -   ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง

30 ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ า
บา้นท านบเทวดา

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ในการเกษตร

ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ าบา้นท านบเทวดา 1,000,000              -                -                -                -   ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

31 ซ่อมแซมทอ่คอนกรีต
เสริมเหล็กทางน้ าเข้า
อ่างเก็บน้ าบา้นท านบ
เทวดา

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ในการเกษตร

ซ่อมแซมทอ่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางน้ าเข้าอ่างเก็บน้ าบา้นท านบ
เทวดา

500,000              -                -                -                -   ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

32 ก่อสร้างทอ่ส่งน้ าลง
สระบา้นโนนสมบรูณ์
 จากบา้นโนนสมบรูณ์
 ผ่านไร่นายไกร เสือ
จ าศิล

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ในการเกษตร

วางทอ่ขนาด Ø 0.80 เมตร ยาว 
300 เมตร พร้อมบอ่พกัน้ า 3 จุด

             -                -                -   1,500,000              -   ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 วางทอ่ส่งน้ า PVC 
จากสระวดัหนองโพธิ์
ถึงสระวดัโนนสมบรูณ์

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ในการเกษตร

ขนาด 4 นิ้ว ยาย 1,500 เมตร              -                -                -                -      350,000 ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

34 ก่อสร้างทอ่ระบายน้ า
ท านบคันดินบา้น
หนองโพธิเ์หนือ

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ในการเกษตร

ก่อสร้างท่อระบายน้ าท านบคันดินบ้าน
หนองโพธิ์เหนือ จ านวน 4 จุด รวม 28 
ท่อน

             -   500,000              -                -                -   ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง

35 วางทอ่ล าคลองต่อล า
คลอง บา้นหนองโพธิ์
เหนือ สายหลังศาล
เจ้าพอ่บญุลือ

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ในการเกษตร

4 จุด ๆละ 6 ท่อน              -                -        100,000              -                -   ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

36 ก่อสร้างระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่มาก
 หมู่ที่ 2 ,8,10,12,13

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ในการเกษตร

             -                -                -      5,500,000              -   ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง

37 วางทอ่ระบายน้ า 
ท านบคลองล าชัน
โพรง ตอนล่าง

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ในการเกษตร

จ านวน 3 จุด              -   100,000              -                -                -   ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

38 วางทอ่ประปาจาก
อ าเภอเทพารักษถ์ึง
บา้นนายบวัเก่า

เพื่อแก้ปญัหาระบบ
ประปา ประชาชนมี
น้ าประปาใช้

             -   200,000              -                -                -   ร้อยละ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง

50,398,000 8,420,000 33,600,000 8,640,000 36,330,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา
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รวม 38 โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4 ยุทธศาสตรพั์ฒนาเมือง
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ส านักตะครอ้   ยุทธศาสาตรท์ี่ 1 ยุทธศาสาตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.4 ขยายเขตไฟฟ้า

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเขตไฟฟา้ สาย
หนองหนิจากลานนาย
โจ ถึงสามแยกบา้นลุง
หลุย บา้นสํานักตะคร้อ
 หมู่ที่ 1

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟา้ สายหนองหนิ
จากลานนายโจ ถึงสามแยกบา้น
ลุงหลุย  บา้นสํานักตะคร้อ หมู่ที่
 1 ระยะทาง 3,000  เมตร

             -   3,000,000              -                -                -   จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

2 ขยายเขตไฟฟา้ สาย
ทุ่งน้อย ถึงบา้นนายทั่ง
 บา้นสํานักตะคร้อ 
หมู่ที่ 1

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟา้ สายทุ่งน้อย ถึง
บา้นนายทั่ง  บา้นสํานักตะคร้อ 
หมู่ที่ 1 ระยะทาง 4,000  เมตร

             -                -   4,000,000              -                -   จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลส านักตะครอ้ อ าเภอเทพารกัษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ส่งเสรมิ พัฒนา โครงสรา้งพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจการทอ่งเที่ยว การค้า การลงทนุ อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพืเศษ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ขยายเขตไฟฟา้ สายทุ่ง
ใหญ่ จากบา้นนายมา
โนช ช้อนขุนทด ถึงทุ่ง
ใหญ่ บา้นหนองโพธิ ์
หมู่ที่ 2

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟา้ สายทุ่งใหญ่ จาก
บา้นนายมาโนช ช้อนขุนทด ถึง
ทุ่งใหญ่ บา้นหนองโพธิ ์หมู่ที่ 2 
ระยะทาง 2,500 เมตร

             -   2,500,000              -                -                -   จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

4 ขยายเขตไฟฟา้ สาย
ข้างโรงเรียนไปดอน
โบสถ์ บา้นหนองโพธิ ์
หมู่ที่ 2

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟา้ สายข้างโรงเรียน
ไปดอนโบสถ์ บา้นหนองโพธิ ์หมู่
ที่ 2 บา้นหนองโพธิ ์หมู่ที่ 2 
ระยะทาง 1,000 เมตร

             -   1,000,000              -                -                -   จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

5 ขยายเขตไฟฟา้ สาย
เทพารักษส่์องแสง สาย
เทพสามัคคี สายชู
เกียรติ สายเทพนิมิตร
ถึงวะใหญ่ สายเทพ
นิมิตรถึงเทพารักษ ์
บา้นเทพนิมิตร หมู่ที่ 3

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟา้ สายเทพารักษ์
ส่องแสง สายเทพสามัคคี สายชู
เกียรติ สายเทพนิมิตรถึงวะใหญ่ 
สายเทพนิมิตรถึงเทพารักษ ์บา้น
เทพนิมิตร หมู่ที่ 3

   6,000,000              -                -                -                -   จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
 -100-



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ขยายเขตไฟฟา้ สาย
บา้นหวัสระถึงบา้น
ใหม่ชัยพฤกษ ์บา้นหวั
สระ หมู่ที่ 4

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟา้ สายบา้นหวัสระ
ถึงบา้นใหม่ชัยพฤกษ ์บา้นหวัสระ
 หมู่ที่ 4 ระยะทาง 4,000 เมตร

             -                -                -                -   4,000,000 จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

7 ติตต้ังระบบไฟฟา้
พลังงานแสงอาทติย์ 
สายบา้นหวัสระถึงบา้น
ใหม่ชัยพฤกษ ์บา้นหวั
สระ หมู่ที่ 4

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟา้ สายบา้นหวัสระ
ถึงบา้นใหม่ชัยพฤกษ ์บา้นหวัสระ
 หมู่ที่ 4 ระยะทาง 4,000 เมตร

             -                -                -                -   4,000,000 จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

8 ขยายไฟฟา้เพื่อ
การเกษตร เชื่อมกับ
บา้นหวัสระ  บา้นวงั
กะทะเหนือ

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายไฟฟา้เพื่อการเกษตร เชื่อม
กับบา้นหวัสระ  บา้นวงักะทะ
เหนือ ระยะทาง 5,000 เมตร

             -                -                -                -   5,000,000 จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

9 ขยายไฟฟา้สายบา้น
ชุมชนพฒันา ถึงวดั
ธรรมจักษุ

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายไฟฟา้บา้นชุมชนพฒันาถึง
วดัธรรมจักษ ุระยะทาง 6,000 
เมตร

             -                -                -   6,000,000              -   จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
หลัก
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 ขยายไฟฟา้สายบา้น
ชุมชนพฒันา คลอง
หนองประดู่

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายไฟฟา้บา้นชุมชนพฒันาถึง
คลองหนองประดู่ ระยะทาง 
3,000 เมตร

             -                -   3,000,000              -                -   จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

11 ขยายไฟฟา้ภาย
หมู่บา้นโนนสมบรูณ์ 
หมู่ที่ 7

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายไฟฟา้ภายหมู่บา้นโนน
สมบรูณ์ หมู่ที่ 7

             -                -                -                -   3,000,000 จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

12 ขยายไฟฟา้การเกษตร
หมู่บา้นโนนสมบรูณ์ 
หมู่ที่ 7

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายไฟฟา้การเกษตรหมู่บา้น
โนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 7

             -                -                -                -   3,000,000 จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

13 ติดต้ังระบบไฟฟา้ส่อง
สวา่งพร้อมสายดับ
ภายในหมู่บา้นโนน
สมบรูณ์ หมู่ที่ 7

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ติดต้ังระบบไฟฟา้ส่องสวา่ง
ภายในหมู่บา้นโนนสมบรูณ์ หมู่ที่
 7 จํานวน 15 ชุด

             -                -                -                -   500,000 จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
หลัก
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 ติดต้ังระบบไฟฟา้ส่อง
สวา่งภายในหมู่บา้น
หนองโพธิเ์หนือ หมู่ที่ 8

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ติดต้ังระบบไฟฟา้ส่องสวา่ง
ภายในหมู่บา้นหนองโพธิเ์หนือ 
หมู่ที่ 8  จํานวน 15 ชุด

             -                -                -                -   500,000 จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

15 ติดต้ังระบบไฟฟา้ส่อง
สวา่งโซล่าเซลภายใน
หมู่บา้นเทพนิมิตร หมู่
ที่ 3

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ติดต้ังระบบไฟฟา้ส่องสวา่ง
ภายในหมู่บา้นเทพนิมิตร หมู่ที่ 3

             -                -                -                -   500,000 จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

16 ติดต้ังระบบไฟฟา้ส่อง
สวา่งโซล่าเซลภายใน
หมู่บา้นวงักะหาด 
ซอยมีมล หมู่ที่ 15

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ติดต้ังระบบไฟฟา้ส่องสวา่ง
ภายในหมู่บา้นวงักะหาด ซอยมี
มล หมู่ที่ 15

500,000              -                -                -                -   จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

17 ขยายไฟฟา้การเกษตร
หมู่บา้นศิลาทอง หมู่ที่
 10

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายไฟฟา้การเกษตรหมู่บา้น
ศิลาทอง หมู่ที่ 10 บา้นนายจ้อน 
ช้อนขุนทด ถึงไร่นางขนิษตา 
ระยะทาง 1,800 เมตร

             -   1,800,000              -                -                -   จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
หลัก
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 ขยายไฟฟา้หมู่บา้น
ศิลาทอง หมู่ที่ 10

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายไฟฟา้หมู่บา้นศิลาทอง หมู่ที่
 10 บา้นนางไร ถึงไร่นางขนิษตา

             -   1,800,000              -                -                -   จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

19 ติดต้ังระบบไฟฟา้ส่อง
สว่างพร้อมสายดับ
ภายในหมู่บา้นศิลาทอง 
หมู่ที่ 10 จากบา้นนาย
อภชิาติ ชินขุนทด ถึง
บา้นนายศักดา ลุกจันทกึ
 และจากบา้นนายจ้อน 
ช้อนขุนทด ถึงบา้นนาย
ศักด์ิดา ลุกจันทกึ

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ติดต้ังระบบไฟฟา้ส่องสวา่ง
ภายในหมู่บา้นศิลาทอง หมู่ที่ 10

             -                -                -   500,000              -   จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

20 ติดต้ังระบบไฟฟา้ส่อง
สวา่งระบบโซล่าเซล 
บา้นศิลาทอง หมู่ที่ 10

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ติดต้ังระบบไฟฟา้ส่องสวา่งระบบ
โซล่าเซล บา้นศิลาทอง หมู่ที่ 10

             -                -                -   500,000              -   จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 ขยายไฟฟา้ซอยบา้น
ครูวเิชียร บา้นวงักะทะ
เหนือ หมู่ที่ 11

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายไฟฟา้ ซอยบา้นครูวเิชียร 
บา้นวงักะทะเหนือ หมู่ที่ 11  
ระยะทาง 1,000 เมตร

1,000,000              -                -                -                -   จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

22 ขยายไฟฟา้สายโคกเต่า
 บา้นวงักะทะเหนือ 
หมู่ที่ 11

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายไฟฟา้สายโคกเต่า บา้นวงั
กะทะเหนือ หมู่ที่ 11  ระยะทาง 
1,000 เมตร

1,000,000              -                -                -                -   จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

23 ขยายไฟฟา้สายแยกไร่
ตาต๋ี ถึง วงัมะนาว 
บา้นโนนทองหลาง 
หมู่ที่ 12

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายไฟฟา้สายแยกไร่ตาต๋ี ถึง 
วงัมะนาว บา้นโนนทองหลาง 
หมู่ที่ 12  ระยะทาง 2,000 เมตร

2,000,000              -                -                -                -   จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

24 ติดต้ังระบบไฟฟา้ส่อง
สวา่งโซล่าเซลภายใน
หมู่บา้นโนนทองหลาง
 หมู่ที่ 12

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ติดต้ังระบบไฟฟา้ส่องสวา่งโซล่า
เซลภายในหมู่บา้นโนนทองหลาง
 หมู่ที่ 12  จํานวน 10 ชุด

500,000              -                -                -                -   จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

ที่ โครงการ
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วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
หลัก



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 ติดต้ังสายดับภายใน
ซอย ร่วมใจ ซอยตาปู่
บา้น บา้นนายสงัด 
หมู่บา้นโนนทองหลาง
 หมู่ที่ 12

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ติดต้ังสายดับภายในซอย ร่วมใจ 
ซอยตาปู่บา้น บา้นนายสงัด 
หมู่บา้นโนนทองหลาง หมู่ที่ 12

             -                -                -                -   500,000 จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

26 ติดต้ังระบบไฟฟา้ส่อง
สวา่งโซล่าเซลภายใน
หมู่บา้นถนอมเขต หมู่
ที่ 13

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ติดต้ังระบบไฟฟา้ส่องสวา่งโซล่า
เซลภายในซอยทองสูข ซอยโกรก
ดินแดง หมู่ที่ 13 จํานวน 10 ชุด

500,000              -                -                -                -   จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

27 ขยายเขตไฟฟา้สาย
โคกไอ้คง หมู่ที่ 13 
บา้นถนอมเขต

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟา้สายโคกไอ้คง หมู่
ที่ 13 บา้นถนอมเขต ระยะทาง 
2,000 เมตร

             -                -   2,000,000              -                -   จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

28 ขยายเขตไฟฟา้สาย
โกรกดินแดง โนนกรวย
 หมู่ที่ 13 บา้นถนอม
เขต

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟา้สายโกรกดินแดง 
โนนกรวย หมู่ที่ 13 บา้นถนอม
เขต ระยะทาง 2,500 เมตร

             -                -   2,500,000              -                -   จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและที่ผ่านมา



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 ติดต้ังระบบไฟฟา้ส่อง
สวา่งโซล่าเซลภายใน
ตําบลสํานักตะคร้อ 
บริเวณจุดเส่ียงทั้ง 16 
หมู่บา้น

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ติดต้ังระบบไฟฟา้ส่องสวา่งโซล่า
เซลภายในตําบลสํานักตะคร้อ 
บริเวณจุดเส่ียงทั้ง 16 หมู่บา้น

             -   14,000,000              -                -                -   จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

30 ขอรับงบประมาณจาก
กองทนุพลังงานของ
อําเภอเทพารักษม์า
พฒันาในพื้นที่ตําบล
สํานักตะคร้อ

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขอรับงบประมาณจากกองทนุ
พลังงานของอําเภอเทพารักษม์า
พฒันาในพื้นที่ตําบลสํานักตะคร้อ

             -   30,000,000              -                -                -   จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

31 ขยายเขตไฟฟา้แรงสูง
พร้อมติดต้ังหม้อแปลง
ไฟฟา้ระบบประปาผิว
ดินบา้นทํานบเทวดา 
หมู่ที่ 5

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟา้แรงสูงพร้อม
ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้ระบบ
ประปาผิวดินบา้นทํานบเทวดา 
หมู่ที่ 5

500,000              -                -                -                -   จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

32 ขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า
พร้อมติดต้ังสายดับ 
บา้นศิลาทอง หมู่ที่ 10
  จากบา้นนายอภชิาติ
 ถึงบา้นนายศักด์ิดา

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่าพร้อม
ติดต้ังสายดับ บา้นศิลาทอง หมู่ที่
 10  ระยะทาง 100 เมตร

             -   100,000              -                -   จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
หลัก
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 ขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า
พร้อมติดต้ังสายดับ 
บา้นวงักะหาด หมู่ที่ 
15  ซอยสง่า

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่าพร้อม
ติดต้ังสายดับ บา้นวงักะหาด หมู่
ที่ 15  ซอยสง่า ระยะทาง 371 
เมตร พร้อมติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง
 4 ชุด

             -   371,000              -                -                -   จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

34 ขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า
พร้อมติดต้ังสายดับ 
บา้นวงักะหาด หมู่ที่ 
15  สายหลังปอ้ม
ตํารวจตําบลสํานัก
ตะคร้อ

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่าพร้อม
ติดต้ังสายดับ บา้นวงักะหาด หมู่
ที่ 15  ระยะทาง 988 เมตร 
พร้อมติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง 6 ชุด

988,000              -                -                -                -   จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

35 ขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตร บา้นวงักะ
หาด หมู่ที่ 15  สายวงั
กะหาดไปโนนแหน

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร 
บา้นวงักะหาด หมู่ที่ 15  
ระยะทาง 2,300 เมตร

2,500,000              -                -                -                -   จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

36 ขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตร บา้นวงักะ
หาด หมู่ที่ 15  สายวงั
กะหาดไปบา้นชุมชน
พฒันา

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร 
บา้นวงักะหาด หมู่ที่ 15   
ระยะทาง 1,500 เมตร

             -   1,500,000              -                -                -   จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
หลัก
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 ขยายเขตไฟฟา้ เพื่อ
การเกษตร บา้นหวั
สระ หมู่ 4 ถึงสายเล่ียง
เมือง สุดเขตบา้นเทพ
นิมิตร หมู่ที่ 3 และสุด
เขตหมู่บา้นวงักะทะ
เหนือ หมู่ที่ 11

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ยาว 2,000 เมตร              -                -                -                -      2,000,000 จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

38 ติดต้ังระบบไฟฟา้ส่อง
สวา่งโซล่าเซล ซอยมี
มล บา้นวงักะหาด หมู่
ที่ 9

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

             -                -                -        500,000              -   จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

39 ติดต้ังระบบไฟฟา้ส่อง
สวา่งโซล่าเซล ซอย
โพธิท์อง หมู่ที่ 13

เพื่อขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใหก้ับประชาชน 
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านแสงสวา่งและ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

     500,000              -                -                -                -   จํานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

15,988,000 56,071,000 11,500,000 7,500,000 23,000,000

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

รวม 39 โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ส านักตะครอ้   ยุทธศาสาตรท์ี่  1 ยุทธศาสาตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.5 สนามกีฬา / เครือ่งออกก าลังกาย

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างสนามกีฬา บ้าน
เทพนิมิตร หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชนมี
สถานที่ออกก าลังกาย

ก่อสร้างสนามกีฬาตามแบบมาตรฐาน 
บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3

             -                -   3,000,000              -                -   ร้อยละประชาชนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และมี
ร่างกายที่แข็งแรง

กองฃ่าง

2 ก่อสร้างสนามกีฬา บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7

เพื่อประชาชนมี
สถานที่ออกก าลังกาย

ก่อสร้างสนามกีฬาตามแบบมาตรฐาน 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7

             -                -                -                -   3,000,000 ร้อยละประชาชนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และมี
ร่างกายที่แข็งแรง

กองฃ่าง

3 ติดต้ังเคร่ืองออกก าลัง
กาย บ้านศิลาทอง

เพื่อประชาชนมี
สถานที่ออกก าลังกาย

ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย จ านวน 10  ชุด              -                -                -   150,000              -   ร้อยละประชาชนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และมี
ร่างกายที่แข็งแรง

4 ติดต้ังเคร่ืองออกก าลัง
กาย บ้านวังกะหาด

เพื่อประชาชนมี
สถานที่ออกก าลังกาย

ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย จ านวน 15  ชุด              -   225,000              -                -                -   ร้อยละประชาชนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และมี
ร่างกายที่แข็งแรง
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ส่งเสรมิ พัฒนา โครงสรา้งพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจการทอ่งเที่ยว การค้า การลงทนุ อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพืเศษ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ก่อสร้างสนามกีฬา บ้าน
เทพารักษ์ หมู่ที่ 14

เพื่อประชาชนมี
สถานที่ออกก าลังกาย

ก่อสร้างสนามกีฬาตามแบบมาตรฐาน 
บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14

             -                -                -                -   3,000,000 ร้อยละประชาชนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และมี
ร่างกายที่แข็งแรง

กองฃ่าง

0 225,000 3,000,000 150,000 6,000,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม 5  โครงการ
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ส านักตะครอ้   ยุทธศาสาตรท์ี่  1 ยุทธศาสาตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.6 รัว้ / ซ่อมแซมบอ่ขยะ/ หอกระจายข่าว

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะ
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7

เพื่อท าให้บ่อขยะถูก
สุขลักษณะและรองรับ
ปริมาตรขยะที่เพิ่มขึ้น

ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะ
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 
จ านวน 1  แห่ง

                 -                  -                  -                  -   1,500,000 1 แห่ง บ่อขยะถูกลักษณะ สามารถ
รองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น

กองช่าง

2 ก่อสร้างร้ัวรอบป่าหนอง
พรมพิมล หมู่ที่ 7

เพื่ปัองกันการรุกล้ าที่รอบ
ป่าหนองพรมพิมล

ก่อสร้างร้ัวรอบป่าหนองพรม
พิมล หมู่ที่ 7

                 -                  -                  -                  -   1,000,000 1 แห่ง ลดปัญหาการรุล้ าที่รอบป่า
หนองพรมพิมล

กองช่าง

3 ก่อสร้างร้ัวรอบแนวเขตเหิบ
หินทอง ป่าสาธารณะศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 10

เพื่อป้องกันการรุกล้ าแนว
เขตโคกหินป่าสาธารณะ
ศาลาประชาคม

ก่อสร้างร้ัวรอบแนวเขตโคก
หิน ป่าสาธารณะศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 10    1,200
 เมตร

                 -                  -                  -                  -   1,000,000 1 แห่ง ลดปัญหารุกล้ าแนวเขตโคก
หินป่าสาธารณะศาลาประชาคม

กองช่าง

4 ก่อสร้างร้ัวรอบแนวสระวัง
มะนาว หมู่ที่ 12

เพื่อกันแนวเขตพร้อมกับ
ปรับปรุงภูมิทัศน์

ก่อสร้างร้ัวรอบแนวสระวัง
มะนาว หมู่ที่ 12  ยาว 1,200
 เมตร

                 -   1,000,000                -                  -                   -   1 แห่ง รอบสระมีภูมิทัศน์ที่ดี กองช่าง

5 ก่อสร้างร้ัวรอบแนวโคกไอ้คง
 หมู่ที่ 13

เพื่อป้องกันการรุกล้ าโคก
ไอ้คง

ก่อสร้างร้ัวรอบแนวโคกไอ้คง
 หมู่ที่ 13  ยาว 1,200 เมตร

                 -   1,000,000                -                  -                   -   1 แห่ง ลดปัญหารุกล้ าโคกไอ้คง กองช่าง

6 ก่อสร้างร้ัวรอบสนามกีฬา
บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สนาม
กีฬา

ก่อสร้างร้ัวรอบสนามกีฬา 
หมู่ที่ 15

                 -                  -                  -                  -   500,000 1 แห่ง สนามกีฬามีภูมิทัศน์ที่เหมาะสม กองช่าง

องค์การบรหิารส่วนต าบลส านักตะครอ้ อ าเภอเทพารกัษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ส่งเสรมิ พัฒนา โครงสรา้งพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจการทอ่งเที่ยว การค้า การลงทนุ อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพืเศษ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ติดต้ังระบบหอกระจาย
ข่าวทั้ง 16 หมู่บา้น

ใช้หอกระจายข่าวเปน็
ช่องทางในการ
ประชาสัมพนัธข์้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ใหแ้ก่
ประชาชน ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว

ติดต้ังหอกระจายข่าวทั้ง
 16 หมู่บา้น

    1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000    1,000,000 จ านวน
ระยะทาง
ที่ได้ขยาย
ไฟฟา้ที่มี
คุณภาพ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

8 ซ่อมแซมปรับปรุง
ระบบหอกระจายข่าวทั้ง
 16 หมู่บา้น

ใช้หอกระจายข่าวเปน็
ช่องทางในการ
ประชาสัมพนัธข์้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ใหแ้ก่
ประชาชน ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว

ซ่อมแซมปรับปรุงระบบ
หอกระจายข่าวทั้ง 16 
หมู่บา้น

        10,000       10,000       10,000       10,000        10,000 หอ
กระจาย
ข่าวทกุ
หมู่บา้น

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

9 ปรับปรุงภมูิทศัน์ภายใน
บา้นศิลาทอง หมู่ที่ 10

เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์
ภายในหมู่บา้นศิลาทอง

ปรับปรุงภมูิทศัน์ภายใน
บา้นศิลาทอง หมู่ที่ 10

              -                -                -                -   500,000 1 แหง่ หมู้บา้นศิลาทองมีภมูิ
ทศัน์ที่สวยงาม

กองช่าง

1,010,000 3,010,000 1,010,000 1,010,000 5,510,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม 9  โครงการ



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1 ยุททศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชด าริ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ส านักตะคร้อ   ยุทธศาสาตร์ที่  2 การพัฒนาแหล่งน  า
แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขุดลอกคลอง สระขุน
ชนะ จุดที่ 1 บ้านส านัก
ตะคร้อ

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน ้าใช้ในการเกษตร

ขุดลอกคลองสระขุนชนะระหว่าง
คลองสระขุนชนะถึงนาประคอง 
ชิขุนทด  กว้าง 15  เมตร ยาว 
2,000 เมตร ลึก 3 เมตร

               -                  -   1,710,000                -                  -   1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

2 ขุดลอกคลอง สระขุน
ชนะ จุดที่ 2 บ้านส านัก
ตะคร้อ

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน ้าใช้ในการเกษตร

ขุดลอกคลองสระขุนชนะระหว่าง
คลองสระขุนชนะถึงประปา หมู่ที่
 6  กว้าง 15  เมตร ยาว 300 
เมตร ลึก 3 เมตร

               -                  -   250,000                -                  -   1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

3 ขุดลอกคลองตาเชย หมู่
ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน ้าใช้ในการเกษตร

ขุดลอกคลองตาเชยบ้านหนอง
โพธิ์ หมู่ที่ 2  กว้าง 19  เมตร 
ยาว 2,000 เมตร ลึก 3 เมตร

               -                  -                  -                  -   2,640,000 1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

4 ขุดลอกหนองตะกร้า 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ 
หมู่ที่ 10 บ้านศิลาทอง  
ม. 8 ม.12 ม.13

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน ้าใช้ในการเกษตร

กว้าง 150.00 เมตร ยาว 150.00 

เมตร ลกึเฉลี่ย 3.00 เมตร

               -   4,000,000                -                  -                  -   1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

5 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าบ้าน
หนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 บ้าน
หนองโพธิ์

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน ้าใช้ในการเกษตร

กว้าง 150.00 เมตร ยาว 150.00 

เมตร ลกึเฉลี่ย 3.00 เมตร

               -                  -   4,000,000                -                  -   1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ส่งเสรมิ พัฒนา โครงสรา้งพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจการทอ่งเที่ยว การค้า การลงทนุ อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพืเศษ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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6 งานขุดลอกหนอง
ตะครอง บ้านศิลาทอง 
หมู่ที่ 10

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน ้าใช้ในการเกษตร

กว้าง 86.00 เมตร ยาว 150.00 

เมตร ลกึเฉลี่ย 2.00 เมตร

               -      1,500,000                -                  -                  -   1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

7 ขุดลอกคลองสายโกรก
ผ้ึง หมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน ้าใช้ในการเกษตร

ขุดลอกคลองสายโกรกผ่ึง กว้าง 
13  เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึก 3
 เมตร

               -                  -                  -                  -   2,300,000 1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

8 ขุดลอกคลองสายโกรก
หอย หมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน ้าใช้ในการเกษตร

ขุดลอกคลองสายโกรกหอย กว้าง
 13  เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึก 
3 เมตร

               -                  -                  -                  -   2,300,000 1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

9 ขุดลอกคลองสายเกาะ
หินปูน หมู่ที่ 5 บ้าน
ท านบเทวดา

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน ้าใช้ในการเกษตร

ขุดลอกคลองสายเกาะหินปูน 
กว้าง 13  เมตร ยาว 700 เมตร 
ลึก 3 เมตร

      950,000                -                  -                  -                  -   1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

10 ขุดลอกคลองสายหิน
ตะโก้ หมู่ที่ 5 บ้านท านบ
เทวดา

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน ้าใช้ในการเกษตร

ขุดลอกคลองสายหินตะโก้ กว้าง 
13  เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึก 3
 เมตร

               -                  -                  -                  -   2,300,000 1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

11 ขุดลอกล าห้อยจับพง ถึง
ล าชันโพรง  หมู่ที่ 5 
บ้านท านบเทวดา

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน ้าใช้ในการเกษตร

ขุดลอกล าจับพง ถึงล าชันโพรง  
ยาว 10,000 เมตร ลึก 3 เมตร

               -                  -                  -   10,000,000                -   1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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12 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าบ้าน
ท านบเทวดา หมู่ที่ 5 
บ้านท านบเทวดา

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน ้าใช้ในการเกษตร

ขุดลอกอ่างเก็บน้ าบ้านท านบ
เทวดา หมู่ที่ 5 บ้านท านบเทวดา

5,000,000                -                  -                  -                  -   1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

13 ขุดลอกตะหลุกเตยบ้าน
ท านบเทวดา หมู่ที่ 5 
บ้านท านบเทวดา

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน ้าใช้ในการเกษตร

ขุดลอกตะหลุกเตยบ้านท านบ
เทวดา หมู่ที่ 5 บ้านท านบเทวดา

               -                  -                  -   500,000                -   1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

14 ก่อสร้างแหล่งน้ าป่าหลุบ
โพธิ์ หมู่ที่ 5 บ้านท านบ
เทวดา

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน ้าใช้ในการเกษตร

ก่อสร้างแหล่งน้ าป่าหลุบโพธิ์ หมู่
ที่ 5 บ้านท านบเทวดา

50,000,000                -                  -                  -                  -   1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

15 ขุดลอกคลองวังแหว่ หมู่
ที่ 6 บ้านชุมชนพัฒนา

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน ้าใช้ในการเกษตร

ขุดลอกคลองวังแหว่ ถึงคลองบง 
หมู่ที่ 6 บ้านชุมชนพัฒนา

1,000,000                -                  -                  -                  -   1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

16 ขุดลอกคลองนาตามั่ง ถึง
 หินตะโก้น้อย หมู่ที่ 6 
บ้านชุมชนพัฒนา

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน ้าใช้ในการเกษตร

ขุดลอกคลองนาตามั่ง ถึง หิน
ตะโก้น้อย หมู่ที่ 6 บ้านชุมชน
พัฒนา

1,000,000                -                  -                  -                  -   1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

17 ขุดลอกสระเก็บน้ าโคก
ผักหวาน หมู่ที่ 7 บ้าน
โนนสมบูรณ์

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน ้าใช้ในการเกษตร

ขุดลอกสระเก็บน้ าโคกผักหวาน
พื้นที่จ านวน 10 ไร่ หมู่ที่ 7 บ้าน
โนนสมบูรณ์

               -                  -                  -                  -   5,000,000 1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

18 ขุดลอกคลองสายโคก
ผักหวาน หมู่ที่ 7 บ้าน
โนนสมบูรณ์

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน ้าใช้ในการเกษตร

ขุดลอกคลองสายโคกผักหวาน 
กว้าง 13  เมตร ยาว 2,000 เมตร
 ลึก 3 เมตร

               -                  -                  -                  -   2,300,000 1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง
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19 ขุดลอกคลองสายหนอง
หญ้าคา หมู่ที่ 7 บ้าน
โนนสมบูรณ์

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน ้าใช้ในการเกษตร

ขุดลอกคลองสายโคกผักหวาน 
กว้าง 13  เมตร ยาว 2,000 เมตร
 ลึก 3 เมตร

               -                  -                  -                  -   2,300,000 1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

20 ขุดลอกสระเก็บน้ าบ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 
บ้านโนนสมบูรณ์

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน ้าใช้ในการเกษตร

ขุดลอกสระเก็บน้ าโนนสมบูรณ์
พื้นที่จ านวน 13 ไร่ หมู่ที่ 7 บ้าน
โนนสมบูรณ์

               -                  -                  -                  -   5,500,000 1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

21 ขุดลอกคลองสายวัง
มะนาวถึงศาลเจ้าพ่อ
บุญลือ หมู่ที่ 8 บ้าน
หนองโพธ์เหนือ

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน ้าใช้ในการเกษตร

ขุดลอกคลองสายวังมะนาวถึงศาล
เจ้าพ่อบุญลือ หมู่ที่ 8 บ้านหนอง
โพธิ์เหนือ กว้าง 15 เมตร ยาว 
2000 เมตร

               -   2,500,000                -                  -                  -   1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

22 ก่อสร้างฝายน้ าล้นบ้าน
หนองโพธิ์เหนือ

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน ้าใช้ในการเกษตร

ก่อสร้างฝายน้ าล้นบ้านหนองโพธิ์
เหนือ

               -   500,000                -                  -                  -   1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

23 ปรับปรุงแหล่งน้ าในพืน้ที่
ต าบลส านักตะคร้อ

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน้ าใช้ในการเกษตร

ปรับปรุงแหล่งน้ าในพืน้ที่ต าบล
ส านักตะคร้อ ทั้งหมด 16 หมู่บ้าน

               -                  -   30,000,000                        -                  -   1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

24 ขุดลอกคลองสายโกรก
ผ้ึง หมู่ที่ 11 บ้านวัง
กะทะเหนือ

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน ้าใช้ในการเกษตร

ขุดลอกคลองสายโกรกผ้ึง หมู่ที่ 
11 บ้านวังกะทะเหนือ กว้าง 12 
เมตร ยาว 1000 เมตร

               -   1,250,000                -                  -                  -   1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 ขุดลอกขยายสระเก็บน้ า
 หมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะ
เหนือ

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน ้าใช้ในการเกษตร

ขุดลอกขยายสระเก็บน้ า หมู่ที่ 11
 บ้านวังกะทะเหนือ

               -   500,000                -                  -                  -   1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

26 ขุดลอกล าชันโพรง
ตอนล่าง ม.2,8,12

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน ้าใช้ในการเกษตร

 กว้าง 20 เมตร ยาว 3,000 เมตร                -   3,000,000                -                  -                  -   1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

27 ขุดลอกสระน้ าบ้าน
เทพารักษ์ หมู่ที่ 14

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน ้าใช้ในการเกษตร

ขุดลอกสระน้ าบ้านเทพารักษ์ หมู่
ที่ 14

               -                  -   3,000,000                -                  -   1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

28 ขุดลอกคลองส่งน้ า จาก
วังกะหาดถึงนายเซ็ง 
หมู่ที่ 15

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน ้าใช้ในการเกษตร

 กว้าง 2 เมตร ยาว 2,340  เมตร                -                  -                  -   750,000                -   1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

29 ซ่อมแซมปรับปรุงฝาย
น้ าล้นจากชุมชนพัฒนา 
คลองวังกะหาด

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน ้าใช้ในการเกษตร

ซ่อมแซมปรับปรุงฝายน้ าล้นจาก
ชุมชนพัฒนา คลองวังกะหาด

               -                  -                  -                  -   500,000           1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

30 ขุดลอกโครงการอนั
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ(หว้ยหาง
หมา)  บา้นท านบ
เทวดา หมู่ที่ 5

เพื่อแกป้ญัหาภยัแล้งแบบ
ยั่งยืน ใหป้ระชาชนได้มนี้ า
อปุโภคบริโภคตลอดป ี
เพื่อใหม้นี้ าใช้ในการเกษตร

ขุดลอกโครงการอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ  
(หว้ยหางหมา) บา้นท านบ
เทวดา หมู่ที่ 5

               -                  -   30,000,000                        -                  -   1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 ก่อสร้างโรงสูบน้ าด้วย
ระบบไฟฟ้าโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  
(ห้วยหางหมา) บ้านท านบ
เทวดา หมู่ที่ 5

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน้ าใช้ในการเกษตร

ก่อสร้างโรงสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้า
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
  (ห้วยหางหมา) บ้านท านบเทวดา 
หมู่ที่ 5

               -   30,000,000                        -                  -                  -   1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

32 ก่อสร้างระบบส่งน้ าจาก
อ่างเก็บน้ าทับร้ังน ามาใช้
ในพืน้ที่ต าบลส านักตะคร้อ

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน้ าใช้ในการเกษตร

ก่อสร้างระบบส่งน้ าจากอ่างเก็บน้ า
ทับร้ังน ามาใช้ในพืน้ที่ต าบลส านัก
ตะคร้อ

               -                  -                  -                  -   30,000,000         1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

33 ขุดลอกหว้ยล าชัน
โพรงช่วงบน (คลอง
ตาบญุ)

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน้ าใช้ในการเกษตร

กวา้ง 12 เมตร ลึก 3 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร

               -   2,000,000                   -                  -                  -   1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

34 ก่อสร้างฝายน้ าล้ยน
คลองประปา หมู่ที่ 6
 บา้นชุมชนพฒันา

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน้ าใช้ในการเกษตร

รายละเอียดตามแบบ
มาตราฐานก่อสร้างฝายน้ า
ล้น มข.2527

               -                  -   1,500,000                   -                  -   1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

35 ขุดลอกคลองสระวดั
บา้นโนนสมบรูณ์ 
ขุดสระน้ าบา้นโนน
สมบรูณ์

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน้ าใช้ในการเกษตร

จ านวน 13 ไร่                -                  -                  -                  -   3,000,000    1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

36 ขุดลอกคลองหนอง
ตะกร้าบา้นศิลาทอง

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน้ าใช้ในการเกษตร

กวา้ง 100 เมตร ยาว 150 
เมตร ลึก 3 เมตร ปริมาตร
ดินไม่น้อยกวา่ 39,984 
ลูกบาศก์เมตร

               -                  -                  -         1,768,000                -   1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 ขุดลอกคลองน้ า
แก้มลิง หนองตะกร้า
 บา้นหนองโพธิ ์หมู่ที่
 2,8 10,12,13

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน้ าใช้ในการเกษตร

กวา้ง 130 เมตร ยาว 131 
เมตร ลึก 3 เมตร ปริมาตร
ดินไม่น้อยกวา่ 46,000 
ลูกบาศก์เมตร

               -         1,752,000                -                  -                  -   1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

38 ขุดลอกสระน้ า หมู่ที่
 14 บา้นเทพารักษ์

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
ยั่งยืน ให้ประชาชนได้มีน้ า
อุปโภคบริโภคตลอดปี เพื่อให้
มีน้ าใช้ในการเกษตร

กวา้ง 70 เมตร ยาว 90 
เมตร ลึก 3.50 เมตร 
ปริมาตรดินไม่น้อยกวา่ 
13,459.75 ลูกบาศก์เมตร

               -                  -                  -           534,000                -   1 แห่ง ประชาชนได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี 
เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

57,950,000 44,002,000 70,460,000 13,018,000 58,140,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา
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รวม 38  โครงการ



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่  3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ส านักตะครอ้   ยุทธศาสาตรท์ี่  3 การพัฒนาด้านเศรษกิจ
   3.1 แผนงานการเกษตร 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมอาชีพหนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภณัฑ์

เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและ
เพิ่มทกัษะในการพฒันาสินค้า 
ใหม้ีคุณภาพ

กลุ่มอาชีพในต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง กลุ่มอาชีพมีทกัษะและ
วสัิยทศัน์ในการพฒันา
สินค้า (OTOP

ส านักปลัด

2 การประกวดผลผลิตทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมผลผลิตทางการ
เกษตรใหม้ีคุณภาพผ่านการ
ประกวด

ส่งเสริมผลผลิต
ทางการเกษตรให้
ได้รับการพฒันา
คุณภาพ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง ผลผลิตได้รับการพฒันา
ปรับปรุงสายพนัธุ์

ส านักปลัด

3 ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจชุมชน
เกษตรกรหมู่บา้นละ 100,000 
บาท

ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ มี
การรวมกลุ่มการประกอบ
อาชีพและการบริหารจัดการ
กลุ่มที่เข้มแข็ง

จ านวน 16 กลุ่ม 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 16 กลุ่ม ประชาชนมีทกัษะ 
ความรู้ในการประกอบ
อาขีพมากขึ้น

ส านักปลัด

4 ส่งเสริมเกษตรปลอดภยัรณรงค์
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ ต าบลส านัก
ตะคร้อ

เพื่อจัดการอบรมและรณรงค์ 
ประชาสัมพนัธก์ารใช้ปุ๋ย
ชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมี

1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง ประชาชนเหน็ประโยชน์
ของการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
แทนการใช้ปุ๋ยเคมี

ส านักปลัด

เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลส านักตะครอ้ อ าเภอเทพารกัษ์ จังหวัดนครราชสีมา
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ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ส่งเสรมิ พัฒนาและยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรปูมูลค่าสูง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
นวตักรรมการเกษตร และ
สถานที่ที่ประสบความส าเร็จใน
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ

เพื่อส่งเสริมกลุ่มใหม้ีความรู้
ความสามารถและ
ประสบการณ์

1  คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
ของ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

กลุ่มสามารถผลิตปุ๋ย
ชีวภาพที่มีคุณภาพ

ส านักปลัด

6 ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร รองรับการทอ่งเที่ยวทุ่งกังหนั
ลมในอนาคต

ต าบลส านักตะคร้อ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 แหง่ รวมกลุ่มผู้มีความรู้ภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่น

ส านักปลัด

7 ส่งเสริมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพยีง

เพี่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรใน
พื้นที่น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการ
ประกอบอาชีพ

เกษตรกรในพื้นที่ 
16 หมู่บา้น

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง มีการน้อมน าเอาหลัก 
ปรัญชาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาใช้ในการ
ประกอบอาชีพ

ส านักปลัด

8 ฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
 อบต.

เพื่อส่งเสริมใหค้ณะกรรมการ
ศูนย์ฯ มีความรู้ความ สามารถ
มากยิ่งขึ้น

สมาชิกศูนย์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
ของ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

คณะกรรมการศูนย์ฯ มี
ความรู้ความสามารถ
มากยิ่งขึ้น

ส านักปลัด

9 กิจกรรมส่งเสริมหมู่บา้น
เศรษฐกิจพอเพยีง

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพยีงด้านการเกษตร ตาม
แนวทฤษฎใีหม่

หมู่บา้น/ศูนย์เรียนรู้
  เศรษฐกิจพอเพยีง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 2 แหง่ ผู้เข้าร่วมโครงการน า
แนวคิดปรัญญา
เศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้
ในการด าเนิน
ชีวติประจ าวนัได้

ส านักปลัด

1,730,000     1,730,000     1,730,000     1,730,000     1,730,000     9   โครงการรวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
 -122-



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ส านักตะครอ้   ยุทธศาสาตรท์ี่  4 การพัฒนาด้านสังคม
    4.1 แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ
 สนองนโยบายของรัฐบาล

เด็ก ศพด. อบต.ส านัก
ตะคร้อและเด็กในพื้นที่
ต าบลส านักตะคร้อ

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของ
เด็กที่มีความ

พงึพอใจ

เด็กๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวนั
เด็กแหง่ชาติและมี
พฒันาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปญัญา

กอง
การศึกษา

2 ทศันศึกษานอกสถานที่ของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.
ส านักตะคร้อ

เพื่อน าคณะครูและเด็ก
ปฐมวยัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
อบต.ส านักตะคร้อ ไปทศัน
ศึกษานอกสถานที่ส่งเสริม
การเรียนรู้

ครูและเด็กปฐมวยัศูนย์
พฒันาเด็กเล็กอบต.

ส านักตะคร้อ

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของ
เด็กที่มีความ

พงึพอใจ

ครูและเด็กปฐมวยัได้ความรู้
เพื่อพฒันาความคิดของเด็ก
ในวยัเรียนรู้

กอง
การศึกษา

3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหวั)

เพื่อจัดซ้ือส่ือ วสัดุ
การศึกษาและเคร่ืองเล่น
พฒันาการเด็กที่เหมาะสม
กับวยั

ส่ือ วสัดุการศึกษาและ
เคร่ืองเล่นพฒันาการเด็ก
ที่เหมาะสมกับวยั

102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 1 คร้ัง/ปี ศูนย์พฒันาเด็กเล็กอบต.
ส านักตะคร้อมีส่ือ วสัดุ
การศึกษา และเคร่ืองเล่น
พฒันาการเด็กที่เหมาะสม
และเพยีงพอต่อการเรียน
การสอน

กอง
การศึกษา
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลส านักตะครอ้ อ าเภอเทพารกัษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 เสรมิสรา้งและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบรหิารจัดการภาครฐั เพ่ือสังคมคุณภาพสูง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ส่งเสริมภาวะโภชนาการ
ส าหรับเด็กปฐมวยั (ปลูกผัก
ปลอดสารพษิ)

เพื่อใหเ้ด็กปฐมวยัได้รู้จัก
วธิกีารปลูกผักสวนครัว 
และปลูกผักโดย   ไม่ใช้
สารเคมี

เด็กปฐมวยัศูนย์พฒันา
เด็กเล็กอบต.ส านักตะคร้อ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ปี เด็กปฐมวยัได้รู้จักวธิกีาร
ปลูกผักสวนครัว และปลูก
ผักโดยไม่ใช้สารเคมี

กอง
การศึกษา

5 สนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพื่อจัดหาอาหารเสริม(นม)
ที่ได้มาตรฐานถูกหลัก
อนามัยและมีคุณค่าอย่าง
เพยีงพอ

เด็กปฐมวยั และเด็ก
นักเรียนประถมศึกษา    
     ป.1-ป.6 ในเขต
ต าบลส านักตะคร้

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละของ
เด็กนักเรียนใน
เขต อบต.
ส านักตะคร้อ
มีสุขภาพและ
ภาวะ
โภชนาการที่
เหมาะสม

เด็กนักเรียนในเขต อบต.
ส านักตะคร้อมีสุขภาพและ
ภาวะโภชนาการที่เหมาะสม

กอง
การศึกษา

6 อุดหนุนอาหารกลางวนัศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อบต.ส านัก
ตะคร้อ

เพื่ออุดหนุนเปน็ค่าอาหาร
กลางวนัของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก    อบต.ส านักตะคร้อ

เด็กปฐมวยัศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก    อบต.ส านัก
ตะคร้อ

308,700 308,700 308,700 308,700 308,700 ร้อยละของ
เด็กปฐมวยั
ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กมี
สุขภาพและ
ภาวะ
โภชนาการที่
เหมาะสม

เด็กปฐมวยัศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กมีสุขภาพและภาวะ
โภชนาการที่เหมาะสม

กอง
การศึกษา
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งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 อุดหนุนอาหารกลางวนั เพื่ออุดหนุนเปน็ค่าอาหาร
กลางวนัของโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตต าบล
ส านักตะคร้อ

เด็กนักเรียนอ.1-ป.6 
โรงเรียนประถมศึกษาใน
เขตต าบลส านักตะคร้อ

2,268,000 2,268,000 2,268,000 2,268,000 2,268,000 ร้อยละของ
เด็กนักเรียน
โรงเรียน
ประถมศึกษา
ในเขตต าบล
ส านักตะคร้อ
มีสุขภาพและ
ภาวะ
โภชนาการที่
เหมาะสม

เด็กนักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตต าบล
ส านักตะคร้อมีสุขภาพและ
ภาวะโภชนาการที่เหมาะสม

กอง
การศึกษา

8 ผลิตส่ือสร้างสรรค์ด้วยมือ เพื่อใหค้รู ผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้และทกัษะในการ
ผลิตส่ือสร้างสรรค์อย่างมี
คุณภาพและมีเคร่ืองมือ
ส าหรับจัดประสบการณ์
เรียนรู้ส่งเสริมพฒันาการ
เด็กปฐมวยั

ครู ผู้ดูแลเด็ก       
สามารถผลิตส่ือ
สร้างสรรค์อย่าง    มี
คุณภาพและหลากหลาย

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ปี ครู ผู้ดูแลเด็ก มีส่ือ
สร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพ
และมีเคร่ืองมือส าหรับ      
จัดประสบการณ์เรียนรู้
ส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั

กอง
การศึกษา

9 ก่อสร้างหอ้งน้ าศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กมี
หอ้งน้ าเพยีงพอ มาตรฐาน
และปลอดภยั

หอ้งน้ าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 300,000 300,000          -            -            -   หอ้งน้ าศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

ศูนย์พฒันาเด็กมีหอ้งน้ า
เพยีงพอ มาตรฐานและ
ปลอดภยั

10 ปรับปรุงภมูิทศัน์รอบบริเวณ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก
เกิดความสวยงาม สะอาด 
และปลอดภยั ร่มร่ืน
เหมาะสมต่อการเรียนรู้

รอบบริเวณศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

         -            -   100,000          -   100,000 รอบบริเวณ
ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเกิด
ความสวยงาม สะอาด และ
ปลอดภยั ร่มร่ืนเหมาะสม
ต่อการเรียนรู้

กอง
การศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือ
เรียน)

เพื่อใหเ้ด็กปฐมวยัมีหนังสือ
เรียน

เด็กปฐมวยั (อายุ 3 – 5 
ป)ีศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
อบต.ส านักตะคร้อ

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 1 คร้ัง/ปี เด็กปฐมวยั (อายุ 3 – 5 ป)ี  
   มีหนังสือเรียนครบทกุคน

กอง
การศึกษา

12 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่า
อุปกรณ์การเรียน)

เพื่อใหเ้ด็กปฐมวยัมี
อุปกรณ์การเรียน

เด็กปฐมวยั(อายุ 3 – 5 
ป)ีศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
อบต.ส านักตะคร้อ

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 1 คร้ัง/ปี เด็กปฐมวยั(อายุ 3 – 5 ป)ี  
 มีอุปกรณ์การเรียนครบทกุ
คน

กอง
การศึกษา

13 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน)

เพื่อใหเ้ด็กปฐมวยัมี
เคร่ืองแบบนักเรียน

เด็กปฐมวยั (อายุ 3 – 5 
ป)ีศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
อบต.ส านักตะคร้อ

10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 1 คร้ัง/ปี เด็กปฐมวยั(อายุ 3 – 5 ป)ี มี
เคร่ืองแบบนักเรียนครบทกุ
คน

กอง
การศึกษา

14 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา             
 (ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน)

เพื่อใหเ้ด็กปฐมวยัมีกิจกรรม
เพื่อพฒันา    ผู้เรียนอย่าง
หลากหลายและเหมาะสม
ตามวยั

เด็กปฐมวยั(อายุ 3 – 5 
ป)ีศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
อบต.ส านักตะคร้อ

15,050 15,050 15,050 15,050 15,050 1 คร้ัง/ปี เด็กปฐมวยั(อายุ 3 – 5 ป)ี 
ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อพฒันา
ผู้เรียนอย่างหลากหลายและ
เหมาะสมตามวยั

กอง
การศึกษา

15 อุ่นไอรักอ้อมกอดแม่ เพื่อปลูกฝังใหเ้ด็กปฐมวยั
ได้แสดงออกถึงความรัก 
ความกตัญญูกตเวทต่ีอ
บพุการี และส่งเสริมความ
เข้มแข็งของสถาบนั
ครอบครัว

เด็กปฐมวยัศูนย์พฒันา
เด็กเล็กอบต.ส านักตะคร้อ

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 คร้ัง/ปี เด็กปฐมวยัได้แสดงออกถึง
ความรัก ความกตัญญู
กตเวทต่ีอบพุการี และ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
สถาบนัครอบครัว

กอง
การศึกษา

16 ปากหอม ฟนัสวย ยิ้มใส เพื่อใหเ้ด็กมีสุขภาพปาก
และฟนัที่แข็งแรง

เด็กปฐมวยัศูนย์พฒันา
เด็กเล็กอบต.ส านักตะคร้อ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี เด็กมีสุขภาพปากและฟนัที่
แข็งแรง

กอง
การศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 คลินิกส่งเสริมพฒันาการเด็ก
สุขภาพดี

เพื่อใหเ้ด็กมีพฒันาการที่
เหมาะสมกับวยั

เด็กปฐมวยัศูนย์พฒันา
เด็กเล็กอบต.ส านักตะคร้อ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี เด็กมีพฒันาการที่เหมาะสม
กับวยั

กอง
การศึกษา

18 รณรงค์ปอ้งกัน โรค มือ เทา้ 
ปากและโรคไวรัสโคโรนา 
2019

เพื่อใหเ้ด็กรู้จักรักษาความ
สะอาดของร่างกายตนเอง
อย่างถูกวธิแีละปลอดภยั
จากโรคระบาดปจัจุบนั

เด็กปฐมวยัศูนย์พฒันา
เด็กเล็กอบต.ส านักตะคร้อ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี เด็กรู้จักรักษาความสะอาด
ของร่างกายตนเองอย่างถูก
วธิแีละปลอดภยั จากโรค
ระบาดปจัจุบนั

กอง
การศึกษา

19 รณรงค์ปอ้งกันอุบติัเหตุใน
เด็กปฐมวยั

เพื่อใหเ้ด็กรู้จักวธิปีอ้งกัน
ตนเองจากอุบติัเหตุที่จะ
เกิดขึ้น

เด็กปฐมวยัศูนย์พฒันา
เด็กเล็กอบต.ส านักตะคร้อ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี เด็กสามารถปอ้งกันตนเอง
จากอุบติัเหตุที่จะเกิดขึ้น

กอง
การศึกษา

20 คุณตา-คุณยาย ช่วยสอน เพื่อใหเ้ด็กมีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์
เหน็คุณค่าและความส าคัญ
ของผู้สูงอายุ

เด็กปฐมวยัศูนย์พฒันา
เด็กเล็กอบต.ส านักตะคร้อ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ปี เด็กมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์        
เหน็คุณค่าและความส าคัญ
ของผู้สูงอายุ

กอง
การศึกษา

21 จัดท าลานปฏบิติัธรรมพร้อม
พระพทุธรูปบชูาศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็กมี
ลานปฏบิติัธรรมพร้อม
พระพทุธรูปบชูา

ลานปฏบิติัธรรมพร้อม
พระพทุธรูปบชูา ขนาด
หน้าตัก 1 เมตร

100,000          -   100,000          -            -   ลานปฏบิติั
ธรรมพร้อม
พระพทุธรูป
บชูา ขนาดหนา้
ตัก 1 เมตร

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีลาน
ปฏบิติัธรรม พร้อม
พระพทุธรูปบชูา

กอง
การศึกษา

22 เทพื้นคอนกรีตบริเวณประตู
ทางเข้าด้านทศิเหนือถึง
อาคารอเนกประสงค์โรงอาหาร

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

ลานกิจกรรมส าหรับ
จัดการเรียนการสอน

         -   100,000          -   100,000          -   ลานกิจกรรม
ส าหรับจัดการ
เรียนการสอน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.
ส านักตะคร้อ มีลาน        
กิจกรรมส าหรับจัดการเรียน
การสอน

กอง
การศึกษา

4,558,250  4,558,250  4,358,250  4,258,250  4,258,250  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม 22 โครงการ
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 เสรมิสรา้งและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบรหิารจัดการภาครฐั เพ่ือสังคมคุณภาพสูง



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ส านักตะครอ้   ยุทธศาสาตรท์ี่  4 การพัฒนาด้านสังคม
    4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สืบสานอนุรักษป์ระเพณีขึ้น
ดอยเจดีย์ มมัสการรูปหล่อ
หลวงพอ่คูณ ปริสุทโธอ าเภอ
เทพรักษ์

เพื่อส่งเสริมใหเ้ปน็
ประเพณีประจ าปขีอง
อ าเภอเทพารักษ์

ดอยเจดีย์  ต.บงึปรือ อ.
เทพารักษ์

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 คร้ัง ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมสืบ สานประเพณี
ขั้นดอยเจดีย์

ส านักปลัด

2 จัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ 
ทา้วสุรนารี   อ าเภอเทพารักษ์

เพื่อส่งเสริมใหเ้ปน็
ประเพณีประจ าอ าเภอ
เทพารักษ์

จัดงานบวงสรวง
อนุสาวรีย์ทา้วสุรนารี 1 
คร้ัง/ปี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ที่
ร่วมโครงการ

ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมประเพณีวนัฉลอง
ชัยชนะทา้วสุรนารี

ส านักปลัด

3 จัดงานสืบสานประเพณีลอย
กระทง

เพื่ออนุรักษแ์ละสืบสาน
ประเพณีลอยกระทงใหค้ง
อยู่สืบไป

จัดงานวนัลอยกระทง
ประจ าป ี   1 คร้ัง/ปี

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของผู้ที่
ร่วมโครงการ

ประชาชนได้อนุรักษแ์ละสืบ
สานประเพณีลอยกระทงให้
คงอยู่สืบไป

กอง
การศึกษา

4 สืบสานประเพณีสงกรานต์ เพื่ออนุรักษแ์ละสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ใหค้งอยู่
สืบไป

จัดงานวนัสงกรานต์ 
ประจ าป ี1 คร้ัง/ปี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ที่
ร่วมโครงการ

ประชาชนได้อนุรักษแ์ละสืบ
สานประเพณีสงกรานต์ให้
คงอยู่สืบไป

กอง
การศึกษา

5 อุดหนุนอ าเภอตามโครงการ
วนัปยิมหาราช

เพื่อแสดงความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์

จัดงานวนัปยิะมหาราช 1
 คร้ัง/ปี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของผู้ที่
ร่วมโครงการ

ประชาชนมีความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์

ส านักปลัด

6 จัดกจิกรรมวันคล้ายวันพระราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดุลย
เดชมหาราช บรมถบลพติร (5 
ธันวาคม)

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภกัดีต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์

จัดกิจกรรมวนัพอ่แหง่ชาติ   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000 ร้อยละของผู้ที่
ร่วมโครงการ

ประชาชนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีต่อสถาบนั
กษตัริย์

ส านักปลัด

7 หนูน้อยนักปฏบิติัธรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมแก่เด็กปฐมวยั

เด็กปฐมวยัศูนย์พฒันา
เด็กเล็กอบต.ส านักตะคร้อ

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 คร้ัง/ปี เด็กปฐมวยัมีคุณธรรม
จริยธรรม

กอง
การศึกษา
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วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 จัดงานสืบสานประเพณีแห่
เทยีนพรรษา

เพื่ออนุรักษแ์ละสืบสาน
ประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา
ใหค้งอยู่สืบไป

จัดงานแหเ่ทยีนพรรษา 
ประจ าป ี  1 คร้ัง/ปี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้ที่
ร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้อนุรักษแ์ละสืบ
สานประเพณีแหเ่ทยีน
พรรษาใหค้งอยู่สืบไป

กอง
การศึกษา

9 เทดิทนูพระเกยีรติคุณ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภมูพิลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร วันที่ 
13 ตุลาคม ของทกุปี

เพ่ือแสดงถึงความ

จงรักภกัดีตอ่สถาบนั

พระมหากษัตริย์

อุดหนุนอ าเภอเทพารักษ์ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้แสดงออกถึง

ความจงรักภกัดีตอ่สถาบนั

กษัตริย์

ส านักปลัด

10 ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  วันที่ 23 
ตุลาคม  ของทุกปี

เพ่ือแสดงถึงความ

จงรักภกัดีตอ่สถาบนั

พระมหากษัตริย์

อุดหนุนอ าเภอเทพารักษ์ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้แสดงออกถึง

ความจงรักภกัดีตอ่สถาบนั

กษัตริย์

ส านักปลัด

11 เทิดทูนพระเกียรติคุณ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิภพลอดุลยเดชมหาราช
 บรมนาถบพิตร  วันที่ 5  ธันวาคม
 ของทุกปี

เพ่ือแสดงถึงความ

จงรักภกัดีตอ่สถาบนั

พระมหากษัตริย์

อุดหนุนอ าเภอเทพารักษ์ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้แสดงออกถึง

ความจงรักภกัดีตอ่สถาบนั

กษัตริย์

ส านักปลัด

12 จัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระ
บรมราชินี  วันที่ 3  มิถุนายน  
ของทุกปี

เพ่ือแสดงถึงความ

จงรักภกัดีตอ่สถาบนั

พระมหากษัตริย์

อุดหนุนอ าเภอเทพารักษ์   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้แสดงออกถึง

ความจงรักภกัดีตอ่สถาบนั

กษัตริย์

ส านักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 จัดงานรัฐพธิี เฉลิมพระชน
พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หวั วันที่ 28  
กรกฎาคม  ของทกุปี

เพ่ือแสดงถึงความ

จงรักภกัดีตอ่สถาบนั

พระมหากษัตริย์

อุดหนุนอ าเภอเทพารักษ์   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้แสดงออกถึง

ความจงรักภกัดีตอ่สถาบนั

กษัตริย์

ส านักปลัด

14 จัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชน
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชะนีนาถพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง  วันที่ 12  
สิงหาคม  ของทุกปี

เพ่ือแสดงถึงความ

จงรักภกัดีตอ่สถาบนั

พระมหากษัตริย์

อุดหนุนอ าเภอเทพารักษ์   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้แสดงออกถึง

ความจงรักภกัดีตอ่สถาบนั

กษัตริย์

ส านักปลัด

15 แข่งขันฟตุซอลเด็กและ
เยาวชน

เพื่อส่งเสริมทกัษะด้านกีฬา
ประเภทฟตุซอลใหแ้ก่เด็ก
และเยาวชน

เด็กและเยาวชนต าบล
ส านักตะคร้อ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้ที่
ร่วมกิจกรรม

เด็กและเยาวชนมีทกัษะการ
เล่นกีฬาฟตุซอล มีสุขภาพ
แข็งแรง

กอง
การศึกษา

16 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อเปน็การส่งเสริมการใช้
เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์  
หา่งไกลยาเสพติด สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

เด็กเยาวชน และ
ประชาชน ต าบลส านัก
ตะคร้อ

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของผู้ที่
ร่วมกิจกรรม

เด็ก เยาวชนและประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรง สามัคคี 
หา่งไกลยาเสพติด

กอง
การศึกษา

17 แข่งขันกีฬาสีสัมพนัธ ์ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อใหเ้ด็กปฐมวยัมีทกัษะ
ในการเล่นกีฬา เกิดความ
สามัคคี มีน้ าใจนักกีฬา

เด็กปฐมวยัศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก อบต.ส านัก
ตะคร้อ

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 คร้ัง/ปี เด็กปฐมวยัมีทกัษะการเล่น
กีฬา เกิดความสามัคคี และ
มีน้ าใจนักกีฬา

กอง
การศึกษา

720,000    720,000    720,000    720,000    720,000    
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วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

17   โครงการรวม

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ส านักตะครอ้   ยุทธศาสาตรท์ี่  4 การพัฒนาด้านสังคม
    4.3 แผนงานการสาธารณสุข

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 รณรงค์ปอ้งกันโรคไข้เลือดออก ฉีดพน่หมอกควนัและแจก
ทรายอะเบททกุหลังคาเรือน

ครอบคลุม 16 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง ผู้ปว่ยโรคไข้เลือดออกใน
ต าบลลดลง

ส านักปลัด

2 สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้น้อง
นางเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณ์ วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน
 วรขัตติยราชนารี

เพื่อใหป้ระชาชนในเขต
ต าบลส านักตะคร้อ 
ปลอดภยัจากโรคพษิสุนัชบา้

ครอบคลุม 16 หมู่บา้น   76,000   76,000   76,000   76,000   76,000 16 หมู่บา้น ประชาชนในต าบลปลอดภยั
จากโรคพษิสุนัขบา้

ส านักปลัด

3 ควบคุมวณัโรคอย่างมี
ประสิทธภิาพ อบต.ส านัก
ตะคร้อ

เพื่อปอ้งกันการเกิดโรควณั
โรค ในพื้นที่

ครอบคลุม 16 หมู่บา้น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 16 หมู่บา้น ผู้ปว่ยโรควณัโรคภายใน
ต าบลลดลง

ส านักปลัด

4 พระราชด าริด้านสาธารณสุข
เพิ่มเติม

เพื่อตอบสนองนโยบายกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

อดุหนนุจัดโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 16 
หมู่บา้น

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 จ านวน
โครงการ

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการต่างๆ

ส านักปลัด

5 ส่งเสริมระบบแพทย์ฉุกเฉิน 
EMS

เพื่อใหบ้ริการทางด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินแก่ผู้ปว่ย
และผู้ประสบอุบติัเหตุ

 1 ทมี   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000 1  คร้ัง ผู้ปว่ยและผู้ประสบอุบติัเหตุ
ได้รับการช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็ว

ส านักปลัด

6 อาหารปลอดภยั เพื่อใหผู้้ประกอบการด้าน
อาหารมีมีความรู้ความ
เข้าใจและปฏบิติัได้ได้
ถูกต้องตามหลักสุขาภาล

1 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง ประชาชนมคีวามรู้ความเข้าใจ
ในการและปฏบิติัได้ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภบิาลในการและ
ปฏบิติัได้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภบิาล

ส านักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 เสรมิสรา้งและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบรหิารจัดการภาครฐั เพ่ือสังคมคุณภาพสูง

งบประมาณและที่ผ่านมา



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ปอ้งกันและเฝ้าระวงัโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) หรือโรคอุบติัใหม่

เพื่อปอ้งกันและเฝ้าระวงั
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) หรือ
โรคอุบติัใหม่

พื้นที่ อบต.ส านักตะคร้อ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้ที่
ร่วมกิจกรรม

มีการปอ้งกันและเฝ้าระวงั
ปอ้งกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) หรือ
โรคอุบติัใหม่

ส านักปลัด

8 เสริมสร้าง สมรรถนะการ
ประสานงาน เพื่อระดม
ทรัพยากร ส่งเสริมอนามัย
เจริญพนัธุป์อ้งกันแก้ไขปญัหา
เอดส์และการต้ังครรภใ์นกลุ่ม
วยัรุ่น

เพื่อใหค้วามรู้และลด
ปญัหาการเกิดโรคเอดส์
และการต้ังครรภก์่อนวยัอัน
ควรในกลุ่มวยัรุ่น

ครอบคลุม 16 หมู่บา้น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 2 กลุ่ม ปญัหาโรคเอดส์และปญัหา
การต้ังครรภก์่อนวยัอันควร
ในต าบลลดลง และไม่มี

ส านักปลัด

9 แลกเปล่ียนเรียนรู้โรคพษิ
สุนัขบา้

เพื่อประชาชนภายใน
หมู่บา้นได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้เกี่ยวกับโรคพษิสนุข
บา้

ประชากรหมู่ที่ 11 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของผู้ที่
ร่วมกิจกรรม

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรคพษิสนัขบา้

ส านักปลัด

10 ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อประชาชนภายในหมู่บา้น
มร่ีางกายที่แข็งแรงและใช้
เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์

ครอบคลุม 16 หมู่บา้น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนใช้เวลาวา่งที่เกิด
ประโยชน์และมีร่างกายที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

11 หมู่บา้นร่วมใจ สวมหน้ากาก
อนามัย 100 เปอร์เซน

เพื่อรณรงค์ การสวมหนา้กาก
 ลดความเส่ียงจากโรคโควิด

ประชากรหมู่ที่ 11 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนลดความเสียงจาก
โรคโควดิได้เปน็บางส่วน

ส านักปลัด

12 จัดต้ังศูนย์ LQ ระดับพื้นที่ เพื่อปอ้งกนัและควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19

ภายในต าบลส านักตะคร้อ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้า

ศูนย์ LQ

สามารถปอ้งกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19

ส านักปลัด

886,000  886,000  886,000  886,000  886,000  รวม 12 โครงการ

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ส านักตะครอ้   ยุทธศาสาตรท์ี่  4 การพัฒนาด้านสังคม
4.4 แผนงานสรา้งความเข็มแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการ
ต้ังครรภก์่อนวนัอันควร

เพื่อจัดกิจกรรมในการ
รณรงค์ปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหาการต้ังครรภก์่อนวนั
อันควร

ครอบคลุม 16 หมู่บา้น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง ปญัหาเด็กต้ังครรภก์่อนวนั
อันควร ไม่มีในพื้นที่

ส านักปลัด

2 พฒันาศักยภาพสภาเยาวชน
ในการจัดรณรงค์ส่งเสริม
อนามัยเจริญพนัธุว์ยัรุ่น 
อย่างมีประสิทธภิาพ

เพื่อใหส้ภาเยาวชนมี
บทบาทและช่วยเหลือกลุ่ม
เยาวชนด้วยกัน อย่างเข้าใจ
 ตรงจุด และทั่งถึง

ครอบคลุม 16 หมู่บา้น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 2 กลุ่ม กลุ่มวยัรุ่นมีการช่วยเหลือกัน
 เฝ้าระวงัภยัและคอย
แนะน าส่ิงที่ดีใหแ้ก่กัน

ส านักปลัด

3 อุดหนุนเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวดั

เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวดั

1 คร้ัง/ปี 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 คร้ัง เพื่อด าเนินงานการกุศล
ช่วยเหลือผู้เดือนร้อน

ส านักปลัด

4 จ้างนักเรียนระหวา่งปดิภาค
เรียน

เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนมี
ทกัษะ และการพฒันาด้าน
ความรู้ในการท างาน และ
รู้จักใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็
ประโยชน์

ระหวา่งเดือนมีนาคม – 
มิถุนายน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนนักเรียน นักเรียนรู้จักใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์เพิ่มรายได้ให้
ครอบครัวและเพิ่มทกัษะ
ความรู้ในการท างาน

ส านักปลัด

5 สนับสนุนกิจกรรมวนัสตรี
สากลต าบลส านักตะคร้อ

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเนื่อง
ในวนัสตรีสากลของต าบล
ส านักตะคร้อ

16  หมู่บา้น 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 คร้ัง กลุ่มสตรีจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมงานด้านสตรีใน
ต าบลใหม้ั่นคง

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 เสรมิสรา้งและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบรหิารจัดการภาครฐั เพ่ือสังคมคุณภาพสูง
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งบประมาณและที่ผ่านมา



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 รวมพลังเยาวชนท างาน
บริการสังคมและเดินรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวนั
ต่อต้านยาเสพติด

เพื่อร่วมรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติดเนื่องในวนัต่อต้านยา
เสพติด

เยาวชนเปา้หมายในพื้นที่
 ระหวา่ง 15 -20 ปี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วม
ในการ รณรงค์ และเฝ้า
ระวงัปอ้งกันมิใหม้ี การแพร่
ระบาดของยาเสพติด

ส านักปลัด

7 เข้าค่ายอบรมเยาวชน 
หา่งไกลยาเสพติด

เพื่อใหผู้้เข้าอบรมมีความรู้
บทบาทหน้าที่เยาวชนต่อ
ครอบครัว ชุมชน 
ประเทศชาติ หา่งไกลยา
เสพติด

เข้าค่ายเยาวชน จ านวน 
50 เด็ก เยาวชนไปทศัน

ศึกษา ณ สถานพนิิจ และ
เรือนจ า

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ตระหนักในบทบาทหน้าที่
ต่อครอบครัวชุมชนและประ 
เทศชาติ รู้โทษของยาเสพติด

ส านักปลัด 
 อบต.
ส านัก
ตะคร้อ

8 ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติด ในครอบครัว และ
สถานศึกษา

เพื่อจัดกิจกรรมปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติด 
เยาวชนเข้มแข็งหา่งไกล
จากยาเสพติด

พื้นที่ต าบลส านักตะคร้อ 
16 หมู่บา้น และ

สถานศึกษาในพื้นที่ 4 
แหง่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

เยาวชนมีความเข้มแข็งไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับส่ิง เสพติด และ
อบายมุขทั้งปวง

ส านักปลัด 
 อบต.
ส านัก
ตะคร้อ

9 อบรมศึกษาดูงานเสริมสร้าง
ความรู้ใหก้ับกลุ่ม อสม. กลุ่ม
สตรี กลุ่มแม่บา้น

เพื่อพฒันาความรู้เพื่อให้
การท างานอย่างมี
ประสิทธภิาพ

กลุ่ม อสม กลุ่มสตรี กลุ่ม
แม่บา้น

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ และได้น าความรู้นั้น
มาเพิ่มประสิทธิ

ส านักปลัด

10 ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พฒันา
ครอบครัว

เพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัว
ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนให้ดียิ่งขี้น

พื้นที่ 16 หมู่บา้นต าบล
ส านักตะคร้อ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

สถาบนัครอบครัวมีความ
เข้มแข็ง เพิ่มมากขึ้น

ส านักปลัด

11 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พื้นที่ 16 หมู่บา้นต าบล
ส านักตะคร้อ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ส านักปลัด

12 อบรมตลาดออนไลน์ ประชากรหมู่ที่ 3 และ
หมู่ที่ 16

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ส านักปลัด

420,000    420,000    420,000    420,000    420,000    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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รวม 12 โครงการ



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ส านักตะครอ้   ยุทธศาสาตรท์ี่  4 การพัฒนาด้านสังคม
4.5 แผนงานงบกลาง

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เบี้ยยังชีพใหผู้้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อช่วยเหลือผู้ปว่ยให้
สามารถมีชีวติอยู่ได้ด้วย
ตนเอง

ผู้ติดเชื้อเอดส์ ภายใน
ต าบล

  18,000   18,000   18,000   18,000   18,000 ผู้มีสิทธไิด้รับ
ช่วยเหลือ

ผู้ปว่ยได้รับการดูแลและท า
การรักษา/อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข

ส านักปลัด

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุใหม้กีารด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข

ผู้สูงอายุภายในต าบล
ส านักตะคร้อ

  10,000,000   10,000,000   10,000,000   10,000,000   10,000,000 ผู้มีสิทธไิด้รับ
ช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวติที่ดี
ขึ้นหลังจากได้รับเบี้ยยังชีพ

3 เบี้ยยังชีพผู้พกิาร เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ
ของผู้สูงอายุใหม้ีการ
ด ารงชีวติอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข

ผู้พกิารภายในต าบล
ส านักตะคร้อ

    2,300,000     2,300,000     2,300,000     2,300,000     2,300,000 ผู้มีสิทธไิด้รับ
ช่วยเหลือ

ผู้พกิารมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น
หลังจากได้รับเบี้ยยังชีพ

12,318,000  12,318,000  12,318,000  12,318,000  12,318,000  
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ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 เสรมิสรา้งและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบรหิารจัดการภาครฐั เพ่ือสังคมคุณภาพสูง

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม 3  โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก



ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ส านักตะครอ้   ยุทธศาสาตรท์ี่  5 การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี
   5.1 แผนงานการบรหิารทั่วไป  

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ส่งเสริมการใหค้วามรู้เกี่ยวกบั

กฎหมายภาคประชาชน และ
ประชาธิปไตยภาคประชาชน

เพื่อรณรงค์ประชาสัมพนัธใ์ห้
ความรู้เกี่ยวกับประชาธปิไตย
ภาคประชาชน

16 หมู่บา้น 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรม

ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตย

ส านักปลัด

2 จัดประชุมเวทปีระชาคม
หมู่บา้น/ต าบล

เพื่อใหป้ระชาชนได้แสดงความ
คิดเหน็และมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางการพฒันา
ทอ้งถิ่น

3 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรม

ประชาชนมีบทบาทและมีส่วน
ร่วม 16 หมู่บา้น

ส านักปลัด

3 ติดต้ังเคร่ืองเสียงหอ้ง
ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลส านักตะคร้อ

เพื่อติดต้ังเคร่ืองเสียงพร้อม
อุปกรณ์ครบชุดประจ าหอ้งชุม
ขององค์การบริหารส่วนต าบล

1 ชุด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ชุด การส่ือสารที่หอ้งประชุมมีความ
ชัดเจน มีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

4 จัดการเลือกต้ังคณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาฯ ในกรณี
ต าแหน่งที่วา่ง หรือเลือกต้ัง
ใหม่

เพื่อใหอ้บต.มีระบบบริหารงาน
เปน็ไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบยีบของทางราชการ และ
การเมืองทอ้งถิ่นมีตวามโปร่งใส 
และสุจริต

จัดการเลือกต้ังคณะ
ผู้บริหารและสมาชิก
ในกรณีต าแหน่งวา่ง

  200,000   200,000   200,000   200,000   750,000  ร้อยละของผู้
มาใช้สิทธิ์
เลือกต้ัง

ประชาชนมาใช้สิทธเิลือกต้ัง
มากกวา่ร้อยละ 70

ส านักปลัด

ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งและพัฒนาคน ชุมชนเมืองและการยกระดับการบรหิารจัดการภาครฐั เพ่ือสังคมคุณภาพสูง

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลส านักตะครอ้ อ าเภอเทพารกัษ์ จังหวัดนครราชสีมา
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 การบริหารงานตามหลักธรร

มาภบิาล
เพื่อใหบ้คุลากรปฏบิติังานตาม
หลักธรรมาภบิาล

คณะผู้บริหาร 
พนักงานและลูกจ้าง

    5,000     5,000     5,000     5,000     5,000  ร้อยละของ บคุลากรปฏบิติังานได้อย่างเปน็
ระบบและถูกต้องตามระเบยีบ
ต่าง ๆ

ส านักปลัด

6 อบรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมใหบ้คุลากรและสร้าง
จิตส านึกที่ดีในการท าประโยชน์
ต่อส่วนรวม

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรม

บคุลากรมีคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏบิติังาน มีจิตส านึกใน
การท าความดีและท าประโยชน์
ต่อส่วนรวม

ส านักปลัด

7 อบรมเพื่อเสริมสร้างและ
พฒันาศักยภาพการท างาน
ของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง

เพื่อพฒันาศักยภาพของบคุลากร
 และเสริมสร้างประสิทธภิาพ
การท างาน

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้
เข้าอบรม

บคุลากรปฏบิติังานได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบยีบ
และมีประสิทธภิาพมากขึ้น

ส านักปลัด

8 จัดกิจกรรมวนัทอ้งถิ่นไทย เพื่อน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธคุิณฯ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 
แลกเปล่ียนประสบการณ์เพื่อ
การพฒันศักยภาพระหวา่ง อปท.

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
โครงการ

ได้น้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธคุิณฯในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ

ส านักปลัด

9 อบรมเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพการท างานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล

เพื่อพฒันาศักยภาพของคณะ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และ
เพิ่มประสิทธภิาพการท างานให้
ดีขึ้น

คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภา ฯ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้
เข้าอบรม

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ
 มีความรู้ด้านกฎหมายและมี
แนวคิดในการพฒันาทอ้งถิ่น
มากขึ้น

ส านักปลัด

10 อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการท างานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง

เพื่อพฒันาศักยภาพ เสริมสร้าง
วสัิยทศัน์ ประสบการณ์และ
เพิ่มพนูความรู้เพื่อการท างานให้
มีประสิทธภิาพ

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ ผู้น า

ชุมชน พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงาน

จ้าง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของผู้
เข้าอบรม

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประสบการณ์ และมีความคิด
สร้างสรรค์ น าความรู้มา
ประยุกต์ในการท างานเพิ่มมาก
ขึ้น

ส านักปลัด
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 สร้างขวญัก าลังใจแก่บคุลากร เพื่อสร้างขวญัและก าลังใจที่ดี

ใหก้ับบคุลากร
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พนักงานส่วน
ต าบลและ

พนักงานจ้างทุกคน

บุคลากรมีก าลังใจในการท างาน และ
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร

ส านักปลัด

12 สร้างวฒันธรรมในองค์กร เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการอนุรักษ์
วฒันธรรมอันดีงามภายในองค์กร

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง

        -           -           -           -           -   พนักงานส่วน
ต าบลและ

พนักงานจ้างทุกคน

เกิดความภูมิใจในองค์กรและเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อผู้มาติดต่อราชการ

ส านักปลัด

13 จัดเก็บภาษีเคล่ือนที่และจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการ
ช าระภาษี

เพื่อลดขั้นตอนและการะบวนงาน
ให้บริการประชาชนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

ออกจัดเก็บภาษีเคล่ือนที่
จ านวน 16 ชุมชน

    5,000     5,000     5,000     5,000     5,000 ร้อยละของผู้มา
เสียภาษี

ประชาชนมีความพอใจในการ
บริการของ อบต.

กองคลัง

14 ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพย์สิน

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ
จัดเก็บรายได้

จ้างเหมา
บริษทัเอกชน
ปรับปรุงแผนที่ภาษี

        -           -     100,000   100,000   100,000  1 คร้ัง อบต.มีรายได้เพิ่มขึ้น กองคลัง

15 ส ารวจความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ

เพื่อใหท้ราบความพงึพอใจของ
ประชาชนต่อการปฏบิติังานของ

จ้างเหมามหาลัยราช
ภฎันครราชสีมา
ส ารวจฯ

  20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   1 คร้ัง/ปี น าข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงการ
ท างานบริการต่อไป

 ส านักปลัด

16 จัดท าวารสาร
ประชาสัมพนัธก์าร
ด าเนินงานของ อบต.

เพื่อใหป้ระชาชนทราบผลการ
ด าเนินงานของ อบต.

จัดท าวารสาร   40,000   40,000   40,000   40,000   40,000 2 คร้ัง/ปี ประชาชนได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานของ อบต.ทุกๆโครงการ

 ส านักปลัด

17 อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540

เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้างและประชาชน
ทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร

อบรมฯ 1 คร้ัง/ปี   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   1 คร้ัง/ปี พนักงาน ลูกจ้างมีความรู้ด้าน 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

 ส านักปลัด

18 การสร้างสรรค์งาน
ประติมากรรมประจ าทอ้งถิ่น

เพื่อสร้างสรรค์งาน
ประติมากรรมประจ าทอ้งถิ่น

1 คร้ัง/ปี   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   1 คร้ัง/ปี ทอ้งถิ่นมีงานประติมากรรม
ประจ าทอ้งถิ่น

ส านักปลัด

19 ซ่อมแซม/ปรับปรุงซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ

  200,000   200,000   200,000   200,000   200,000 ส านักปลัด

1,245,000 1,245,000 1,345,000 1,345,000 1,895,000
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รวม 19  โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 9 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ส านักตะครอ้   ยุทธศาสาตรท์ี่  5 การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี
    5.2 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ด่านชุมชน เพื่อเปน็การปอ้งกันและแก้ไข

ปญัหายาเสพติด
กลุ่มเยาวชน 
ประชาชน และกลุ่ม
เส่ียง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สถิตการเกิด
อุบติัเหตุ

ประชาชนปฏบิติัตามวนิัย
จราจรอย่างถูกวธิี

ส านักปลัด

2 อบรมพฒันาศักยภาพ
อาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่าย
พลเรือน

เพื่อประชุมชี้แจง และอบรม
พฒันาศักยภาพใหค้วามรู้ใหแ้ก่
อาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพล
เรือน

สมาชิก อปพร.อบต.
ส านักตะคร้อ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรม

อปพร.มีความพร้อมและมี
ศักยภาพในการปฏบิติังาน

3 ฝึกอบรม อปพร. (จัดต้ังใหม)่ จัดต้ัง อปพร.ขึ้นใหม่ พร้อมกัน
ฝึกอบรม

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลส านักตะคร้อ 
จ านวน 30 คน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรม

มีเครือข่าย อปพร.เพิ่มขึ้น ส านักปลัด

4 ฝึกทบทวน อปพร. เพื่อฝึกทบทวน อปพร. อปพร.จ านวน 30 คน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรม

อปพร.มีความรู้ความเข้าใจมี
ทกัษะความสามารถในเร่ือง
ปอ้งกันและ

5 ฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

เพื่อเพิ่มความรู้และทกัษะใน
การปฏบิติังาน

1 คร้ัง/ปี   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรม

ผู้เข้าร่วมโครงการมีทกัษะในการ
 ปฏบิติังานที่มีประสิทธภิาพ
มากขึ้น

ส านักปลัด

6 ปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ จัดกิจกรรมอบรเพื่อปกปอ้ง
สถาบนัหลักของชาติ

เปา้หมาย 50 คน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 คร้ัง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตส านึกรัก
และปกปอ้งสถาบนัหลักของชาติ

ส านักปลัด
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 อบรมปอ้งกันและ

ปราบปรามการทจุริต
อบรมเจ้าหน้าที่ทกุส่วนและ
ผู้บริหารของ อบต. การ
ปฏบิติ้การปอ้งกันและ
ปราบปรามการทจุริตภาครัฐ

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตส านึกรัก
และปกปอ้งสถาบนัหลักของชาติ ส านักปลัด

8 อบรมพฒันาศักยภาพทมี 
OTOS

เพื่อประชุมชี้แจง และอบรม
พฒันาศักยภาพใหค้วามรู้ใหแ้ก่
ทมี OTOS

ทมี OTOS อบต.ส านักตะคร้อ50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรม

ทมี OTOS มีความพร้อมและมี
ศักยภาพในการปฏบิติังาน

9 ฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติั
ประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักตะคร้อ

เพื่อเตรียมความพร้อม และเพิ่ม
ทกัษะการปอ้งกันภยัใหแ้ก่
ผู้ปฏบิติังานด้านสาธารณภยั

ชุดปฏบิติัการจิต
อาสาภยัพบิติัประจ า
องค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักตะคร้อ 
50 คน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรม

ชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติัมี
ความพร้อมและทกัษะการ
ปฏบิติังาน

10 รณรงค์เพื่อปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหาอุบติัเหตุทาง
ถนน ในช่วงเทศกาล

เพื่อปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น 
ปใีหม่ สงกรานต์ เปน็ต้น

ปอ้งกันและลด
อุบติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล

  30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   2 คร้ัง ประชาชนสัญจรไปมา มีความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ

ส านักปลัด

11 แก้ไขปญัหาอุบติัเหตุทาง
ถนนในชุมชน

เพื่อปอ้งกันการเกิดอุบติัในชุมชน
 และแก้ไขปญัหาอุบติัเหตุจุด
เส่ียงในพื้นที่ต าบลส านักตะคร้อ

ถนนในเขต
รับผิดชอบของต าบล
ส านักตะคร้อ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน แก้ไขปญัหา
อุบติัเหตุในพื้นที่

12 โครงการปรับปรุง และ
พฒันาศูนย์ อปพร.อบต.
ส านักตะคร้อ

เพื่อใหม้ีการพฒันา ปรับปรุงภมูิ
ทศัน์ ศูนย์ อปพร.อบต.ส านัก
ตะคร้อ

ศูนย์ อปพร.อบต.ส านักตะคร้อ100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศูนย์ อปพร.มีการปรับปรุงภมูิ
ทศัน์ พฒันาการด าเนินงานของ
กิจการ อปร.
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งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 ฝึกอบรมทมีกู้ชีพ EMS 

ระดับต าบล
เพื่อช่วยเหลือประชาชนและ
เพิ่มประสิทธภิาพ การปฏบิติัง
งาน

1 ทมี จ านวน 10 คน   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000 1 คร้ัง การปฏบิติัทมีกู้ชีพ EMS 
ปฏบิติังานอย่างมีประสิทธภิาพ

14 จัดอบรมการปอ้งกันไฟปา่ เพื่อใหค้วามรู้แกประชาชนใน
การปอ้งกันไฟปา่

 จัดอบรม 1 คร้ัง/ปี   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000 ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้ความสามารถ
และปฏบิติังานได้จริง

รวม 885,000 885,000 885,000 885,000 885,000

ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ส านักตะครอ้   ยุทธศาสาตรท์ี่  5 การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี
    5.3 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างอาคารผู้บริหาร เพื่อใหผู้้บริหารมีสถานที่ส าหรับ

ปฏบิติ้หน้าที่และบริการ
ประชาชน

1 หลัง 500,000           -             -             -             -   1 แหง่ ผู้บริหารมอีาคารที่เหมาะสมและมี
พื้นที่เพยีงพอต่อการบริการ
ประชาชน

ส านักปลัด

2 ก่อสร้างหอ้งน้ า เพื่อใช้ส าหรับอ านวยความสะดวก
ใหแ้กป่ระชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
และบคุลากรของ อบต.

500,000           -             -             -             -   ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
และเจ้าหน้าที่ มีหอ้งน้ าที่ได้
มาตรฐานถูกสุขลักษณะ

ส านักปลัด

3 หอประชุม เพื่อใช้ส าหรับการจัดงานต่าง ๆ กวา้ง 10 เมตร ยาว 
25 เมตร

          -   2,500,000           -             -             -   1 หลัง การจัดงานต่าง ๆ มีสถานที่
พร้อมที่จะด าเนินการ

ส านักปลัด

4 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ส านักงาน อบต.

เพื่อรองรับการบริการและ
เอื้ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

อาคารส านักงาน 500,000           -             -             -             -   อาคารส านักงาน ประชาขนได้รับความสะดวกต่อ
การติดต่อราชการ

ส านักปลัด

รวม 1,500,000 2,500,000 0 0 0

14 โครงการ
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4 โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งและพัฒนาคน ชุมชนเมืองและการยกระดับการบรหิารจัดการภาครฐั เพ่ือสังคมคุณภาพสูง

งบประมาณและที่ผ่านมา



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 10  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ส านักตะคร้อ   ยุทธศาสาตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   6.1 แผนงานการการเกษตร

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 คลองสวยน้้าใส เพื่ออนุรักษ์หัวย หนอง คลอง บึง

 สาธารณะประโยชน์ สะอาดใช้
ประโยชน์ ได้ประชาชนได้มีน้้าที่
สะอาดไว้ใช้อุปโภคบริโภค

1 แห่ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 แห่ง ล้าห้วย หนอง คลอง บึงสาธารณะ
ประโยชน์ สะอาด และประชาชน
ได้มีน้้าที่สะอาดไว้อุปโภคบริโภค

ส้านักปลัด

2 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และวัน
ต้นไม้แห่งชาติ

เพื่อสร้างพื้นที่ป่าในพื้นที่ต้าบล
ส้านักตะคร้อ

1 แห่ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 แห่ง มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น ส้านักปลัด

3 ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการป้องกันการพังทลาย
ของ หน้าดิน และเฉลิมพระเกียรติ

1 แห่ง     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000 1 แห่ง ลดการพังทลายของหน้าดิน ส้านักปลัด

4 กิจกรรมรักษาป่ามเหสักข์ สักสยา
มินทร์

เพื่อให้ต้าบลเป็นพื้นที่สีเขียว 
และประชาชนตระหนักในการ
ปลูกป่าเพิ่มขึ้น

 - จัดกิจกรรม
ปลูกป่าในที่

สาธารณะ ปลูกป่า
ชุมชน ดูแลรักษาป่า

    35,000     35,000     35,000     35,000     35,000 จ้านวนต้นไม้ที่
ปลูก

ต้าบลส้านักตะคร้อเป็นพื้นที่สี
เขียวมีต้นไม้เพิ่มขึ้น

ส้านักปลัด

5 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจาก
พระราชด้าริ

เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการ
อนุรักษ์พืช

 1 คร้ัง/ปี     20,000     20,000     20,000     20,000     20,000  1 คร้ัง ประชาชนในพื้นที่มีความตระหนัก
ถึงการอนุรักษ์พืช

ส้านักปลัด

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 ปลูกต้นไม้เพื่อแม่เทิดพระเกียรติ 

สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง

เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

จัดกิจกรรมวันแม่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์

กองการศึกษา

7 โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
เพื่อสร้างส้านึกให้อนุรักษ์แหล่งน้้า

เพื่อสร้างจิตส้านึกของประชาชน
ในการพัฒนาแหล่งน้้าที่ยั่งยืน

 1 คร้ัง/ปี     15,000     15,000     15,000     15,000     15,000 แหล่งน้้าสะอาด ประชาชนตระหนักถึงการพัฒนา
แหล่งน้้าให้สะอาดยั่งยืน

ส้านักปลัด

8 การก้าจัดวัชพืชในแหล่งน้้า เพื่อก้าจัดวัชพืชที่กีดขวาง
ทางเดินน้้าในฤดูน้้าหลาก

แหล่งน้้าในต้าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 แหล่งน้้าสะอาด ประชาชนมีส่วนร่วมในการก้าจัด
วัชพืชสร้างส่ิงแวดล้อม

ส้านักปลัด

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 10  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ส านักตะคร้อ   ยุทธศาสาตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  6.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ขยะเป็นศุนย์ (0) Zero Waste เพื่อบริหารจัดการปริมาณขยะใน

ครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทั้ง16 
ชุมชน

    50,000     50,000     50,000     50,000     50,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ปริมาณขยะลดลง ท้าให้
สภาพแวดล้อมดีขึ้น

ส้านักปลัด

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
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รวม 8 โครงการ

เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

รวม 1  โครงการ

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมือง
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ส านักตะครอ้   ยุทธศาสาตรท์ี่  4 ยุทธศาสาตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายบา้นหวัสระ หมู่ที่ 
4 ถึงบา้นใหม่ชัยพฤกษ ์
ต าบลหนองกราด อ าเภอ
ด่านขุนทด

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายบา้นหวัสระ หมู่ที่ 4   ถึงบา้นใหม่
ชัยพฤกษ ์ต าบลหนองกราด อ า เภอด่านขุนทด
 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 5,320 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่แอสฟลัทติ์กคอ
นกรีตไมน่อ้ยกว่า 1,300 ตารางเมตร พร้อม
วางทอ่ Ø 0.60 เมตร จ านวน 5  จุด รวม 40 
ทอ่น

1,565,000 1,565,000 1,565,000 1,565,000 1,565,000 มีเส้นทางเปน็
มาตราฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

2 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
นางสารภ ีบา้นหวัสระ 
หมู่ที่ 4  ถึงเขตเกาะลอย
 ต าบลหนองกราด 
อ าเภอด่านขุนทด

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กอ่สร้างถนนลูกรังสายนางสารภ ีบา้นหวัสระ 
หมู่ที่ 4  ถึงเขตเกาะลอย ต าบลหนองกราด 
อ าเภอด่านขุนทด งานถมดินคันทางผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.50 เมตร
 งานลูกรังผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 700  
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางทอ่คอนกรีต
เสริมเหล็ก Ø 0.60 เมตร จ านวน 2  จุด รวม 
14 ทอ่น

299,000 299,000 299,000 299,000 299,000 มีเส้นทางเปน็
มาตราฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลส านักตะครอ้ อ าเภอเทพารกัษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ส่งเสรมิ พัฒนา โครงสรา้งพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การทอ่งเที่ยว การค้า การลงทนุ อุตสาหกรรม เศรษฐกิจพิเศษ

โครงการที่เกินศักยภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ก่อสร้างถนนหนิคลุกสาย
บา้นท านบเทวดา หมู่ที่ 5
  ถึงวงัม่วงสามัคคี ต าบล
วงัยายทอง

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กอ่สร้างถนนหนิคลุกสายบา้นท านบเทวดา 
หมู่ที่ 5 ถึงวังมว่งสามคัคี ผิวจราจรกว้าง 6 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหนิคลุกไมน่อ้ยกว่า 180  ลูกบาศก์
เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอดั

143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 มีเส้นทางเปน็
มาตราฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายบา้นท านบเทวดา 
หมู่ที่ 5  ถึงบา้นวงัม่วง
สามัคคี ต าบลวงัยายทอง

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอ
นกรีตสายบา้นท านบเทวดา หมู่ที่ 5 ถึง
บา้นวงัม่วงสามัคคี ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร
 ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่แอสฟลัทติ์กคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
12,000 ตารางเมตร

5,698,000 5,698,000 5,698,000 5,698,000 5,698,000 มีเส้นทางเปน็
มาตราฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

5 ก่อสร้างถนนหนิคลุกสาย
บา้นท านบเทวดา หมู่ที่ 5
  ถึงบา้นเกาะแหลม 
ต าบลบงึปรือ

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายบา้นท านบเทวดา
 หมู่ที่ 5 ถึงบา้นเกาะแหลม ผิวจราจรกวา้ง
 6 เมตร ยาว 6,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 
5,400  ลูกบาศก์เมตร เกล่ียปรับแต่ง
พร้อมบดอัด

4,223,000 4,223,000 4,223,000 4,223,000 4,223,000 มีเส้นทางเปน็
มาตราฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

6 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายบา้นท านบเทวดา 
หมู่ที่ 5  ถึงบา้นเกาะ
แหลม ต าบลบงึปรือ

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอ
นกรีตสายบา้นท านบเทวดา หมู่ที่ 5 ถึง
บา้นเกาะแหลม ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 6,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่แอสฟลัทติ์กคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
36,000 ตารางเมตร

17,088,000 17,088,000 17,088,000 17,088,000 17,088,000 มีเส้นทางเปน็
มาตราฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

 -145-
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
 -145-

 -146-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
หลัก

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ก่อสร้างถนนหนิคลุกสาย
หนองประดู่ 2  บา้น
ชุมชนพฒันา หมู่ที่ 6  
เชื่อมบา้นโนนแหน 
ต าบลหนองแวง

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายหนองประดู่ 2 
บา้นชุมชนพฒันา หมู่ที่ 6 เชื่อมบา้นโนน
แหน  ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 3,200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหนิ
คลุกไม่น้อยกวา่ 2,400  ลูกบาศก์เมตร 
เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

1,878,500 1,878,500 1,878,500 1,878,500 1,878,500 มีเส้นทางเปน็
มาตราฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

8 ก่อสร้างถนนหนิคลุกสาย
ตะโกเกร่ิน  บา้นโนน
สมบรูณ์ หมู่ที่ 7  เชื่อม
ต าบลพนัชนะ

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายตะโกเกร่ิน  บา้น
โนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 7    ผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 1,500  
ลูกบาศก์เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

1,175,200 1,175,200 1,175,200 1,175,200 1,175,200 มีเส้นทางเปน็
มาตราฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

9 ก่อสร้างถนนหนิคลุกสาย
บา้นโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 7 
(ช่วงปลายสาย) เชื่อม
บา้นเกาะลอย ต าบล
หนองกราด อ าเภอด่าน
ขุนทด

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายบา้นโนนสมบรูณ์
 หมู่ที่ 7  เชื่อมบา้นเกาะลอย   ผิวจราจร
กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 
750  ลูกบาศก์เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อม
บดอัด

589,100 589,100 589,100 589,100 589,100 มีเส้นทางเปน็
มาตราฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

10 ก่อสร้างถนนหนิคลุกสาย
โนนสมบรูณ์ บา้นโนน
สมบรูณ์ หมู่ที่ 7  เชื่อม
บา้นโนนสง่า ต าบลพนั
ชนะ อ าเภอด่านขุนทด

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายโนนสมบรูณ์  
บา้นโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 7  เชื่อมบา้นโนน
สง่า   ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหนิ
คลุกไม่น้อยกวา่ 1,125  ลูกบาศก์เมตร 
เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

882,100 882,100 882,100 882,100 882,100 มีเส้นทางเปน็
มาตราฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 ก่อสร้างถนนหนิคลุกสาย
หนองโปง่เปง้ บา้นโนน
สมบรูณ์ หมู่ที่ 7  เชื่อม
บา้นโนนสง่า ต าบลพนั
ชนะ อ าเภอด่านขุนทด

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายหนองโปง่เปง้  
บา้นโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 7  เชื่อมบา้นโนน
สง่า   ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหนิ
คลุกไม่น้อยกวา่ 1,200  ลูกบาศก์เมตร 
เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

1,175,200 1,175,200 1,175,200 1,175,200 1,175,200 มีเส้นทางเปน็
มาตราฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

12 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายบา้นโนนสมบรูณ์ 
หมู่ที่ 7  ถึงบา้นเกาะลอย
 ต าบลหนองกราด 
อ าเภอด่านขุนทด

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอ
นกรีตสายบา้นโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 7  ถึง
บา้นเกาะลอย ต าบลหนองกราด อ าเภอ
ด่านขุนทด ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 
3,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 21,000 
ตารางเมตร

9,969,200 9,969,200 9,969,200 9,969,200 9,969,200 มีเส้นทางเปน็
มาตราฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

13 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายบา้นโนนสบรูณ์ 
หมู่ที่ 7  ถึงบา้นโนนสง่า 
ต าบลพนัชนะ อ าเภอ
ด่านขุนทด

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอ
นกรีตสายบา้นโนนสบรูณ์ หมู่ที่ 7  ถึงบา้น
โนนสง่า ต าบลพนัชนะ อ าเภอด่านขุนทด 
ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟลัทติ์
กคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 9,000 ตารางเมตร

4,274,200 4,274,200 4,274,200 4,274,200 4,274,200 มีเส้นทางเปน็
มาตราฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
หลัก



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายเล่ียงเมือง บา้น
โนนสบรูณ์ หมู่ที่ 7   ถึง
บา้นกุดสระแก้ว ต าบลวงั
ยายทอง

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอ
นกรีตสายเล่ียงเมือง บา้นโนนสบรูณ์ หมู่ที่
 7  ถึงบา้นกุดสระแก้ว ต าบลวงัยายทอง 
ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 12,000 เมตร
 หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟลัทติ์
กคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 60,000 ตารางเมตร

34,173,000 34,173,000 34,173,000 34,173,000 34,173,000 มีเส้นทางเปน็
มาตราฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

15 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายบา้นศิลาทอง หมู่ที่
 10   เชื่อมบา้นวงัโปง่ 
ต าบลบา้นเก่า อ าเภอ
ด่านขุนทด

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอ
นกรีตสายบา้นศิลาทอง หมู่ที่ 10   เชื่อม
บา้นวงัโปง่ ต าบลบา้นเก่า อ าเภอด่านขุน
ทด   ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 4,500 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอส
ฟลัทติ์กคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 22,500 
ตารางเมตร

10,762,300 10,762,300 10,762,300 10,762,300 10,762,300 มีเส้นทางเปน็
มาตราฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

16 เกรดปรับเกล่ียซ่อมแซม
ถนนพร้อมบดอัดสาย
บา้นศิลาทอง หมู่ที่ 10 
เชื่อมบา้นวงัโปง่ ต าบล
บา้นเก่า อ าเภอด่านขุนทด

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

เกรดปรับเกล่ียซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด 
สายบา้นศิลาทอง หมู่ที่ 10 เชื่อมบา้นวงั
โปง่ ต าบลบา้นเก่า อ าเภอด่านขุนทด  ผิว
จราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 4,500 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 22,500 ตารางเมตร

82,575 82,575 82,575 82,575 82,575 มีเส้นทางเปน็
มาตราฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

 -148-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
หลัก



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีต สายเล่ียงเมือง บา้น
เทพารักษ ์หมู่ที่ 14 
เชื่อมต าบลพนัชนะ 
อ าเภอด่านขุนทด

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายเล่ียงเมอืง บา้นเทพารักษ ์หมู่ที่ 14  
เชื่อมต าบลพนัชนะ อ าเภอด่านขุนทด ผิว
จราจรกว้าง 6  เมตร ยาว 10,000 เมตร หนา
 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่แอสฟลัทติ์กคอนกรีต
ไมน่อ้ยกว่า 60,000 ตารางเมตร

28,748,000 28,748,000 28,748,000 28,748,000 28,748,000 มีเส้นทางเปน็
มาตราฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

18 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายบา้นส านักตะคร้อ
 หมู่ที่ 1  เชื่อมถนน นม.
5004 ไปบา้นเกาะแหลม
 ต าบลบงึปรือ

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านส านักตะคร้อ หมู่ที่ 1 ถึงเชื่อมถนน นม.
5004 ไปบ้านเกาะแหลม ต าบลบึงปรือ ผิวจราจร
กว้าง 5  เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
2,000 ตารางเมตร

9,994,100 9,994,100 9,994,100 9,994,100 9,994,100 มีเส้นทางเปน็
มาตราฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

19 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายเล่ียงเมือง บา้นวงั
กะทะ หมู่ที่ 9 ถึงบา้น
เทพารักษ ์หมู่ที่ 14

ประชาชนได้ใช้
ถนนที่มีความ
สะดวกสบายขึ้น

กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายเล่ียงเมอืง บา้นวังกะทะ หมู่ที่ 9 ถึงบา้น
เทพารักษ ์หมู่ที่ 14 ผิวจราจรกว้าง 8  เมตร 
ยาว 3,510 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 28,080 
ตารางเมตร

15,091,600 15,091,600 15,091,600 15,091,600 15,091,600 มีเส้นทางเปน็
มาตราฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

20 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีต สายศูนย์ราชการ บา้น
เทพารักษ ์หมู่ที่ 14 
เชื่อมบา้นกุดสระแก้ว 
ต าบลวงัยายทอง

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอ
นกรีตสายศูนย์ราชการ บา้นเทพารักษ ์หมู่
ที่ 14  เชื่อมบา้นกุดสระแก้ว ต าบลวงัยาย
ทอง ผิวจราจรกวา้ง 8  เมตร ยาว 4,000 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอส
ฟลัทติ์กคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 32,000 
ตารางเมตร

15,045,200 15,045,200 15,045,200 15,045,200 15,045,200 มีเส้นทางเปน็
มาตราฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายบา้นเทพนิมิตร หมู่
 3 เชื่อมบา้นใหม่
ชัยพฤกษ ์ต าบลหนอง
กราด

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอ
นกรีตสายบา้นเทพนิมิตรเชื่อมบา้นใหม่
ชัยพฤกษ ์ ต าบลหนองกราด  ผิวจราจร
กวา้ง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟลัทติ์กคอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 30,000 ตารางเมตร

14,240,000 14,240,000 14,240,000 14,240,000 14,240,000 มีเส้นทางเปน็
มาตราฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

22 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
บา้นหวัสระ หมู่ที่ 4 ถึง
บา้นใหม่ชัยพฤกษ ์ต าบล
หนองกราด

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกบา้นหวัสระ หมู่ที่ 4 
ถึงบา้นใหม่ชัยพฤกษ ์ ผิวจราจรกวา้ง 5 
เมตร ยาว 5,320 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 3,990 
ลูกบาศก์เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

3,121,100 3,121,100 3,121,100 3,121,100 3,121,100 มีเส้นทางเปน็
มาตราฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

23 ก่อสร้างถนนหนิคลุก
บา้นหวัสระ หมู่ที่ 4 สาย
วณิย์นา ถึงเขตเกาะลอย 
ต าบลหนองกราด อ าเภอ
ด่านขุนทด

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุกบา้นหวัสระ หมู่ที่ 4 
สายวณิย์นา ถึงเขตเกาะลอย ต าบลหนอง
กราด อ าเภอด่านขุนทด  ผิวจราจรกวา้ง 4
 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 1,200 
ลูกบาศก์เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด

1,217,900 1,217,900 1,217,900 1,217,900 1,217,900 มีเส้นทางเปน็
มาตราฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายบา้นเทพนิมิตร หมู่
 3เชื่อมบา้นใหม่ชัยพฤกษ์
 ต าบลหนองกราด

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอ
นกรีตสายบา้นเทพนิมิตร หมู่ 3 เชื่อมบา้น
ใหม่ชัยพฤกษ ์ ต าบลหนองกราด  ผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟลัทติ์
กคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 30,000 ตารางเมตร

14,240,000 14,240,000 14,240,000 14,240,000 14,240,000 มีเส้นทางเปน็
มาตราฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

195,675,275        195,675,275        195,675,275        195,675,275        195,675,275        
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รวม 24  โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
หลัก



2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงาน
การเกษตร

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เล่ือยยนต์ จ านวน 1  เคร่ือง           30,000                 -                   -                   -                   -   ส านักปลัด

2 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ กล้องวัดมุม แบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ชนิดอ่าน
ค่ามุม

                -            110,000                 -                   -                   -   กองช่าง

3 รักษาความ
สงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

ถังเคมีดับเพลิงประจ า
หมูบ่า้น

          65,000                 -                   -                   -                   -   ส านักปลัด

4 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถยนต์บรรทกุพร้อมติดต้ัง
ครบไฮโดรลิกชนิดเครนพบั
 พร้อมชุดกระเช้าไฟฟา้ไฟ
เบอร์กลาส

      2,500,000                 -                   -                   -                   -   กองช่าง

5 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถตักหน้าขุดหลัง ชนิด
ขับเคล่ือน 4 ล้อ

                -                   -         3,520,000                 -                   -   กองช่าง

แบบ ผ.03

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
ครภุณัฑ์)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ  อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 สร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน

ครุภณัฑ์ ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย 
บา้นศิลาทอง

                -                   -           150,000                 -   ส านักปลัด

7 สร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน

ครุภณัฑ์ ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย 
บา้นวงักะหาด

         225,000 ส านักปลัด

8 รักษาความ
สงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้
และวิทยุ

ติดต้ังกล้องวงจรปดิภายใน
ต าบล

     2,500,000      2,500,000      2,500,000      2,500,000      2,500,000 ส านักปลัด

5,095,000 2,835,000 6,020,000 2,650,000 2,500,000  -153-
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

รวม 8 โครงการ

แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

ครภุณัฑ์)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ส่วนที่ 4 
 
 

 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้ เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท า
งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ไทยแลนด์ 4.0  
และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เ พ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง

การติดตามและประเมนิผล 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

 

การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ที่ มท 0810.3/ว7467 
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ ์ (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

 
 
 
 

ประเด็น รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน คะแนน
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การพิจารณา เต็ม ที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 



- 159 - 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้อง
มีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ที่ มท 
0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563  ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (5) 
     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
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เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกจิ, ด้านสงัคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใชว้ัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไป
ตามที่ตั้งเปา้หมายเอาไว้หรือไมจ่ านวนที่ด าเนินการจริงตามทีไ่ด้ก าหนด
ไว้เท่าไร จ านวนทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายไดต้ามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาทอ้งถ่ิน
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการใน
พื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัตริาชการตามที่บรรลุวตัถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพฒันาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพิ้นทีต่ิดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมัน่คง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การ
ลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  
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5.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 
5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
 
5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(5) 5 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 
 

(5) 5 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 

(5) 5 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(5) 5 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5) 5 
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(1)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
      (1.1)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

   โดยเครื่องมือที่ใช้ในการตดิตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ     

       (1.2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิ งคุณภาพในการ
ด าเนินงานในภาพรวม  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  

4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
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โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น     

 
 

 

(1)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (1.1)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   
   (1.2)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  
รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (1.3)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพ่ือมีรายได้   

  (1.4)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังมีการค้ายาเสพติด และพบว่ามีผู้ติดยาเสพ
ติด เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับ
ประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (1.5)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจากในต าบลมีพ้ืนที่จ านวน
มากและมีงบประมาณจ ากัด ดังนั้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางจุดเกิดความเสียหายเป็นหลุม
เป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการ
แก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(2)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (2.1)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ

4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
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แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (2.2)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
   (2.3)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชน
มีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าว
ในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทาง
คมนาคมยังไม่ครบ   
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8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ของต าบลส านักตะคร้อส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  และเป็นพ้ืนที่

สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  
     9.  อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
 - ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


