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        ส่วนที ่ ๑ 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานส าคัญของท้องถ่ิน 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ต าบลพรมสวรรค ์ 

 
 
 

(๑.) ด้านกายภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๑.  ด้านกายภาพ 

  ๑.๑  ที่ต้ังของต าบล   

    อาณาเขต, เขตการปกครอง, ประชากร, ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้, การศึกษา, สาธารณสุข,  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, และทรัพยากรธรรมชาติ 

ท่ีต้ังและขนาด องค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของ อ าเภอ      
โพนทอง มีระยะทางห่างจากอ าเภอโพนทอง ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร มีพื้นท่ีท้ังหมด ๓๓,๑๒๕ ไร่ หรือประมาณ     
๕๓ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นท่ีการเกษตร ๑๔,๖๒๙ ไร่   

องค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์  ท่ีท าเลท่ีต้ังเช่ือมต่อต าบลและ อ าเภอใกล้เคียง ดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดกับต าบลวังสามัคคี และต าบลหนองขุ่นใหญ่ อ าเภอหนองพอก 

  ทิศใต้  ติดกับต าบลโคกกกม่วง อ าเภอโพนทอง และต าบลศรีวิลัย อ าเภอเสลภูมิ 

  ทิศตะวันออก ติดกับต าบลพรสวรรค์  อ าเภอเสลภูมิ 

  ทิศตะวันตก ติดกับต าบลสว่าง  อ าเภอโพนทอง 
๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์มีลักษณะเป็นท่ีลุ่มและท่ีดอน 
๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนช้ืน 



- 2 - 

๑.๔ ลักษณะของดิน ดินส่วนใหญ่ คือ ดินเป็นกรด ทราย หน้าดินเป็นทราย 
๑.๕ ลักษณะของน้ า มีล าน้ า ๓ สาย คือ ล าห้วยยาง ห้วยแล้ง และล าห้วยใหญ่ 
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ ป่าในเขตต าบลพรมสวรรค์ส่วนใหญ่ถูกโค่น ถาง เพื่อท า

การเกษตร จึงท าให้เหลือพื้นท่ีป่าไม่มากนักมีแค่บริเวณพื้นท่ีวัด โรงเรียน หรือท่ีสาธารณะ และเกษตรกรบางส่วน
ปลูกยางพาราท าให้ได้พื้นท่ีป่าจากยางพาราเพิ่มขึ้น   

 ๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

 ๒.๑  เขตการปกครอง   

เขตการปกครององค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์มีการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหาหากษัตริย์เป็นประมุข อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ มีจ านวนหมู่บ้านท้ังหมด ๑๑ หมู่ ดังนี้ 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 
2 บ้านสว่างอารมณ์ นายรณกาจ  ธนะมูล ก านันต าบลพรมสวรรค์ 
๑ บ้านพรมสวรรค์ นายจันทา  บูรณะกิติ ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านพรมสวรรค์  
๓ บ้านนาสีใส นางสาวภลิดา  อุ่นอก ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านนาสีใส 
๔ บ้านหนองหิ่งหาย นายสิทธิกร  พรมโยธา ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านหนองหิ่งหาย 
๕ บ้านหนองผือ    นางสาวมลิวรรณ   พิมพ์บูลย์ ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านหนองผือ 
๖ บ้านนาศรีนวล นายอุศิลป์   โสสุด ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านนาสีนวล 
๗ บ้านวารีสวัสด์ิ นางสุพร  ทุ่งราช ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านวารีสวัสด์ิ 
๘ บ้านหนองหอย นายทองพูล  ธนะไชย ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านหนองหอย 
๙ บ้านสุขส าราญ นายส าราญ  จันลาศรี ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านสุขส าราญ 

๑๐ บ้านสมสนุก  นายส าราญ  ยางศิลา   ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านสมสนุก 
๑๑ บ้านหนองน้ าแดง นายเสถียร  เพชรแสน ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านหนองน้ าแดง 

 คณะผู้บริหารและฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 

 ๑. นายสนอง  สัตนาโค ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
 ๒. นายมงคล  ตรีเมฆ     ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
 ๓. นายพรชัย พรมทา   ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
 ๔. นายชัยญา พลเย่ียม    ต าแหน่ง  เลขานายก อบต. พรมสวรรค์ 

 ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 

 ๑. นายเสงี่ยม  เกตุภูงา ต าแหน่ง  ประธานสภา  อบต.พรมสวรรค์ 
 ๒. นายสุดใจ  กกฝ้าย ต าแหน่ง  รองประธานสภา  อบต.พรมสวรรค์ 
 ๓. นายบัวผัน  ชูแก้ว ต าแหน่ง  เลขานุการสภา  อบต.พรมสวรรค์ 

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
 หมู่ท่ี  ๑  1. นายบุญมี  อนุมาตย์  ๒.  นายนิคม  จันนีย์ 
 หมู่ท่ี  ๒  1. นายเสงี่ยม  เกตุภูงา  ๒.  นายสุวรรณ  อาศัยสงฆ์ 
 หมู่ท่ี  ๓  1. นายบัวผัน  ชูแก้ว  ๒.  นายอ าไพ  บุญแสนรัน 
 หมู่ท่ี  ๔  1. นายสมพร  โนนตูม  ๒.  นายจ านงค์  ประดิษฐ์บุญ 
 หมู่ท่ี  ๕  1. นายเคน  พิมพ์บูลย์   
 หมู่ท่ี  ๖  1. นายค านึง  จันทร์เพชร        ๒.  นางวาด  บุตรศาสตร์ 
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 หมู่ท่ี  ๗  1. นายนิพน  พลเย่ียม  ๒.  นายจิระศักดิ์  หินแสงไสย์ 
 หมู่ท่ี  ๘  1. นายสุปัน  สารรัตน์  ๒.  นางประดับศรี  บูรณะกิติ 
 หมู่ท่ี  ๙  1. นายจรัสบริน  โพธิปรึก ๒.  นายประเทือง  รัตนวงศ์ 
 หมู่ท่ี  ๑๐ 1. นายสุดใจ  กกฝ้าย 
 หมู่ท่ี  ๑๑ 1. นายประยูร  เพชรแสน  ๒.  นายสุรพงษ์  แสนจันทร์ 

 ๒.๒  การเลอืกต้ัง 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ ใช้เขตองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์เป็น     
เขตการเลือกตั้ง 
  การเลือกต้ังผู้ใหญ่บ้าน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ เขตหมู่บ้าน      
เป็นเขตเลือกตั้ง 

 3.  ประชากร 
 3.1  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอายุ  (ปี) ชาย หญิง รวม 
0 – 15 418 394 812 

16 – 30 610 558 1,168 
31 – 45 669 624 1,293 
46 – 60 682 676 1,358 
61 – 70 237 246 483 

70  ปีข้ึนไป 130 169 299 
รวมทั้งส้ิน 2,746 2,667 5,413 

            

3.2 ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 
จ านวนประชากรและครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์  อ าเภอโพนทอง 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

หมู่ท่ี 
ประชากร 

จ านวนครัวเรือน หมายเหตุ 
ช่ือหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 

๑ บ้านพรมสวรรค์ 195 174 369 11๓  
๒ บ้านสว่างอารมณ์ 307 26๕ 57๒ 13๕  
๓ บ้านนาสีใส 29๐ 29๔ 58๔ 15๘  
๔ บ้านหนองหิ่งหาย 4๐๙ ๓๙๓ 8๐๒ 2๑๖  
๕ บ้านหนองผือ    1๙๔ 2๑๒ ๔๐๖ 1๑๕  
๖ บ้านนาสีนวล 2๙๕ 27๒ 5๖๗ 15๘  
๗ บ้านวารีสวัสด์ิ 13๖ 13๑ 2๗๕ 91  
๘ บ้านหนองหอย 32๕ 31๔ 63๙ 1๙๐  
๙ บ้านสุขส าราญ ๒๓๐ 2๒๙ 45๙ 1๔๒  

๑๐ บ้านสมสนุก  1๔๗ 16๐ 3๐๗ 7๗  
๑๑ บ้านหนองน้ าแดง 21๘ 21๕ 43๓ 12๗  

รวม 2,๗๔๖ 2,6๖๗ 5,4๑๓ 1,๕๒๒  
 ข้อมูล  ณ  วันท่ี  ๒๗  เมษายน  ๒๕6๔ 
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 4.  สภาพทางสังคม 

4.๑ ด้านการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ มีพื้นท่ี  ๓๓,๑๒๕ ไร่ และมีท่ีดิน
สาธารณะเหมาะท่ีจะจัดต้ังสถานท่ีราชการ และรองรับความเจริญท่ีจะเกิดขึ้นพื้นท่ีดินส่วนใหญ่ ใช้เป็นพื้นท่ี
เกษตรกรรม สถานท่ีราชการท่ีส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล มีดังนี้  

  -  โรงเรียนประถมศึกษา  ๔  แห่ง ได้แก่  

สถานศึกษา
สังกัด 

ล าดับที่ โรงเรียน จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนครู จ านวนนักเรียน 

สพฐ. ๑ บ้านพรมสวรรค์ ๑๒ ๑๖ ระดับอนุบาล - ป.๖ 104 คน 
ระดับ ม.๑ – ม.๓ 49 คน 

 ๒ บ้านหนองหิ่งหาย ๘ ๑๑ 100 คน 
 ๓ บ้านนาสีใส ๘ ๕ 134 คน 
 ๔ บ้านนาศรีนวล ๘ ๕ 48 คน 

รวม ๔ ๔ ๓๖ ๓๗ 435 คน 
    

      - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ มี 2 แห่ง ได้แก่ 
 

สถานศึกษา
สังกัด 

ล าดับที่ โรงเรียน จ านวนห้องเรียน จ านวนครู/ผู้ดูแลเด็ก จ านวนนักเรียน 

อบต. 
พรมสวรรค์ 

๑ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

บ้านพรมสวรรค์ 

- ๓ คน 20 คน 

อบต. 
พรมสวรรค์ 

๒ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนอง

หิ่งหาย 

- 2 คน 25 คน 

รวม   
 

 ๕ คน 45 คน 
 

 ข้อมูล  ณ  ๑๔  พฤษภาคม  256๔ 
 

        - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบล  (กศน.)  ๑  แห่ง   
       4.2   สาธารณสุข 
               -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านวารีสวัสด์ิ ๑  แห่ง    
       4.3   อาชญากรรม 

            ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิน             
ไม่มีเหตุอาชญากรรม โดยมีหน่วยบริการรักษาความความสงบความปลอดภัยในพื้นท่ี ดังนี้ 
                  -  สถานีต ารวจภูธรสว่าง   อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

     -  ศูนย์  อปพร.                 ๑  แห่ง 
     -  ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย  OTOS                ๑  แห่ง 

       4.4  ยาเสพติด 
                - มีการส่งผู้เสพยาเสพติดท่ีมีความสมัครใจ เข้าร่วมโครงการบ าบัดฟื้นฟูและป้องกันยาเสพ
ติด 
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 - ต าบลพรมสวรรค์ได้รับคัดเลือกให้เป็นต าบลน าร่องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ของอ าเภอโพนทอง ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน “โพนทอง Model” โดยมีพิธี
ประกาศเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของทุกภาคส่วน “คนของรัฐทุกคนปลอด
ยาเสพติด (Estar Re-x-Ray) 
  - โครงการ พลเมือง พลวัต ส านึกรักบ้านเกิด เทิดไท้องค์ราชัน ภายใต้ แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

      4.๕  การสังคมสงเคราะห ์
               การสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ ได้ด าเนินการให้การ
สงเคราะห์ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ คือ สงเคราะห์ผู้สูงอายุในการให้ได้รับเบี้ยยังชีพ ข้อมูลผู้สูงอายุท่ีได้รับเบี้ยยัง
ชีพแบ่ง ตามกลุ่มอายุต่างๆดังนี้  
 

ช่วงอายุ (ปี) เบ้ียยังชีพท่ีได้รับ (บาท) จ านวน (คน) 
60 - 69 600 ๕๐๐ 
70 – 79 700 ๒๕๔ 
80 - 89  800 ๕๐ 

๙๐ ปีข้ึนไป 1,๐๐๐ ๕ 
 

ข้อมูล  ณ  วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ : ท่ีมา กองสวัสดิการสังคม อบต.พรมสวรรค์ 

    การสงเคราะห์ผู้พิการ โดยการส ารวจข้อมูลผู้พิการให้ได้รับเบี้ยยังชีพให้ครบถ้วน ผู้พิการ
ท่ีมาขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพดังนี้ 
 

ช่วงอายุ (ปี) เบ้ียยังชีพท่ีได้รับ (บาท) จ านวน (คน) 
ช่วงอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ๑,๐๐๐ ๕ 
ช่วงอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป 800 135 

 

ซึ่งข้อมูล  ณ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
    นอกจากนี้ยังใหก้ารสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์เดือนละ ๕๐๐ บาท จ านวน ๖ คน รวมทั้งการให้
การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส องค์บริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ได้ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการให้ความ
ช่วยเหลือ เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ในการช่วยเหลือเบื้องต้นรายละ 
๒,๐๐๐ บาท และองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกรณีเกิดภัยพิบัติ เช่น ไฟไหม้ น้ าท่วม เป็นต้น อีกท้ังด าเนิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด และมีอาสาสมัครบริบาลดูแลผู้สูงอายุ จ านวน ๒ คน 

   ๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
    5.1  การคมนาคมขนส่ง 

 -  มีถนนลาดยางเช่ือมต่อกับเขต ต าบลสว่าง อ าเภอโพนทอง ต าบลวังสามัคคี อ าเภอโพนทอง   
และต าบลพรสวรรค์ อ าเภอเสลภูมิ 
                     - มีถนนคอนกรีต เช่ือมต่อกับ ต าบลโคกกกม่วง อ าเภอโพนทอง    

- มีถนนลูกรัง ต าบลศรีวิลัย อ าเภอเสลภูมิ และต าบลหนองขุ่นใหญ่ อ าเภอหนองพอก 
  - มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านและเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน 
  - มีถนนดินในพื้นท่ีการเกษตร 
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  5.2  การไฟฟ้า 
             -   ประชาชนโดยส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน มีบางครัวเรือนท่ีขยายใหม่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 

      5.3  การประปา 
             ระบบการประปายังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
 5.4  ระบบโทรศัพท์ 
    ประชาชนโดยส่วนใหญ่มีโทรศัพท์ส่วนบุคคลใช้ 
  5.5  ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 

            มีเส้นทางเช่ือมโยงระบบการขนส่งทางบกกับถนนสายหลักต่างๆ ดังนี้ 
- ถนนเช่ือมระหว่างทางหลวงท้องถิ่นต าบลพรมสวรรค์หมายเลข รอ. ๒๐๘๐ กับ ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข ๒๑๓๖ ถึง อ าเภอโพนทอง ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร 
- ถนนเช่ือมระหว่างทางหลวงท้องถิ่นต าบลพรมสวรรค์หมายเลข รอ.๒๐๘๐ กับ ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๔ ถึงจังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง ๕๘ กิโลเมตร 
- ถนนเช่ือมระหว่างทางหลวงท้องถิ่นต าบลพรมสวรรค์หมายเลข รอ.๒๐๘๐ กับ ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๖ ถึงอ าเภอเสลภูมิ ระยะทาง ๒๗ กิโลเมตร 
- ถนนเช่ือมระหว่างทางหลวงท้องถิ่นต าบลพรมสวรรค์หมายเลข รอ.๒๐๘๐ กับ ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข ๒๑๓๖ ถึง อ าเภอหนองพอก ระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร 
- ถนนเช่ือมระหว่างทางหลวงท้องถิ่นต าบลพรมสวรรค์หมายเลข รอ.๒๐๘๐ กับ ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข ๑๒ ถึง ตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง ๑๒๘ กิโลเมตร 
 

 6. ระบบเศรษฐกิจ 
       6.1  การเกษตร 

           ด้านการเกษตรซึ่งส่วนมากประชากรจะประกอบอาชีพท านา  ปลูกอ้อย มันส าปะหลัง  
ยางพารา ข้าวโพด พุทรา มะเขือ ถั่วฝักยาว และพืชผักสวนครัวอื่น ๆ กลุ่มเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันไม่นานและ
สมาชิกกลุ่มยังไม่มากนัก การรวมตัวยังไม่เหนียวแน่นและยังไม่มีการรวมตัวของกลุ่มอาชีพต่างๆ มากนัก   

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 
 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

๑ บ้านพรมสวรรค์ ท านา  ท าสวน  ท าไร่  มีล าน้ าห้วยแล้งไหลผ่านเขตเกตรกรรมบางส่วน 
๒ บ้านสว่างอารมณ์ ท านา  ท าสวน  ท าไร่  มีล าน้ าห้วยแล้งไหลผ่านเขตเกตรกรรมบางส่วน 
๓ บ้านนาสีใส ท านา  ท าสวน  ท าไร่  มีล าน้ าห้วยใหญ่ไหลผ่านเขตเกตรกรรมบางส่วน 
๔ บ้านหนองหิ่งหาย ท านา  ท าสวน  ท าไร่  มีล าน้ าห้วยยางไหลผ่านเขตเกตรกรรมบางส่วน 

มีหนองแวงเป็นแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและการบริโภค 
๕ บ้านหนองผือ    ท านา  ท าสวน  ท าไร่  มีล าน้ าห้วยยางไหลผ่านเขตเกตรกรรมบางส่วน 
๖ บ้านนาศรีนวล ท านา  ท าสวน  ท าไร่    
๗ บ้านวารีสวัสด์ิ ท านา  ท าสวน  ท าไร่  มีล าน้ าห้วยแล้งไหลผ่านเขตเกตรกรรมบางส่วน 
๘ บ้านหนองหอย ท านา  ท าสวน  ท าไร่  มีล าน้ าห้วยแล้งไหลผ่านเขตเกตรกรรมบางส่วน 
๙ บ้านสุขส าราญ ท านา  ท าสวน  ท าไร่  มีล าน้ าห้วยแล้งไหลผ่านเขตเกตรกรรมบางส่วน 

๑๐ บ้านสมสนุก  ท านา  ท าสวน  ท าไร่  มีล าน้ าห้วยแล้งไหลผ่านเขตเกตรกรรมบางส่วน 
๑๑ บ้านหนองน้ าแดง ท านา  ท าสวน  ท าไร่  มีหนองน้ าแดงเป็นแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและ    

การบริโภค 



- 7 - 

 
 6.2 การประมง  - 
  ๖.๓ การปศุสัตว์ 
     ประชาชนท่ีมีอาชีพเสริมในการเล้ียงสัตว์ ส่วนใหญ่จะท าการเล้ียงโค – กระบือ สุกร ไก่ เป็ด  
เพื่อการอุปโภคและการจ าหน่าย 
 6.๔   การบริการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์  มีการบริการประชาชนในพื้นท่ี  ดังนี้ 

- ศูนย์บริการ EMS เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นท่ีต าบลพรมสวรรค์ และต าบลใกล้เคียง
ท่ีเจ็บป่วยฉุกเฉิน  

- ศูนย์บริการ อปพร. เพื่อรักษาความสงบภายในต าบล 
- มีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยจัดรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ เพื่อบริการเมื่อ

มีเหตุไฟไหม้ และขาดแคลนน้ า   
- มีช่างไฟฟ้าให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะท่ีขัดข้องภายในเขตต าบล  
- มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
- มีศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 

        6.5  การท่องเที่ยว 
    ต าบลพรมสวรรค์มีศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ตามวิธีท้องถิ่นน ามา 

ซึ่งแหล่งท่องเท่ียวของต าบล เช่น งานประเพณีบุญบั้งไฟ งานประเพณีเข้าพรรษา และโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุต าบลพรมสวรรค์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
          6.๖  อุตสาหกรรม 
            -  โรงงานผลิตน้ าด่ืม ต้ังอยู่บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ท่ี 2  

     6.๗  กลุ่มอาชีพ 
           มีกลุ่มอาชีพจ านวน 11 กลุ่ม 
     6.๘  แรงงาน 
            แรงงาน จากจ านวนประชากร 5,413 คน  มีประชากรอยู่ในวัยแรงงานประมาณ 60 % 
และ แรงงานบางส่วนจะอพยพไปท างานต่างถิ่น  แต่ถ้ามีแหล่งงานรองรับหรือสร้างงานให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น
แรงงานเหล่านี้ก็จะกลับมาท างานในพื้นท่ี 

      7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
      7.1 การนับถือศาสนา 
                 ประชาชนโดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   
      7.2 ประเพณีและงานประจ าป ี
            ประเพณีบุญบั้งไฟ งานประเพณีเข้าพรรษา และโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต าบล   
พรมสวรรค์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
           7.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
            ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประชาชนในเขตต าบลพรมสวรรค์ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้าน การจัก
สาน การทอเส่ือและแปรรูปจากเส่ือกก การทอผ้าขาวม้า และการท าข้าวเกรียบว่าวเพื่อจ าหน่าย เป็นสินค้า 
OTOP ของต าบลพรมสวรรค์ 
            ภาษาถิ่น   ภาษาอิสาน 
           7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
            ข้าวเกรียบว่าว เส่ือกก กระเป๋า ผ้าขาวม้า และเครื่องจักสานต่างๆ  
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       8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
      ๘.1  น้ า 
       ในพื้นท่ีเขตต าบลพรมสวรรค์ มีล าน้ า ๓ สาย คือ ล าห้วยยาง ห้วยแล้ง ล าห้วยใหญ่ หนองจ่อ 
หนองแวง หนองตานาค และหนองน้ าแดง เป็นแหล่งน้ าทางการเกษตรท่ีส าคัญ แต่ยังไม่เพียงพอส าหรับเกษตรกร
เพราะแม่น้ าท้ังสามสายต้ืนเขินและขาดระบบกักเก็บน้ าท่ีได้มาตรฐาน เกษตรกรบางรายจะท าการขุดบ่อขนาด
ใหญ่ ขุดเจาะประปาตามไร่นา  และขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร แต่เกษตรกรโดยส่วนใหญ่จะรอใช้น้ าฝนตาม
ฤดูกาล 
       ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
              น้ าอุปโภค 
              -ประปาหมู่บ้าน บ่อบาดาลตามครัวเรือน   
              น้ าบริโภค 
              -ซื้อน้ าด่ืมจากโรงงานผลิตน้ าด่ืม  และ เก็บกักน้ าฝนไว้เพื่อการอุปโภคและบริโภค   
      ๘.2  ป่าไม้ 
              - เป็นป่าท่ีไม่มีความหนาแน่นมากนัก และจะมีป่าเพิ่มจากการปลูกยางพารา รวมถึง
ประชาชนนิยมปลูกไม้ยืนต้นตามไร่นามากยิ่งขึ้น 
    ๘.๓ ภูเขา   
      ในพื้นท่ีต าบลพรสวรรค์ ไม่มีพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขา 
    ๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของต าบลพรมสวรรค ์
     ในพื้นท่ีต าบลพรมสวรรค์มีทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เพียงพอได้แก่ 
     - น้ าบาดาล 
 - พลังงานแสงอาทิตย์  จากการท่ีศึกษาพัฒนาแผนท่ีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ ฉบับ
ใหม่ส าหรับประเทศไทย ปี 2560 ของกระทรวงพลังงาน พบว่า การกระจายตามพื้นท่ีของรังสีดวงอาทิตย์ในแต่
ละเดือนได้รับอิทธิพลของลมมรสุมและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นท่ี โดยเดือนเมษายนเป็นช่วงเวลาท่ีพื้นท่ี
ส่วนใหญ่ของประเทศได้รับรังสีดวงอาทิตย์สูงสุด ส าหรับการกระจายตามพื้นท่ีรังสีดวงอาทิตย์เฉล่ียต่อปี พบว่า
บริเวณท่ีได้รับรังสีดวงอาทิตย์สูงสุด (18-20 MJ/m2-day) จะอยู่ในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของประเทศซึ่งเป็นพื้นท่ีส่วนใหญ่ของจังหวัดสิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
บุรีรัมย์ และร้อยเอ็ด เมื่อท าการเฉล่ียความเข้มรังสีดวงอาทิตย์รายวันเฉล่ียต่อปีของพื้นท่ีท่ัวประเทศ พบว่ามีค่า
เท่ากับ 17.6 MJ/m2-day โดยในพื้นท่ีของต าบลพรมสวรรค์มีความเข้มรังสีดวงอาทิตย์รายวันเฉล่ียต่อปี  
๑๘.๐๖๐ MJ/m2-day 
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       ส่วนที่  ๒ 
 

      ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี   

วิสัยทัศน์  “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา       
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลา
ของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 ( พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ) 
วิสัยทัศน์ ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจาก

ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข        
“สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
 ยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีจ านวน ๑๐ ยุทธศาสตร์ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่า
ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ท้ังนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภายใต้สถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นการยาก
ในการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีรายละเอียดท่ีชัดเจนในแผนพัฒนาระยะยาว ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ  

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  9  การพัฒนาภาค  เมือง  และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

 

1.3  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ตอนกลาง  พ.ศ. 2561 – 
256๕ กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ ์

วิสัยทัศน์ " นวัตกรรมน า เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์และระบบราง 
เช่ือมโยงการค้า การบริการ และการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน " 
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เป้าประสงค ์  
1. เพิ่มผลิตภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน   
2. เพิ่มมูลค่าการค้า  การลงทุน  และการแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก 
3. เพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
                             การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์   
1. เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต 
 2. พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
  การส่งเสริมการค้า  การบริการ  และโลจิสติกส์ 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาศักยภาพ  SMEs  และเครือข่ายผู้ประกอบการ 
2. พัฒนาและเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 
3. พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพิ่มทักษะผู้ประกอบการ 
4. พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   
การเพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียวอย่างครบวงจร 

  กลยุทธ์   
1. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวและเช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2. พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 
3. ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด          
เพื่อด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปี พ.ศ. 2562 

  วิสัยทัศน์    “เป็นท้องถิ่นที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยนืเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” 

  พันธกิจ       
1. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ  

รายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง 
2. ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ประสานพลังทุกภาคส่วนในการขับเคล่ือนการพัฒนาจากภายในท้องถิ่น 

เป้าประสงค์รวม 
1. ท้องถิ่นมีความมั่นคง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน 
2. สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม 
3. พัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 
4. สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน 
เป้าประสงค์ ท้องถิ่นมีสาธารณูปโภค  สาธารณูปการท่ีได้มาตรฐานเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ตัวชี้วัด  

1.  จ านวนโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น (จ านวน  20  แห่ง/ปี) 
2.  จ านวนชลประธานเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น (จ านวน  20  แห่ง/ปี) 
3. จ านวนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู (จ านวน 20  แห่ง/ป)ี 
4. จ านวนสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลเพิ่มขึ้นอย่างถูกสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น 

(จ านวน 20 แห่ง/ปี) 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเป็นระบบและได้มาตรฐาน 
2. บริหารจัดการน้ า พัฒนาชลประทานและเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
3. พัฒนาด้านผังเมือง การควบคุมอาคาร ก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น้ าเสีย การป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 
4. บ ารุงรักษาป่าและน้ าอย่างยั่งยืน  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้มีระบบนิเวศน์ท่ีเหมาะสม โดยมีการบูรณาการของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน และสังคม 
เป้าประสงค ์

1. พลเมืองท่ีมีคุณภาพ มีงานท า มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ  
2. ชุมชนในท้องถิ่นเป็นสังคมท่ีเข้มแข็ง สมานฉันท์ เกื้อกูล เอื้ออากรต่อกัน 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละ 100 ของเด็ก/นักเรียน  และเยาวชนได้รบัการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2. ร้อยละ 85 ของประชาชนน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาด ารงชีวิต  
3. ร้อยละ 50 ของแรงงานได้พัฒนาสู่แรงงานฝีมือ  
4. ร้อยละ 80 ของประชากรเข้าถึงสวัสดิการด้านสาธารณสุขของรัฐ  

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านการศึกษาท้ังในระบบและนอก

ระบบ สืบทอดองค์ความรู้  ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. พัฒนาประชาชนในจังหวัดให้มีครอบครัวอบอุ่น ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตแบบ

พอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุนให้กับสินค้าและบริการ สนับสนุนชุมชนต้นแบบ 

3. พัฒนาศักยภาพแรงงานท้ังแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ แรงงานวิสาหกิจ
ชุมชน ไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้ มีฝีมือ ความเช่ียวชาญ 
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4. พัฒนาสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อมการป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ ป้องกันปัญหาจากยาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
ของประชาชน และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 
 

เป้าประสงค ์
1. ประชาชนหลุดพ้นปัญหาความยากจน 
2. สินค้าการเกษตรของท้องถิ่นมีการเพิ่มมูลค่ามากขึ้น 

ตัวชี้วัด 
             1. ร้อยละ 5 ของการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพิ่มขึ้นต่อปี 

2. จ านวนแหล่งท่องเท่ียวใหม่ท่ีสร้างขึ้น และแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น (จ านวน 
20 แห่ง/ปี) 

3. ร้อยละ 5 ต่อปีของมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การบริการ การผลิต การค้าเพิ่มขึ้น  
4. จ านวนนวัฒกรรมในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น  

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการลงทุน  ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนแก่คนในชุมชน  เพื่อ

เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน  และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดให้เป็นพื้นท่ีเป้าหมายทางการท่องเท่ียว  การสร้างแหล่ง

ท่องเท่ียวใหม่  แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  การบริการ  การผลิต  การค้า  อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและการบริการของจังหวัด 

3. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร   ผลิตผลของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ส่งเสริมการ
ใช้ปุ๋ยชีวภาพ  การลดต้นทุนการผลิต  และการใช้พลังงานทดแทน 

4. พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรด้วยนวัตกรรม  ให้เป็นเกษตรปลอดภัย สู่
มาตรฐานสากลเกษตรอินทรีย์  เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม สร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 

 เป้าประสงค ์
        1. ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชนมีความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
        2. ท้องถิ่นมีการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด 
        1. จ านวนประชาชนมีความส านึกพลเมืองเพิ่มขึ้น (จ านวน  12,000  คน/ปี) 
        2. ร้อยละ 100 ของการมีส่วนร่วมของพลเมืองในโครงการพัฒนาต่าง ๆ  
        3. ร้อยละ 100 ของการตอบสนองความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น  

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมประชาธิปไตย  สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนา 

ศักยภาพผู้น าชุมชน  ค านึงถึงหลักนิติธรรม  ความโปร่งใส  ความรับผิดชอบ  ความคุ้มค่า   การมีส่วนร่วม  และมี
คุณธรรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อแก้ปัญหา  การปฏิรูป  และการพัฒนา
ท้องถิ่นในทุกๆ  

ด้านอย่างต่อเนื่อง 
3. การบริหารแบบบูรณาการ  และแบบประชารัฐ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
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4. สร้างความสงบ  ความผาสุก  ความมั่นคงในชีวิต  การลดความเหล่ือมล้ าใน 
สังคม  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

5. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิง 

ภารกิจของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 

     1.5  แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปี พ.ศ. 2564 

  วิสัยทัศน์จังหวัดร้อยเอ็ด 

“ ร้อยเอ็ดเมืองอัจฉริยะด้านเกษตร ข้าวหอมมะลิ เมืองสุขภาพดี และศูนย์กลางการท่องเท่ียว
วัฒนธรรมอีสาน " 

  พันธกิจ 
1.  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและข้าวหอมมะลิ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย

นวัตกรรมยกระดับ Smart Farmer เพิ่มศักยภาพการบริหารทรัพยากรและสินค้าการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย 
เกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย และเป็นเมืองอัจฉริยะ 
  2.  พัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเท่ียว  การค้า  การลงทุน  เช่ือมโยงการบริการ สินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้ง  วัฒนธรรมอีสาน ค่านิยม และประเพณีท่ีดีงาม สามารถผสมผสานกับการเปล่ียนแปลงของ
สังคมสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 
  3.  พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  สร้างโอกาส  สร้างอาชีพ รายได้ ให้ภาคประชาสังคม และส่งเสริมให้มี
การด าเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีคุณภาพ 
  5. สร้างความมั่นคงภายในและส่งเสริมการให้บริการภาครัฐอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

  เป้าประสงค์รวม 
  1. ข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์หอมมะลิมีมูลค่าสูงและได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ 
  2. ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี  หลุดพ้นความยากจน พึ่งตนเองได้ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตร สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และอาหาร
ปลอดภัย 
  2. ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
  3. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
  4. สร้างความสมดลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน 
  5. รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
 

2.1  วิสัยทัศน์ 
“พรมสวรรค์พัฒนาทุกด้านอย่างสมดุล มีคุณภาพ พอเพียง และยัง่ยืน” 
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 พันธกิจ 
1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
3. สรรค์สร้างนวัตกรรม 
4. สนับสนุน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
5. สืบสานประเพณี และวัฒนธรรม 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

2.2  ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

2.3  เป้าประสงค ์
 พัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   อีกท้ังเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ 
 

2.4  ตัวชี้วัด   ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80 
 

2.5  กลยุทธ์ 
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรไป - มา สะดวก 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  ท้ังด้านสาธารณสุข  สังคม  และส่ิงแวดล้อม 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถในการให้บริการประชาชน  ถูกต้องตามระเบียบ

กฎหมาย  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

2.6  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  เน้นพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุล  มีคุณภาพและยั่งยืนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.7  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
       1. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะท่ีดีในทุก ๆ ด้าน 
   2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 

3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

         ( การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค  โดยใช้เทคนิค (SWOT analysis ) 
 จุดแข็ง  ( Strengths : S ) 
1. ต าบลพรมสวรรค์เป็นพื้นท่ีท าการเกษตร เหมาะส าหรับการปลูกนาข้าว อ้อย   มันส าปะหลัง   

 ๒. มีแรงงานจ านวนมาก    
 ๓. มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ ในพื้นท่ี 
 ๔. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเป็นที่รู้จัก  และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นได้  เช่น     

การท าข้าวเกรียบว่าวสมุนไพร  การทอเส่ือกก  การเย็บผ้าด้วยเศษผ้า และ ฯลฯ 
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 ๕.  ประชาชนในท้องถิ่นมีความรัก  ความสามัคคีและสมานฉันท์กัน 
 ๖.  เป็นชุมชนท่ีมีการอนุรักษ์  สืบสานขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับ

ท้องถิ่น  เช่น  ประเพณีบุญบั้งไฟ  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีทอดเทียนพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษา  ฯลฯ 
 ๗.  มีแหล่งน้ าใต้ดินท่ีสามารถพัฒนาเป็นแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรท่ีเพียงพอได้ 
 ๘.  มีการประสานร่วมมือกันระหว่าง อบต. กับ ส่วนราชการอื่นในพื้นท่ี 
 ๙.  มีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ๑  แห่ง  โรงเรียนประถมศึกษา  ๓ แห่ง 

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน ๒ แห่ง  สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างพอเพียง 
 10. มีการรวมกลุ่มเกษตรกรและมีความหลากหลายทางอาชีพ 
                       ๑๑. เป็นท่ีราบสูงไม่ประสบปัญหาอุทกภัย 
 ๑๒. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกในการสัญจร 

จุดอ่อน  (Weaknesses : W ) 
1. เส้นทางคมนาคม  ผิวจราจรไม่ดี/ระบบระบายน้ าภายในชุมชนยังไม่ท่ัวถึง 

 ๒.  แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ  ตลอดจนระบบการบริหารจัดการน้ ายังไม่ดี 
 ๓. ประชาชนวัยแรงงานส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาค่อนข้างต่ า 
 ๔.  เด็กและเยาวชนบางส่วนไม่ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 ๕.  ขีดจ ากัดด้านงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นไม่เพียงพอ 
 ๖.  แรงงานส่วนใหญ่ไปท างานนอกพื้นท่ีต าบล 
 ๗.  แรงงานขาดทักษะ  ฝีมือ  ความรู้  ความสามารถในการประกอบอาชีพ 
 ๘.  ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัยไม่ค่อยท่ัวถึง 
 ๙.  ประชาชนยังคงใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
 ๑๐.  เกษตรขาดการพัฒนากระบวนการผลิต  ต้นทุนสูง  ผลผลิตต่ า 
 11.  ห่างไกลระบบชลประทาน 
 ๑๒.  พื้นท่ีอยู่ห่างไกลชุมชนเมือง 
 ๑๓.  เป็นพื้นท่ีราบสูงประสบปัญหาภัยแล้ง 
 

    3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพภายนอกที่เก่ียวข้อง 
โอกาส ( Opportunities : O ) 
๑. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน   

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีในการ   จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

๒. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนสินค้า  OTOP 
๔.  รัฐบาลมีนโยบายขจัดความยากจน 
๕.  รัฐบาลสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 
๖. จังหวัดร้อยเอ็ดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  มีความสามารถท่ีจะสนับสนุนให้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพัฒนาโครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
๗. กระแสความต่ืนตัวในทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (อาหารปลอดสารพิษ) 
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ปัญหาอุปสรรค ( Threats : T ) 
๑. ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ 
๒. การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านมีต้นทุนและค่าจ้างแรงงานถูกกว่า 
๓. ความล่าช้าของการถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานราชการไม่เป็นไปตามแผนฯ 
๔. การอุดหนุนเงินงบประมาณจากรัฐบาลยังไม่เพียงพอต่อการด าเนินการตามภารกิจต่างๆ   

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕. ระเบียบ กฎหมายบางฉบับ ยังไม่เอื้อประโยชนต่์อการปฏิบัติงาน 
๖. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจไม่ดีส่งผลต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๗.  ประชาชนบางส่วนขาดเอกสารสิทธิ์การถือครองท่ีดิน  ท าให้ขาดโอกาสการเข้าถึง                   

แหล่งเงินทุน 
๘.  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ไม่จูงใจเกษตรกรท่ีจะด าเนินการ  
 

ส่วนที่  3  การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนนุ 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

เคหะและชุมชน กองช่าง กองช่าง 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเศรษฐกจิ การเกษตร/สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

กองสวัสดิการสังคม/ 
กองช่าง 

ส านักปลัด 

3. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

บริการชุมชนและ
สังคม 

บริหารทั่วไป/
การศึกษา/ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม/ส านัก
ปลัด 
 

ส านักปลัด 

4. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน/
บริหารทั่วไป 

กองช่าง/ส านักปลัด ส านักปลัด 

5. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

บริหารทั่วไป/
สาธารณสุข/สังคม
สงเคราะห/์ 
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน/ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

กองสวัสดิการสังคม/ 
กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

ส านักปลัด 

6. การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 
 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ส านักปลัด ส านักปลัด 
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2.บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์  อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

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

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. ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

          

  
1.1 แผนงาน
เคหะและชุมชน 
(ผ.๐๑) 

36 19,770,000 36 19,770,000 36 19,770,000 36 19,770,000 36 19,770,000 180 98,850,000 

๑.๒ แผนงาน
เคหะและชุมชน 
(ผ.๐๒/๒) 

28 ๑๖๙,๔๖๐,๐๐๐ 
 

28 ๑๖๙,๔๖๐,๐๐๐ 
 

28 ๑๖๙,๔๖๐,๐๐๐ 
 

28 ๑๖๙,๔๖๐,๐๐๐ 
 

28 ๑๖๙,๔๖๐,๐๐๐ 
 

140 847,300,000 

รวม 64 189,230,000 64 189,230,000 64 189,230,000 64 189,230,000 64 189,230,000 320 946,150,000 
2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

          

  
2.1 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

14 875,000 14 875,000 14 875,000 14 875,000 14 875,000 70 4,375,000 

2.2 แผนงาน
การเกษตร 

3 170,000 3 170,000 3 170,000 3 170,000 3 170,000 15 850,000 

รวม 17 1,045,000 17 1,045,000 17 1,045,000 17 1,045,000 17 1,045,000 85 5,225,000 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์  อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
 
 

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

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) 

3. ยุทธศาสตร์พัฒนา
ด้านการศึกษา 

          

  
3.1 แผนงานบริหาร
ท่ัวไป 

1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 ๔ ๑๐๐,๐๐๐ 

3.2 แผนงาน
การศึกษา 

18 6,930,000 18 6,930,000 18 6,930,000 18 6,930,000 18 6,930,000 ๙๐ ๓๔,๖๕๐,๐๐๐ 

3.3 แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

รวม ๒๑ ๗,๐๕๐,๐๐๐ ๒๑ ๗,๐๕๐,๐๐๐ ๒๑ ๗,๐๕๐,๐๐๐ ๒๑ ๗,๐๕๐,๐๐๐ ๒๑ ๗,๐๕๐,๐๐๐ 95 ๓๔,๗๕๐,000 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

          

  
4.1 แผนงานบริหาร
ท่ัวไป 

11 440,000 11 440,000 11 440,000 11 440,000 11 440,000 55 2,200,000 

รวม 11 440,000 11 440,000 11 440,000 11 440,000 11 440,000 55 2,200,000 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์  อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
 
 

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

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) 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

          

  
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป ๗ ๑๗๕,๐๐๐ ๗ ๑๗๕,๐๐๐ ๗ ๑๗๕,๐๐๐ ๗ ๑๗๕,๐๐๐ ๗ ๑๗๕,๐๐๐ ๓๕ 875,000 

๕.๒ แผนงานสาธารณสุข 66 1,267,198 66 1,267,198 66 1,267,198 66 1,267,198 66 1,267,198 330 6,335,990 
5.3 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

11 5,350,000 11 5,350,000 11 5,350,000 11 5,350,000 11 5,350,000 55 26,750,000 

๕.๔ แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

7 465,000 7 465,000 7 465,000 7 465,000 7 465,000 35 2,325,000 

๕.๕ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

9 707,940 9 707,940 9 707,940 9 707,940 9 707,940 45 3,539,700 

๕.๖ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

4 90,000 4 90,000 4 90,000 4 90,000 4 90,000 20 450,000 

รวม 104 8,055,138 104 8,055,138 104 8,055,138 104 8,055,138 104 8,055,138 520 40,275,690 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์  อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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) 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร 

          

  
1.1 แผนงาน
บริหารทั่วไป 

10 1,970,000 10 1,970,000 10 1,970,000 10 1,970,000 10 1,970,000 50 9,850,000 

รวม 10 1,970,000 10 1,970,000 10 1,970,000 10 1,970,000 10 1,970,000 50 9,850,000 

รวมทั้งสิ้น 227 207,790,138 227 207,790,138 227 207,790,138 227 207,790,138 227 207,790,138 1125 1,038,450,690 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์  อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

โครงการพัฒนา 

ปี 2566 ปี 2567 ป ี2568 ปี 2569 ป ี2570 รวม 5 ป ี
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) 

18 8,976,500 23 17,070,000 12 8,100,000 14 7,252,000 23 16,250,000 90 57,648,500 

            
            
            
            
            
            

รวมทั้งสิ้น 18 8,976,500 23 17,070,000 12 8,100,000 14 7,252,000 23 16,250,000 90 57,648,500 
 

 

 

 

 

 

  

แบบ ผ.01/1 
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ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน     
ข. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

1. ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
ภายในต าบล 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 
 

ภายในต าบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่  ๑-๑๑ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

2. ก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน
ภายในต าบล 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 
 

ภายในต าบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่  ๑-๑๑ 

 

200,000 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

3. ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ดินภายในต าบล 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 
 

ภายในต าบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่  ๑-๑๑ 

 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

4. ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายใน
ต าบล 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ภายในต าบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่  ๑-๑๑ 

 

200,000 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

5. ปรับปรุง
ซ่อมแซมปรับ
เกรดเกลี่ยถนน
ภายในต าบล 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ภายในต าบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่  ๑ – ๑๑ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

๖. ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
คสล.ภายใน
หมู่บ้าน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ภายในต าบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่  ๑ – ๑๑ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

๗. ก่อสร้างสนาม
กีฬาต าบล
ภายใน อบต. 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีสนามฝึกซ้อมกีฬา  
และ  ออกก าลังกาย 

ภายในต าบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่  ๑-๑๑ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
สุขภาพ
สมบูรณ์
แข็งแรง 

กองช่าง 

๘. โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายใน
ส านักงาน อบต.  

-เพ่ือความสวยงาม
และเป็นระเบียบ
ภายในส านักงาน 

ส านักงาน  อบต.พรมสวรรค ์ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

-มีส านักงานที่
สะดวก สบาย
ในการติดต่อ
สอบถาม 

กองช่าง 

๙. จัดท าป้ายก ากับ
ซอยถนนภายใน
หมู่บ้าน 

เพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของชุมชน 

ภายในต าบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่  ๑-๑๑ 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ชุมชนน่าอยู่ 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๐. จัดท าป้ายบอก
ทาง 

เพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของชุมชน 

ภายในต าบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่  ๑-๑๑ 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ชุมชนน่าอยู่ 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

๑๑. จัดท าป้ายแนว
เขต  อบต.พรม
สวรรค ์

เพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของชุมชน 

ภายในต าบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่  ๑-๑๑ 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ชุมชนน่าอยู่ 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๒. จ้างเหมาติดต้ัง
กระจกโค้ง
จราจรพร้อมเสา 

เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยของคนใน
ชุมชน 

ภายในต าบลพรมสวรรค์  45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๑๓. โครงการติดต้ัง
ไฟฟ้าสายพาด
ดับภายใน
หมู่บ้าน 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในได้อย่าง
ทั่วถึง 

ภายในต าบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่  ๑-๑๑ 

 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

- ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๑๔. โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าส่อง
สว่างเชื่อมต่อ
ระหว่างต าบล
กับต าบล 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในได้อย่าง
ทั่วถึง 

ภายในต าบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่  ๑-๑๑ 

 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

- ประชาชน
ทุกครัวเรือนมี

ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๑๕. โครงการติดต้ัง
สัญญาณเตือน
ไฟกระพริบ 

-เพ่ือเป็นสัญญาณ
เตือนให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร 

ภายในต าบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่  ๑-๑๑ 

 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

- ลดอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ไป – มา 

กองช่าง 

แบบ ผ.02              
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0บ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

16. โครงการ
อุดหนุนขยาย
เขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้านและเพ่ือ
การเกษตร    
อ าเภอโพนทอง   

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

ภายในต าบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่  ๑-๑๑ 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

- ประชาชน
ทุกครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้การได้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

17 โครงการ
อุดหนุนขยาย
เขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้านและเพ่ือ
การเกษตร    
อ าเภอเสลภูมิ  

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

ภายในต าบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่  4 หมู่ที่ 5  หมู่ที่ 8 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

- ประชาชน
ทุกครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้การได้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

18 โครงการ
อุดหนุนลงหม้อ
แปลงภายใน
หมู่บ้าน 
 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

ภายในต าบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่  ๑-๑๑ 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 100,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

- ประชาชน
ทุกครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้การได้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

19. เจาะบ่อน้ า
บาดาลภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร
และการอุปโภค 

จ านวน 5 บ่อ ขนาด Ø 6 น้ิว ลึก
ไม่น้อยกว่า 42.5 เมตร ปริมาณ
น้ าไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง 

425,000 425,000 425,000 425,000 425,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

- ประชาชนมี
น้ าใช้ในการ  
เกษตรและ
การอุปโภค 

กองช่าง 

 

20. ขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพ่ือ
การเกษตร  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร
และการอุปโภค 

จ านวน 5 บ่อ ภายในหมู่บ้าน
หนองผือ ขนาด Ø 6 น้ิว 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

- ประชาชนมี
น้ าใช้ในการ 
เกษตรและ
การอุปโภค 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02              
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0บ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

๒๑. ซ่อมแซมระบบ
ประปาภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 6 

-เพ่ือให้ประชาชนได้
มีน้ าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  6 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

- ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 

๒๒. ซ่อมแซม
ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 

-เพ่ือให้ประชาชนได้
มีน้ าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  9 500,000 500,000 500,000 
500,000 

500,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

- ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 

๒๓. ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน
สมสนุก  
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภค บรโิภค
อย่างสะดวกสบาย
และเพียงพอ 

ซ่อมแซมระบบประปาท่อเมน
ภายในหมู่บ้านสมสนุก (เดินท่อ

เมนใหม่) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

- ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 

๒๔. ก่อสร้างระบบ
ประปาภายใน
หมู่บ้าน 

-เพ่ือให้ประชาชนได้
มีน้ าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ภายในต าบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

- ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 

๒๕. ปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาภายใน
หมู่บ้าน 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

ภายในต าบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

- ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 

๒๖. เจาะบาดาลเพ่ือ
การเกษตรและ
อุปโภค-บรโิภค 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพ่ือการเกษตร 
 

ภายในต าบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

-  ประชาชนมี
น้ าใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02              
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0บ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

๒๗. ขุดสระน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

-เพ่ือให้ประชาชนได้
มีน้ าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ภายในต าบลพรมสวรรค์                     
หมู่ที่  ๑-๑๑ 

2,๐00,000 2,๐00,000 2,๐00,000 2,๐00,000 2,๐00,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 
 

ประชาชนน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๘. ซ่อมแซม
ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 

-เพ่ือให้ประชาชนได้
มีน้ าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  9 2,๐00,000 2,๐00,000 2,๐00,000 2,๐00,000 2,๐00,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 
 

ประชาชนน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

29. ขุดเจาะ
น้ าประปา
บาดาลเพ่ือใช้
ภายในหมู่บ้าน 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพ่ือการเกษตร
และอุปโภค/บริโภค 

ภายในต าบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

2,๐00,000 2,๐00,000 2,๐00,000 2,๐00,000 2,๐00,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 
 

ประชาชนน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

30. ซ่อมแซม  
บ ารุงรักษา  
ฝายกั้นน้ า  /
ฝายกักเก็บน้ า  
ภายในต าบล 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพ่ือการเกษตร
และอุปโภค/บริโภค 

ภายในต าบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

-  ประชาชนมี
น้ าใช้เพ่ือ
การเกษตร
และอุปโภค/
บริโภค 

 

กองช่าง 

31. แก้ปัญหาภัย
แล้ง/ขาดแคลน
น้ าเพ่ือการ
อุปโภค – 
บริโภค 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพ่ือการเกษตร
และอุปโภค/บริโภค 

ภายในต าบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-  ประชาชนมี
น้ าใช้เพ่ือ
การเกษตร
และอุปโภค/
บริโภค 

กองช่าง 

แบบ ผ.02              
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0บ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

32. ขุดลอก 
บ ารุงรักษา และ
พัฒนาแหล่งน้ า 
 

-  เพ่ือพัฒนาแหล่ง
น้ าในการเกษตร 

ภายในต าบลพรมสวรรค ์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-  ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
ทั่วถึงและเพ่ิม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

33. โครงการ
ปรับปรุง 
ต่อเติม 
ที่ท าการ อบต. 

- เพ่ือปรับปรุงต่อ
เติมที่ท าการให้
กว้างขวางข้ึน 

ที่ท าการ อบต. 
พรมสวรรค ์ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

- สถานที่
ท างานสะดวก 
สบาย
กว้างขวางข้ึน 

กองช่าง 

34. โครงการ
ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค ์

- เพ่ือเป็นสถานที่จัด
งานต่างๆ ของ
ส านักงานและ
ประชาชนในพ้ืนที่  

ส านักงาน                                       
อบต.พรมสวรรค ์

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-ส านักงานและ
ประชาชนมี

สถานที่รองรับ
การจัดงาน           

ต่าง ๆ 

กองช่าง 

35. โครงการ
ก่อสร้างลาน
สาธารณะและ
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

-  เพ่ือมีสถานที่ให้
ประชาชนออกก าลัง
กายและพักผ่อน   

ภายในต าบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่ ๑-๑๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-  ประชาชนมี
สุขภาพกาย 
และ
สุขภาพจิตที่ดี 

กองช่าง 

36. โครงการ
ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค ์

-เพ่ือให้มีสถานที่
รองรับการจัดงาน
หรือกิจกรรมต่าง ๆ
ของ อบต.พรม
สวรรค์ และ
ประชาชนที่พ้ืนที่ 

บริเวณศูนย์กู้ชีพ อบต.พรมสวรรค์ 
๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-ส านักงานและ
ประชาชนมี
สถานที่รองรับ
การจัดงาน           
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02              
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0บ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
      3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคมให้เข้มแข็ง     

ข. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

           ๒.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

1. โครงการจัดต้ัง
กลุ่มประกอบ
อาชีพเสริม   

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้และสามารถ
ประกอบอาชีพเสริมได้ 

ภายในต าบล 
พรมสวรรค ์
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-ประชาชนมี
รายได้จาก

การประกอบ
อาชีพเสริม 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

2. โครงการอุดหนุน
กลุ่มข้าวเกรียบ
ว่าวสมุนไพรทุก
หมู่บ้าน 
 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้และสามารถ
ประกอบอาชีพเสริมได้ 

ภายในต าบลพรม
สวรรค ์

หมู่ที่ ๑-๑๑ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-ประชาชนมี
รายได้จาก

การประกอบ
อาชีพเสริม 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

3. โครงการทอสื่อ
กกทุกหมู่บ้าน 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้และสามารถ
ประกอบอาชีพเสริมได้ 

ภายในต าบลพรม
สวรรค ์

หมู่ที่๑-๑๑ 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-ประชาชนมี
รายได้จาก

การประกอบ
อาชีพเสริม 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

4. ปรับปรุง
โรงเรือนกลุ่ม
ข้าวเกรียบว่าว       
หมู่ที่ 1 

-เพ่ือให้กลุ่มมีสามารถ
ผลิตข้าวเกรียบว่าว 
ได้อย่างมีมาตรฐาน
และจ านวนมากข้ึน 

โรงเรือนกลุ่มข้าว
เกรียบว่าของ หมู่
ที่ 1 บ้านพรม
สวรรค ์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

กลุ่มมีสามารถ
ผลิตข้าว

เกรียบว่าว 
ได้อย่างมี

มาตรฐานและ
จ านวนมาก

ข้ีน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

5. โครงการสง่เสริม
การฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชนทุก
หมู่บ้าน 
 

-เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีอาชีพ
เสริมในการท างาน 

ภายในต าบลพรม
สวรรค ์

        หมู่ที่๑-๑๑ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

ประชาชนมี
ความรู้ มี
ทักษะในการ
ประกอบ
อาชีพ 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

6. โครงการจัดต้ัง
ตลาดกลางในการ
จ าหน่ายสินค้า 

-เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ตลาดกลางในการ
จ าหน่ายสินค้า 

ภายในต าบลพรม
สวรรค ์

หมู่ที่ ๑-๑๑ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมีที่
ขายผลผลิต
ทาง
การเกษตร
มากข้ึน 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

7. โครงการสัมมนา
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีต าบล 
(กพสต.) 
 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เพ่ิมมากข้ึน 

 
 

 

ภายในต าบลพรม
สวรรค ์

หมู่ที่ ๑-๑๑ 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

ประชาชนได้มี
ความรู้ 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

8. โครงการอาสา
พัฒนาชุมชน (อช.) 
 
 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เพ่ิมมากข้ึน 

ภายในต าบลพรม
สวรรค ์

หมู่ที่ ๑-๑๑ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

ประชาชนได้มี
ความรู้ 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

9. โครงการจัดต้ัง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เพ่ิมมากข้ึน 

ภายในต าบล 
พรมสวรรค ์
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

ประชาชนได้มี
ความรู้ 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

10. โครงการศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ 

ภายในต าบล 
พรมสวรรค ์
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนได้มี
ความรู้ กองสวัสดิ 

การสังคม 

11. โครงการสง่เสริม
กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ 

ภายในต าบล 
พรมสวรรค ์
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนได้มี
ความรู้ 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

12 โครงการอบรม
ยุทธศาสตร์ อยู่ดีมี
สุขตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้และใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

ภายในต าบลพรม
สวรรค ์

หมู่ที่๑-๑๑ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

ประชาชนได้มี
ความรู้

ความสามารถ 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

13 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพผู้
ประสานพลัง
แผ่นดิน 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้และใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

อ าเภอโพนทอง 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

ประชาชนได้มี
ความรู้

ความสามารถ 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

14 โครงการรณรงค์
ลดละเลิกยา         
เสพติด 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ 
 

ภายในต าบลพรม
สวรรค ์

หมู่ที่๑-๑๑ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

ประชาชนได้มี
ความรู้

ความสามารถ 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

แบบ ผ.02 
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         2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        2.2  แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

๑. โครงการสง่เสริม
การผลิต
เชื้อจุลินทรีย์เพ่ือ
ก าจัดศัตรูพืช 

-เพ่ือให้เกษตรกรผลิต
เชื้อราใช้ได้เอง 

ภายในต าบลพรม
สวรรค ์

หมู่ที่๑-๑๑ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 
 

ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

เกษตรกรปลูก
พืชปลอดภัย
จากสารเคม ี

งานเกษตร/
ส านักงานปลัด 

๒. โครงการสง่เสริม
สนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และเกษตรปลอด
สารพิษ 

-เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ความรู้เรื่องการเกษตร
ปลอดสารพิษ 

ภายในต าบลพรม
สวรรค ์

      หมู่ที่๑-๑๑ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ผลผลิตที่มี
คุณภาพและมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

งานเกษตร/
ส านักงานปลัด 

๓. โครงการปรับปรงุ
ดินด้วยอินทรีย์ 
 
 

- เพ่ือให้สภาพดินพร้อม
ที่จะผลิตผลการเกษตร
เพ่ิมมากข้ึน 

ภายในต าบลพรม
สวรรค ์

หมู่ที่๑-๑๑ 

1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพ่ิมมากข้ึน 

งานเกษตร/
ส านักงานปลัด 

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคมให้เข้มแข็ง     
ข. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่    2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและสังคม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
           3.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

๑ จัดท าห้องสมุด
ชุมชน 

เพ่ิมการเรียนรู้ 
เสริมสร้างการรักการ
อ่านในชุมชน 

หมู่ที่ ๑ - ๑๑ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

ประชาชนรัก
การอ่านมาก
ข้ึน มีความรู้
มากข้ึน 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ.02 
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 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
                   3.2  แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

๑. โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
 

-เพ่ือให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
รับประทานอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดการเรียนการ
สอน(รายหัว)ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) อายุ 3-5 ปี 
ดังน้ี 
     -ค่าหนังสือเรียน 
     -ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 
     -ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
     -ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

-  ศพด  บ้านหนอง
หิ่งหาย 
-  ศพด. ต าบลพรมสวรรค์ 

8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-  เด็ก
นักเรียนได้รับ
ประทาน
อาหาร
กลางวันอย่าง
ทั่วถึง 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

๒. โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริมนมให้ 
ศพด. ท้ัง ๒ แห่ง 
และโรงเรียนทั้ง 
๔ แห่ง ภายใน
ต าบลพรมสวรรค ์

-เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารเสริมนม 
อย่างทั่วถึง 

-  ศพด บ้านหนองหิ่งหาย 
-  ศพด. ต าบลพรมสวรรค์ 
-โรงเรียนบ้านพรมสวรรค ์
-โรงเรียนบ้านนาสีใส 
-โรงเรียนบ้านนาสีนวล 
-โรงเรียนบ้านหนอง
หิ่งหาย 

๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-  เด็ก
นักเรียน
ได้รับ
ประทาน
อาหารเสริม
นมอย่าง
ทั่วถึง 

กองการศึกษา 

3 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนภายใน
ต าบลพรมสวรรค ์

-เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวันอย่าง
ทั่วถึง 

-โรงเรียนบ้านพรมสวรรค ์
-โรงเรียนบ้านนาสีใส 
-โรงเรียนบ้านนาสีนวล 
-โรงเรียนบ้านหนอง
หิ่งหาย 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-  เด็ก
นักเรียน
ได้รับ
ประทาน
อาหารอย่าง
ทั่วถึง 

กองการศึกษา 
-รร.บ้านพรม
สวรรค์              
-รร.บ้านนาสีใส                   
-รร.บ้านนาสีนวล                 
-รร.บ้านหนอง
หิ่งหาย 

4 โครงการปรับปรงุ
สนามเด็กเล่นและ
ภูมิทัศน์ภายใน 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

-เพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการที่ดีข้ึน  

-  ศพด  บ้านหนอง
หิ่งหาย 
-  ศพด. ต าบลพรมสวรรค์ 

 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-  เด็กมี
พัฒนาการที่
ดีข้ึน 

กองการศึกษา 

5 โครงการพัฒนา
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพ่ือให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
พัฒนาการที่ดี 

-  ศพด  หนองหิ่งหาย 
-  ศพด. พรมสวรรค์ 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

- เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กมีพัฒนา  
การที่ดี 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 



- 36 - 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

6 โครงการจัดซื้อวัสดุ
การศึกษาให้ ศพด. 

- เพ่ือให้นักเรียนได้มี
อุปกรณ์การเรียนที่
ทันสมัยและเท่าเทียมกัน 

โรงเรียนภายในต าบล
พรมสวรรค ์

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

- นักเรียนมี
ความรู้
ความสามารถ 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการปรับ ปรุง
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์  ศพด.  
ทั้ง ๒  ศูนย์ 

เพ่ือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์  ศพด. ท้ัง ๒  
ศูนย์ 

-  ศพด  หนองหิ่งหาย 
-  ศพด. พรมสวรรค์ 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ซ่อมแซม
ทรัพย์สินครุภัณฑ์  
ศพด. ท้ัง ๒  
ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงคศ์ูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ต.พรม
สวรรค์ จ านวน 2 แห่ง 

-เพ่ือให้มีสถานที่รองรับ
การจัดกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลพรมสวรรค์ 
จ านวน 2 แห่ง 

360,000 36๐,๐๐๐ 360,000 36๐,๐๐๐ 36๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสถานที่จัด
กิจกรรมสะดวก 
และปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

9 
โครงการก่อสร้าง
ซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต.
พรมสวรรค ์
จ านวน 2 แห่ง 

-เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่นักเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลพรมสวรรค์ 
จ านวน 2 แห่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
 

ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

นักเรียนมีความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

10 
โครงการตรวจสุขภาพ
เด็ก 

-เพ่ือให้เด็กนักเรียน 
ศพด.ทั้ง ๒ ศูนย์ได้รับ
การตรวจสุขภาพ 

-  ศพด  หนองหิ่งหาย 
-  ศพด. พรมสวรรค์ 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

เด็กนักเรียน 
ศพด.ทั้ง ๒ ศูนย์
ได้รับการตรวจ
สุขภาพ 

กอง
การศึกษา 

11 
โครงการจัดซื้อเครื่อง
เล่นสนามศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง  ๒ แห่ง 

-เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้และ
มีพัฒนาการที่ดีข้ึน 

-  ศพด  หนองหิ่งหาย 
-  ศพด. พรมสวรรค์ 
 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

เด็กได้เรียนรู้
และมีพัฒนา 
การที่ดีข้ึน 

กอง
การศึกษา 

12 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
ประจ าปี งบประมาณ  

-เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้และ
มีพัฒนาการที่ดีข้ึน 

-  ศพด  หนองหิ่งหาย 
-  ศพด. พรมสวรรค์ 
- รร.ใน ต.พรมสวรรค ์

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

เด็กได้เรียนรู้
และมีพัฒนา 
การที่ดีข้ึน 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

13 
โครงการติดมุ้งลวด 
ศพด.ทั้ง ๒ แห่ง 

-เพ่ือให้เด็กมีความ
ปลอดภัย 
 

-  ศพด  หนองหิ่งหาย 
-  ศพด. พรมสวรรค์ 
 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

เด็กได้รับ 
ความปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

14 
โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคาร ศพด. 
ทั้ง ๒ ศูนย์ 

-เพ่ือซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคาร 
ศพด. ท้ัง ๒ ศูนย์ 

-  ศพด  หนองหิ่งหาย 
-  ศพด. พรมสวรรค์ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคาร 
ศพด.ทั้ง ๒ ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

15 
โครงการบรูณะ/
ปรับปรุงซ่อมแซม 
ห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลพรมสวรรค ์

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการใช้
ห้องน้ าของเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลพรมสวรรค ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

เด็กได้รับ 
ความปลอดภัย
และสะดวก 

กอง
การศึกษา 

16. 
โครงการก่อสร้าง ศพด.
บ้านหนองหิ่งหาย 

-เพ่ือความ
ปลอดภัยในการใช้
อาคารสถานที่ของ
เด็ก 

บ้านหนองหิ่งหาย    
หมู่ที่ ๔ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

เด็กได้รับ 
ความปลอดภัย
และสะดวก 

กอง
การศึกษา 

17. 
โครงการพัฒนา กศน.
ต าบลเป็นแหล่งเรียนรู้ 

เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงสุขภาพ
อาคารเป็นห้อง 
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลพรมสวรรค ์

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

ได้รับการพัฒนา
เป็นแหล่งเรียนรู้
ที่ดีที่มีคุณภาพ 

กอง
การศึกษา /
กศน.ต าบล
พรมสวรรค ์

๑๘ 
โครงการสร้างห้องเรียน
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เพ่ือส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินให้
เป็นอัตลักษณ์  

ประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลพรมสวรรค ์

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

ได้รับพัฒนา
ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาใน
ท้องถ่ินจากรุ่นสู่
รุ่น 

กอง
การศึกษา /
กศน.ต าบล
พรมสวรรค ์

แบบ ผ.02 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
           3.3  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

๑. โครงการแข่งขัน
กีฬาโพนทองคัพ
อ าเภอโพนทอง  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

- เพ่ือให้ประชาชน
และเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และ
ห่างไกลยาเสพติด 
 

ประชาชนและเยาวชน 
ภายในต าบลพรมสวรรค ์

หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

- ประชาชน
และเยาวชน
ห่างไกล           
ยาเสพติด 

กองการศึกษา 

๒. โครงการแข่งขัน
กีฬาต าบลพรม
สวรรค์ต้านภัย
ยาเสพติด   

- เพ่ือให้ประชาชน
และเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และ
ห่างไกลยาเสพติด 

ประชาชนและเยาวชน 
ภายในต าบลพรมสวรรค ์

หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

- ประชาชน
และเยาวชน
ห่างไกล           
ยาเสพติด 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02              
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0บ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาทีส่มดุลและยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
           4.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

๑ โครงการปลูกป่า 
 

- เพ่ืออนุรักษ์พ้ืนที่
ป่าในชุมชน  

ภายในต าบลพรมสวรรค ์
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

- ในพ้ืนที่
ต าบลพรม
สวรรค์มีป่าไม้
ที่อุดมสมบูรณ์ 

ส านักปลัด 

๒ โครงการจัด
กิจกรรมอนุรักษ์
แหล่งน้ าและป่า
ไม ้
 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้เข้าร่วมอนุรักษ์
แหล่งน้ า 
และป่าไม้ 
 

ภายในต าบลพรมสวรรค ์ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

- ประชาชนได้
มีแหล่งน้ าและ
ป่าไม้อุดม
สมบูรณ ์

ส านักปลัด 

๓ โครงการจัด
อบรมสร้าง
จิตส านึกและ
ตระหนัก การ
รักษาทัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- เพ่ือให้ประชาชน
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ภายในต าบลพรมสวรรค ์ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

- ทัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ได้รับการดูแล
รักษา 
 

ส านักปลัด 

๔ โครงการ
ฝึกอบรม
คณะกรรมการ
การป่าไม้  และ
การควบคุมไฟ
ป่า 

เพ่ือฝึกอบรมให้
ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการ
ควบคุมไฟป่า 
 

ประชาชนภายในต าบล
พรมสวรรค ์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

-ประชาชน
สามารถ
ช่วยเหลือ
เหตุการณ์
เฉพาะหน้าได้ 
 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

๕ โครงการสร้างแหลง่
ก าจัดขยะมูลฝอย 
 

-  เพ่ือให้ประชาชน
ไม่ได้รับสารพิษจาก
มลภาวะ 

ภายในต าบลพรม
สวรรค ์

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - ประชาชน
ไม่ได้รับสาร

มลพิษจากขยะ
มูลฝอย 

 

-  ประชาชน
ไม่ได้รับสารพิษ
จากมลภาวะ 

ส านักปลัด 

๖ โครงการจัดซื้อถัง
ขยะ  แยกเปียก/
ขยะแห้ง 

-  เพ่ือใช้ในการ
จัดเก็บ/รองรับขยะ
ในหมู่บ้าน  
   

ภายในต าบลพรม
สวรรค ์

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-  มีถังขยะ
รองรับขยะ 

ส านักปลัด 

๗ โครงการป้องกัน
การบุกรุกที่
สาธารณะ
ประโยชน์ 
 

- เพ่ือป้องกันการบุก
รุกที่สาธารณะ
ประโยชน์ 
 

ภายในต าบลพรม
สวรรค ์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

- ประชาชนได้รับ
ความรู้เก่ียวกับ
การป้องกันการ
บุกรุกที่
สาธารณะ 
 

ส านักปลัด 

๘ โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

- เพ่ือฝึกอบรมให้
ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนภายใน 
ต าบลพรมสวรรค ์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

- ทรัพยากร 
ธรรมชาติได้รับ
การอนุรักษ์และ
ชุมชนมี
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

ส านักปลัด 

9 โครงการปล่อยปลา 
 
 

- เพ่ือเพ่ิมจ านวน
พันธ์ปลาให้กับ
ธรรมชาติ 

หนองน้ าสาธารณะ
ภายในต าบล 

 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

- มีพันธ์ุปลา
จ านวนมากใน

แหล่งน้ า
ธรรมชาติ 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

10 โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
ภายใต้หลัก3Rs 
และหลักประชารัฐ  

- เพ่ือลดปริมาณการ
เกิดขยะมูลฝอย 
 
 
 

อบต.พรมสวรรค ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

- ลดปริมาณ
การเกิดขยะ

มูลฝอย 
 

ส านักปลัด 
 

11 โครงการจัดท า 
ป้ายที่ทิ้งขยะ  
ป้ายห้ามทิ้งขยะ 

- เพ่ือให้ชุมชนเกิด
ความสะอาด  

หมู่ที่ 1-11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

- ชุมชนเกิด
ความสะอาด 

ส านักปลัด 
 

แบบ ผ.02              
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0บ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคมให้เข้มแข็ง   

5  รักษาความม่ันคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ   
ข. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

1 อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน     

-  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน     

ประชาชนภาย 
ในต าบลพรม
สวรรค ์

 

15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

  -  มีสถานที่กลาง ส าหรับ
ประสานงานศูนย์ช่วยเหลือ

ประชาชนของอ าเภอโพนทอง 

ส านักปลัด 

2 โครงการการให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชน 
ที่ได้รับความ
เดือดร้อน 
หรือไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้
ในการด ารงชีพ  

-  เพ่ือป้องกันและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนพร้อมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลพรมสวรรค ์
 

ประชาชน
ภายในต าบล
พรมสวรรค ์

 

30,000 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

  - ประชาชนที่ประสบปัญหา
ด้านสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ 

ได้รับการช่วยเหลือโดยฉับพลัน
ทันที 

 -ประชาชนสามารถพ่ึงตนเอง
ได้ 

 -ลดการเกิดหรือการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง  
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือ

โรคระบาด   

กอง
สวัสดิการ

สังคม/ส านัก
ปลัด 

/งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

 

3 โครงการขุดบ่อเก็บ
กักน้ าของศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

-  เพ่ือจัดหาแหล่งน้ า  
ใช้ในโครงการจัดต้ัง
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชน
ภายในต าบล
พรมสวรรค ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

มีแหล่งน้ าท่ีเพียงพอต่อการ
ด าเนินโครงการจัดต้ังศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

4 โครงการจัด
กิจกรรมรณรงค์
การเลือกต้ัง 

-  เพ่ือให้ประชาชน
มีความรู้และเข้าใจ
เก่ียวกับการเลือกต้ัง 

ประชาชน
ภายใน 

ต าบลพรม
สวรรค ์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-  ประชาชนออกไปใช้
สิทธิเลือกต้ังมากข้ึน 

ส านักปลัด 
 

5 โครงการสง่เสริม
การปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

-  เพ่ือให้ประชาชน
เข้าใจและปฏิบัติ
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชน
ภายใน 

ต าบลพรม
สวรรค ์

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

- ประชาชนเข้าใจและ
ปฏิบัติตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านักปลัด 
 
 

6 โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ผู้ประสานงาน 
แผ่นดนิ  

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ 

ประชาชน
ภายใน 

ต าบลพรม
สวรรค ์

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

- ได้รับความรู้เพ่ิมมาก
ข้ึน 

ส านักปลัด 

7 โครงการจดัเวที
ประชาคมเพ่ือจดัท า 
เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 

- เปดิโอกาสให้
ประชาชนไดแ้สดง
ความคดิเหน็  และ
เสนอปัญหาความ
ต้องการของชุมชน 
 

ประชาชน
ภายใน 

ต าบลพรม
สวรรค ์

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-การพัฒนาของอบต.พรม
สวรรค์  สามารถตอบ 
สนองความ 
ต้องการของชุมชนได ้

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  5.2  แผนงานสาธารณสุข  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

๑. โครงการจัดหา
น้ ายาเคมีพ่นหมอก
ควันและน้ ามัน
เชื้อเพลิงทุก
หมู่บ้าน 
 

-  เพ่ือจัดหา
เวชภัณฑ์สนับสนุน
การควบคุมและ
ป้องกันโรค 

ประชาชน
ภายในต าบล
พรมสวรรค ์

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

  -  ประชาชนในหมู่บ้าน
ปลอดภัยจากโรคภัยไข้
เจ็บ 

ส านักปลัด 

๒. โครงการจัดซื้อ
เครื่องพ่นหมอก
ควันทุกหมู่บ้าน 

- เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
พ่นหมอกควันเป็น
การควบคุมและ
ป้องกันโรค  
 

ประชาชน
ภายในต าบล
พรมสวรรค ์

 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-  ประชาชนในหมู่บ้าน
ปลอดภัยจากโรคภัยไข้
เจ็บ 

ส านักปลัด 

๓. โครงการจัดซื้อ
ทรายอะเบทใวย
ก าจัดลูกน้ าและ
ยุงลายทุกหมู่บ้าน 
 

-  เพ่ือก าจัดยุงลาย
เพ่ือป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 

ประชาชน
ภายในต าบล
พรมสวรรค ์
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-  ประชาชนในหมู่บ้าน
ปลอดภัยจากโรคภัยไข้
เจ็บ 
 

ส านักปลัด 

๔. โครงการจัดซื้อ
วัคซีนโค-กระบือ
ทุกหมู่บ้าน 

- เพ่ือจัดหา
เวชภัณฑ์สนับสนุน
การควบคุมและ
ป้องกันโรคจากสัตว์ 

ประชาชน
ภายในต าบล
พรมสวรรค ์
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-  ประชาชนได้รับการ
บริการการควบคุม
ป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์ 

ส านักปลัด 

๕. 
โครงการจัดหา
วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าทุก
หมู่บ้าน 

-เพ่ือจัดหาเวชภัณฑ์
สนับสนุนการ
ควบคุมและป้องกัน
โรคจากสัตว์ 

ประชาชน
ภายในต าบล
พรมสวรรค ์

 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-  ประชาชนได้รับการ
บริการการควบคุม
ป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์ 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

๖. 
โครงการรณรงค์
ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ 

- เพ่ือป้องกัน
โรคติดต่อภายใน
ต าบล 

ประชาชน
ภายในต าบล
พรมสวรรค ์

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-  ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

๗. 
โครงการอุดหนุน
กิจกรรม
สาธารณสุขมูลฐาน 

-เพ่ือพัฒนา
สาธารณสุขชุมชนให้
ดีข้ึน 

ประชาชน
ภายในต าบล
พรมสวรรค ์

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

- ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ข้ึน 

ส านักปลัด 

๘. โครงการรณรงค์
รักษาความสะอาด
ในเขตต าบล 

- เพ่ือรณรงค์รักษา
ความสะอาดในเขต
ต าบล 

ประชาชน
ภายในต าบล
พรมสวรรค ์

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

- ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ข้ึน 

ส านักปลัด 

๙. โครงการสนับสนุน
กองทุนประกัน
สุขภาพ   

- เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีย่ิงข้ึน     

ประชาชน
ภายในต าบล
พรมสวรรค ์

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 

 

- ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัย ท่ีดีข้ึน 

ส านักปลัด 

๑๐. 
โครงการป้องกัน  
ปราบปราม และ
บ าบัด รักษา เพ่ือ
แก้ปัญหายาเสพติด 

-เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชนห่างไกล
ยาเสพติด 

ประชาชน
ภายในต าบล
พรมสวรรค ์

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

- ประชาชนห่างไกลยา
เสพติดและมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

๑๑. 
โครงการเพ่ิม
ศักยภาพ อสม.   
ผู้แทนภาค
ประชาชน และผู้น า
ชุมชนในการ
ควบคุมและป้องกัน
โรค 

-เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
อสม.ผู้แทนภาค
ประชาชนและผู้น า
ชุมชนในการควบคุม
และป้องกันโรค 

อสม.  ผู้แทน
ภาคประชาชน
และผู้น าชุมชน              
ภายในต าบล
พรมสวรรค ์

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

- อสม. ผู้แทนภาค
ประชาชนและผู้น าชุมชน 
มีความรู้ความสามารถใน
การป้องกันและควบคุม
โรค ท าให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีข้ึน              

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02              
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

๑๒. 
โครงการอบรมต่อต้าน
ยาเสพติด 

-เพ่ือให้ประชาชน
รู้ถึงโทษของยา
เสพติด 

-ประชาชน
ภายในต าบล
พรมสวรรค ์

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 
ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

ประชาชนห่างไกลยาเสพ
ติดและมีสุขภาพอนามัย      

ที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

๑๓. โครงการควบคุม
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

-เพ่ือเป็นการ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

-ประชาชน
ภายในต าบล
พรมสวรรค ์

๑๓๒,๐๐๐ ๑๓๒,๐๐๐ ๑๓๒,๐๐๐ ๑๓๒,๐๐๐ ๑๓๒,๐๐๐ 
ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีข้ึน  

ส านักปลัด 

๑๔. โครงการหมู่บ้าน
ไอโอดีน 

-เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพที่ดีข้ึน 

-ประชาชน
ภายในต าบล
พรมสวรรค ์

๑๒๙,๓๐๐ ๑๒๙,๓๐๐ ๑๒๙,๓๐๐ ๑๒๙,๓๐๐ ๑๒๙,๓๐๐ 
ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีข้ึน  

ส านักปลัด 

๑๕. 
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า  ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี 

-  เพ่ือป้องกันการ
เกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ในเขตต าบลพรม
สวรรค์    

ประชาชน
ภายในต าบล
พรมสวรรค ์

 

23,520 23,520 23,520 23,520 23,520 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

  - ประชาชนได้ปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

บริหารทั่วไป 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิต
ของ

โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

๑๖. 
โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 1 

๑. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้
ด้านการประเมินการ
เจ็บป่วยเบื้องต้น การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
๒. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้
เบื้องต้นในการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ
ประจ าถ่ิน 
๓. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้
เบื้องต้นในการปลูกและ
ใช้สมุนไพรพ้ืนบ้านรักษา
โรค 
๔. เพ่ือให้ผู้อบรมสามารถ
ช่วยเหลือและปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่เพ่ือน
บ้านได้อย่างเหมาะสม 

ประชาชน
ในต าบล

พรม
สวรรค ์

4,620 4,620 4,620 4,620 4,620 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 80 

๑. หมอครอบครัวร้อยละ 
๙๐ มีความรู้ด้านการ
ประเมินการเจ็บป่วย
เบื้องต้น การปฐม
พยาบาลแลการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
๒. หมอครอบครัวร้อยละ 
๙๐ มีความรู้เบื้องต้นใน
การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อประจ าถ่ิน. 
๓. หมอครอบครัวร้อยละ 
๙๐ มีความรู้ในการปลุก
และใช้สมุนไพรพ้ืนบ้าน
รักษาโรค 
๔. หมอครอบครัวร้อยละ 
๙๐ สามารถช่วยเหลือ
และปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่เพ่ือนบ้านได้
อย่างเหมาะสม 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

17 โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด  To be 
number one(
ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น
ในชุมชน/หมู่บ้าน  

หมู่ที่ 1 

๑. เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับพิษร้ายยา
เสพติดและการป้องกันยาเสพติดใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน 
๒. เพ่ือเพ่ือลดปัญหาการติดยาเสพ
ติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
๓.เพ่ือจัดต้ังศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน 
๔. เพ่ือสร้างเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วัน
ป้องกันยาเสพติด ที่เชื่อมโยงกับแกน

น าชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

6,740 6,740 6,740 6,740 6,740 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

๑. สมาชิกชมรมทูบีบัมเบอร์วัน ร้อย
ละ ๙๕  มีความรู้ในเรื่องยาเสพติด 
๒. ลดปัญหาการติดยาเสพติดในกลุ่ม
เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐ 
๓. มีศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน  
ส าหรับประสานงานต้านภัยยาเสพติด 
จ านวน ๑ ศูนย์ 
๔. มีเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันป้องกัน

ยาเสพติด ท่ีเชื่อมโยงกับแกนน าชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม และด าเนินการ

ต่อเน่ือง          

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

18 
โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระ 
เทพรัตนราชสุดา  
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธร  มหาวชิรา
ลงกรณวรราชภักดี 
สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน  รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่ 1 

๑. เพ่ือให้ความรู้ด้านหลักสุขาภิบาล
พ้ืนฐานแก่แกนน าชุมชน ด้าน
สุขาภิบาลอาหารและน้ าสะอาด 
๒. เพ่ือให้ชุมชนมีสภาพ 
แวดล้อมที่ดี เหมาะสมต่อการด ารง
ชีพ 
๓. เพ่ือลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรค
ที่เกิดจากผลกระทบจากสภาพ 
แวดล้อม 
๔. เพ่ือให้ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา รักษา
สิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อการด ารงชีพ
ร่วมกัน อย่างเหมาะสม ต่อเน่ือง 
 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 
 

๑. ความรู้ดา้นหลกัสุขาภิบาลพ้ืนฐาน
แก่แกนน าชุมชน ดา้นสุขาภิบาล
อาหารและน ้าสะอาด 
๒. ชุมชนมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี 
เหมาะสมต่อการด ารงชีพ 
๓. ลดอตัราการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีเกิด
จากผลกระทบจากสภาพแวดลอ้ม 
๔. ชุมชนไดร่้วมกนัพฒันา รักษา
ส่ิงแวดลอ้มให้ปลอดภยัต่อการด ารงชีพ
ร่วมกนั อยา่งเหมาะสม ต่อเน่ือง 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

19 
โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ 
พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระ 

ศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี 
หมู่ที่ 1 

1.เพ่ือจัดกิจกรรมตามพระราชด าริ
ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมาร ี
2.เพ่ือตรวจคัดกรองและประเมิน
ความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชน
อายุ 15 ปี ข้ึนไปต้องได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
3.เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการ
ต่ืนตัว ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพ
ตนเองและทราบปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิด
ภาวะเจ็บป่วยในอนาคตของตนเอง
และครอบครัว น าไปสู่การปรับเปลี่ยน
และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง  
 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

๖,๐๐๐ 6,000 6,000 6,000 6,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีความตระหนักในการ
จัดการและดูแลสุขภาพตนเองรวมทั้ง
มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน เพ่ือลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื่อ
รังตลอดจนชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็ง
ในการด าเนินงานลดและควบคุมปัจจัย
เสี่ยง ลดเพ่ือป้องกันควบคุมโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังเหมาะสมบริบทของชุมชน
รวมทั้งได้รับบริการจากสถานบริการที่
ได้มาตรฐานครบวงจร 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

20 
โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  To 
be number 
one(ศูนย์เพ่ือน
ใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2 

๑. เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับพิษร้ายยา
เสพติดและการป้องกันยาเสพติดใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน 
๒. เพ่ือเพ่ือลดปัญหาการติดยาเสพติด
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
๓.เพ่ือจัดต้ังศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน 
๔. เพ่ือสร้างเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วัน
ป้องกันยาเสพติด ที่เชื่อมโยงกับแกน
น าชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

6,740 6,740 6,740 6,740 6,740 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

๑. สมาชิกชมรมทูบีบัมเบอร์วัน ร้อย
ละ ๙๕  มีความรู้ในเรื่องยาเสพติด 
๒. ลดปัญหาการติดยาเสพติดในกลุ่ม
เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน ร้อยละ 
๑๐ 
๓. มีศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน  
ส าหรับประสานงานต้านภัยยาเสพติด 
จ านวน ๑ศูนย์ 
๔. มีเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันป้องกัน
ยาเสพติด ท่ีเชื่อมโยงกับแกนน าชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม และด าเนินการ
ต่อเน่ือง          

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02              
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0บ ผ.02 



- 50 - 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

21 
โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  เจ้าฟ้า
มหาจักรีสริินธร  
มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกจิกา
ริณีพีรยพัฒน  รัฐ
สีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมาร ี

หมู่ที่ 2 

๑. เพ่ือให้ความรู้ด้านหลัก
สุขาภิบาลพ้ืนฐานแก่แกนน าชุมชน 
ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ า
สะอาด 
๒. เพ่ือให้ชุมชนมีสภาพ 
แวดล้อมที่ดี เหมาะสมต่อการ
ด ารงชีพ 
๓. เพ่ือลดอัตราการเจ็บป่วยด้วย
โรคที่เกิดจากผลกระทบจากสภาพ 
แวดล้อม 
๔. เพ่ือให้ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา รักษา
สิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อการด ารงชีพ
ร่วมกัน อย่างเหมาะสม ต่อเน่ือง 
 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

๑. ความรู้ด้านหลักสุขาภิบาลพ้ืนฐาน
แก่แกนน าชุมชน ด้านสุขาภิบาล
อาหารและน้ าสะอาด 
๒. ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
เหมาะสมต่อการด ารงชีพ 
๓. ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิด
จากผลกระทบจากสภาพแวดล้อม 
๔. ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
ให้ปลอดภัยต่อการด ารงชีพร่วมกัน อย่าง
เหมาะสม ต่อเน่ือง 
 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

22 
โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่พล
เอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี  
หมู่ที่ 2 

1.เพ่ือให้ความรู้การป้องกันโรค
สุขภาพช่องปากให้แก่ประชาชน
กลุ่มเสี่ยง 
2.เพ่ือลดปัญหาการเจ็บป่วยด้วย
โรคสุขภาพช่องปาก 
3.เพ่ือจัดหน่วยบริการทันกรรม
เคลื่อนที่ให้บริการตรวจคัดกรอง
และรักษาพยาบาลโรคในช่องปาก 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

4,620 4,620 4,620 4,620 4,620 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้การ
ป้องกันโรคสุขภาพช่องปากร้อยละ80 
2.อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคสุขภาพ
ช่องปากลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 
3.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับบริการ
ตรวจคัดกรองและรักษาพยาบาลโรค
ในช่องปากจากทีมทันตแพทย์และ
ทันตบุคลากร ร้อยละ 100 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 



- 51 - 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

23 
โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ 
หมู่ที่ 2 

๑. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้ด้านการ
ประเมินการเจ็บป่วยเบื้องต้น การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 
๒. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้เบื้องต้นใน
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ประจ าถ่ิน 
๓. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้เบื้องต้นใน
การปลูกและใช้สมุนไพรพ้ืนบ้านรักษา
โรค 
๔. เพ่ือให้ผู้อบรมสามารถช่วยเหลือ
และปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่เพ่ือน
บ้านได้อย่างเหมาะสม 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

๑. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้ด้านการประเมินการเจ็บป่วย
เบื้องต้น การปฐมพยาบาลแลการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
๒. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อประจ าถ่ิน. 
๓. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้ในการปลุกและใช้สมุนไพร
พ้ืนบ้านรักษาโรค 
๔. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ 
สามารถช่วยเหลือและปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่เพ่ือนบ้านได้อย่าง
เหมาะสม 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

24 
โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน  
สมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม 
หมู่ที่2 

1.เพ่ือสืบสานพระราชประสงค์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯให้หญิงไทย
พ้นภัยมะเร็งเต้านม 
2.เพ่ือให้ความรู้ที่ถูกต้องในการคัด
กรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 
3.เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มสตรีเป้าหมาย
และประชาชนทั่วไปมีพฤติกรรมตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

1.สืบสานพระราชประสงค์ของสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ฯให้หญิงไทยพ้นภัย
มะเร็งเต้านม 
2.ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 
3.ส่งเสริมให้กลุ่มสตรีเป้าหมายและ
ประชาชนทั่วไปมีพฤติกรรมตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02              
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0บ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

25 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน  วรขัตติยราช
นารี หมู่ที่ 3 

 

1.เพ่ือให้ความรู้การป้องกันโรค
สุขภาพช่องปากให้แก่ประชาชน
กลุ่มเสี่ยง 
2.เพ่ือลดปัญหาการเจ็บป่วย
ด้วยโรคสุขภาพช่องปาก 
3.เพ่ือจัดหน่วยบริการทันกรรม
เคลื่อนที่ให้บริการตรวจคัดกรอง
และรักษาพยาบาลโรคในช่อง
ปาก 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

4,620 4,620 4,620 4,620 4,620 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้การ
ป้องกันโรคสุขภาพช่องปากร้อยละ80 
2.อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคสุขภาพ
ช่องปากลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 
3.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับบริการ
ตรวจคัดกรองและรักษาพยาบาลโรค
ในช่องปาก  จากทีมทันตแพทย์และ
ทันตบุคลากร ร้อยละ 100 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

26 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  เจ้าฟ้า
มหาจักรีสริินธร  มหา
วชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน  รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

หมู่ที่ 3 
 

๑.เพื่อให้ความรูด้้านหลัก
สุขาภิบาล 
พ้ืนฐานแก่แกนน าชุมชน ด้าน
สุขาภิบาลอาหารและน้ าสะอาด 
๒. เพื่อให้ชุมชนมสีภาพแวดล้อม
ท่ีดี  
เหมาะสมต่อการด ารงชีพ 
๓. เพื่อลดอัตราการเจ็บปว่ยด้วย
โรคท่ีเกดิจากผลกระทบจาก
สภาพ แวดล้อม 
๔. เพ่ือให้ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา 
รักษาสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อการ
ด ารงชีพรว่มกัน อย่างเหมาะสม 
ต่อเนื่อง 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

๑. ความรู้ดา้นหลกัสุขาภิบาลพ้ืนฐาน
แก่แกนน าชุมชน ดา้นสุขาภิบาล
อาหารและน ้าสะอาด 
๒. ชุมชนมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี 
เหมาะสมต่อการด ารงชีพ 
๓. ลดอตัราการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีเกิด
จากผลกระทบจากสภาพแวดลอ้ม   
๔. ชุมชนไดร่้วมกนัพฒันา รักษา
ส่ิงแวดลอ้มให้ปลอดภยัต่อการด ารงชีพ
ร่วมกนั อยา่งเหมาะสม ต่อเน่ือง 

ส านักงาน
ปลัด 

/แผนงาน
สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

27 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 3 

๑. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้ด้าน
การประเมินการเจ็บป่วย
เบื้องต้น การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 
๒. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้
เบื้องต้นในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อประจ าถ่ิน 
๓. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้
เบื้องต้นในการปลูกและใช้
สมุนไพรพ้ืนบ้านรักษาโรค 
๔. เพ่ือให้ผู้อบรมสามารถ
ช่วยเหลือและปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่เพ่ือนบ้านได้อย่าง
เหมาะสม 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

4,620 4,620 4,620 4,620 4,620 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

๑. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้ด้านการประเมินการเจ็บป่วย
เบื้องต้น การปฐมพยาบาลแลการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
๒. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อประจ าถ่ิน. 
๓. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้ในการปลุกและใช้สมุนไพร
พ้ืนบ้านรักษาโรค 
๔. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ 
สามารถช่วยเหลือและปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่เพ่ือนบ้านได้อย่าง
เหมาะสม 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

28 โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  เจ้าฟ้ามหา
จักรีสริินธร  มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สริิกิจ
การิณีพีรยพัฒน  รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

หมู่ที่ 3 

๑. เพ่ือเสริมสร้างสติปัญญา
ของเด็กให้เต็มศักยภาพ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรทุก 
กลุ่มวัย 
๒. เพ่ือให้ความรู้แก่แกนน า
เรื่องความส าคัญของเกลือ
เสริมไอโอดีน 
๓. เพ่ือรณรงค์ให้ทุกคนทุก
กลุ่มวัย บริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีน 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

๑. เสริมสร้างสติปัญญาของเด็กให้เต็ม
ศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรทุกกลุ่มวัย 
๒. ให้ความรู้แก่แกนน าเรื่อง
ความส าคัญของเกลือเสริมไอโอดีน 
๓. รณรงค์ให้ทุกคน ทุกกลุ่ม วัย 
บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 
 

ส านักงาน
ปลัด 

/แผนงาน
สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

29 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธาน  
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่3 

1.เพ่ือสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯให้
หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม 
2.เพ่ือให้ความรู้ที่ถูกต้องในการ
คัดกรองมะเรง็เต้านมด้วยตนเอง 
3.เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มสตรี
เป้าหมายและประชาชนทั่วไปมี
พฤติกรรมตรวจมะเร็งเต้านม
ด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

๖,๐๐๐ 6,000 6,000 6,000 6,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

1.สืบสานพระราชประสงค์ของสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ฯให้หญิงไทยพ้นภัย
มะเร็งเต้านม 
2.ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 
3.ส่งเสริมให้กลุ่มสตรีเป้าหมายและ
ประชาชนทั่วไปมีพฤติกรรมตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

30 โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า  กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  
มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกจิการิณี
พีรยพัฒน  รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

หมู่ที่ 4 

๑. เพ่ือเสริมสร้างสติปัญญาของ
เด็กให้เต็มศักยภาพ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชากรทุก
กลุ่มวัย 
๒. เพ่ือให้ความรู้แก่แกนน าเรื่อง
ความส าคัญของเกลือเสริม
ไอโอดีน 
๓. เพ่ือรณรงค์ให้ทุกคนทุกกลุ่ม
วัย บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

7,341 7,341 7,341 7,341 7,341 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

๑. เสริมสร้างสติปัญญาของเด็กให้เต็ม
ศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรทุกกลุ่มวัย 
๒. ให้ความรู้แก่แกนน าเรื่อง
ความส าคัญของเกลือเสริมไอโอดีน 
๓. รณรงค์ให้ทุกคน ทุกกลุ่ม วัย 
บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 



- 55 - 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

31 โครงการสง่เสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า  กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  
มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกจิการิณี
พีรยพัฒน  รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

หมู่ที่ 4 

1.เพ่ือให้หญิงวัยเจริญพันธ์ุได้รับ
ความรู้และสามารถดูแลสุขภาพ
ก่อนต้ังครรภ์ได้ 
2.เพ่ือให้หญิงวัยเจริญพันธ์ุมี
ความตระหนักและให้
ความส าคัญกับการฝากครรภ์
ก่อน 12 สัปดาห์ 
3.เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์  มารดา
ให้นมบุตรจะได้รับการดูแล
สุขภาพทุกช่วงการต้ังครรภ์จาก
ภาคีเครือข่าย 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

5,919 5,919 5,919 5,919 5,919 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

1.หญิงวัยเจริญพันธ์ุได้รับความรู้และ
สามารถดูแลสุขภาพก่อนต้ังครรภ์ได้ 
2.หญิงวัยเจริญพันธ์ุมีความตระหนัก
และให้ความส าคัญกับการฝากครรภ์
ก่อน 12 สัปดาห์ 
3.หญิงต้ังครรภ์  มารดาให้นมบุตรจะ
ได้รับการดูแลสุขภาพทุกช่วงการ
ต้ังครรภ์จากภาคีเครือข่าย 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

32 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
To be number one(
ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี 
หมู่ที่ 4 

๑. เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับพิษร้าย
ยาเสพติดและการป้องกันยาเสพ
ติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
๒. เพ่ือเพ่ือลดปัญหาการติดยา
เสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
๓.เพ่ือจัดต้ังศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น
ในชุมชน 
๔. เพ่ือสร้างเครือข่ายทูบีนัม
เบอร์วันป้องกันยาเสพติด ท่ี
เชื่อมโยงกับแกนน าชุมชนอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

6,740 6,740 6,740 6,740 6,740 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

๑. สมาชิกชมรมทูบีบัมเบอร์วัน ร้อย
ละ ๙๕  มีความรู้ในเรื่องยาเสพติด 
๒. ลดปัญหาการติดยาเสพติดในกลุ่ม
เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐ 
๓. มีศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน  
ส าหรับประสานงานต้านภัยยาเสพติด 
จ านวน ๑ศูนย์ 
๔. มีเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันป้องกัน
ยาเสพติด ท่ีเชื่อมโยงกับแกนน าชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม และด าเนินการ
ต่อเน่ือง          

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

33 โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน  
สมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม 
หมู่ที่4 

1.เพ่ือสืบสานพระราชประสงค์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯให้หญิงไทย
พ้นภัยมะเร็งเต้านม 
2.เพ่ือให้ความรู้ที่ถูกต้องในการคัด
กรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 
3.เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มสตรีเป้าหมาย
และประชาชนทั่วไปมีพฤติกรรมตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

1.สืบสานพระราชประสงค์ของสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ฯให้หญิงไทยพ้นภัย
มะเร็งเต้านม 
2.ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 
3.ส่งเสริมให้กลุ่มสตรีเป้าหมายและ
ประชาชนทั่วไปมีพฤติกรรมตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

34 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ 
พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี 
หมู่ที่ 4 

1.เพ่ือจัดกิจกรรมตามพระราชด าริ
ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมาร ี
2.เพ่ือตรวจคัดกรองและประเมิน
ความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชน
อายุ 15 ปี ข้ึนไปต้องได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
3.เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการ
ต่ืนตัว ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพ
ตนเองและทราบปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิด
ภาวะเจ็บป่วยในอนาคตของตนเอง
และครอบครัว น าไปสู่การปรับเปลี่ยน
และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง  
ฯลฯ 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

- ประชาชนมีความตระหนักในการ
จัดการและดูแลสุขภาพตนเองรวมทั้ง
มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน เพ่ือลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง ตลอดจนชุมชนมีศักยภาพ
เข้มแข็งในการด าเนินงานลดและ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยง เพ่ือป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหมาะสมบริบทของ
ชุมชนรวมทั้งได้รับบริการจากสถาน
บริการที่ได้รับมาตรฐานครบวงจร 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

35 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 5 

๑. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรูด้้านการ
ประเมินการเจ็บป่วยเบื้องตน้ การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
๒. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรูเ้บื้องตน้
ในการป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ
ประจ าถิ่น 
๓. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรูเ้บื้องตน้
ในการปลูกและใชส้มุนไพรพ้ืนบ้าน
รักษาโรค 
๔. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถชว่ยเหลือ
และปฐมพยาบาลเบื้องตน้แก่เพื่อน
บ้านได้อย่างเหมาะสม 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

4,620 4,620 4,620 4,620 4,620 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

๑. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มคีวามรู้
ด้านการประเมนิการเจบ็ป่วยเบื้องต้น 
การปฐมพยาบาลแลการรักษาพยาบาล
เบื้องตน้ 
๒. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มคีวามรู้
เบื้องตน้ในการป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อประจ าถิน่. 
๓. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มคีวามรู้
ในการปลุกและใชส้มุนไพรพ้ืนบ้าน
รักษาโรค 
๔. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ สามารถ
ช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องตน้แก่
เพื่อนบ้านได้อย่างเหมาะสม 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

36 โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  เจ้าฟ้า
มหาจักรีสริินธร  
มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกจิกา
ริณีพีรยพัฒน  รัฐ
สีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมาร ี

หมู่ที่5 

๑.เพ่ือให้ความรู้ด้านหลัก
สุขาภิบาล 
พ้ืนฐานแก่แกนน าชุมชน ด้าน
สุขาภิบาลอาหารและน้ าสะอาด 
๒. เพ่ือให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่
ดี  
เหมาะสมต่อการด ารงชีพ 
๓. เพ่ือลดอัตราการเจ็บป่วยด้วย
โรคที่เกิดจากผลกระทบจากสภาพ 
แวดล้อม 
๔. เพ่ือให้ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา รักษา
สิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อการด ารงชีพ
ร่วมกัน อย่างเหมาะสม ต่อเน่ือง 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

๑. ความรู้ด้านหลักสุขาภิบาลพ้ืนฐาน
แก่แกนน าชุมชน ด้านสุขาภิบาล
อาหารและน้ าสะอาด 
๒. ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
เหมาะสมต่อการด ารงชีพ 
๓. ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิด
จากผลกระทบจากสภาพแวดล้อม 
๔. ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
ให้ปลอดภัยต่อการด ารงชีพร่วมกัน อย่าง
เหมาะสม ต่อเน่ือง 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

37 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธร  มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน  รัฐ
สีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี  หมู่ที่ 5 

1.เพ่ือเสริมสร้างสติปัญญา
ของเด็กให้เต็มศักยภาพ  และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทุกกลุ่มวัย 
๒. เพ่ือให้ความรู้แก่แกนน า
เรื่องความส าคัญของเกลือ
เสริมไอโอดีน 
ฯลฯ 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

๑. เสริมสร้างสติปัญญาของ
เด็กให้เต็มศักยภาพ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรทุกกลุ่มวัย 
๒. ให้ความรู้แก่แกนน าเรื่อง
ความส าคัญของเกลือเสริม
ไอโอดีน 
ฯลฯ 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

38 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี 
หมู่ที่ 5 

1.เพ่ือจัดกิจกรรมตาม
พระราชด าริของสมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมาร ี
2.เพ่ือตรวจคัดกรองและ
ประเมินความเสี่ยงด้าน
สุขภาพของประชาชนอายุ 15 
ปี ข้ึนไปต้องได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
ฯลฯ 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

- ประชาชนมีความตระหนัก
ในการจัดการและดูแลสุขภาพ
ตนเองรวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
เพ่ือลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง ตลอดจนชุมชนมี
ศักยภาพเข้มแข็งในการ
ด าเนินงานลดและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยง ฯลฯ 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

39 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธร  มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน  รัฐ
สีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี  หมู่ที่ 6 

๑. เพ่ือเสริมสร้างสติปัญญา
ของเด็กให้เต็มศักยภาพ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรทุก 
กลุ่มวัย 
๒. เพ่ือให้ความรู้แก่แกนน า
เรื่องความส าคัญของเกลือ
เสริมไอโอดีน ฯลฯ 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

7,341 7,341 7,341 7,341 7,341 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

๑. เสริมสร้างสติปัญญาของ
เด็กให้เต็มศักยภาพ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรทุกกลุ่มวัย 
๒. ให้ความรู้แก่แกนน าเรื่อง
ความส าคัญของเกลือเสริม
ไอโอดีน 
๓. รณรงค์ให้ทุกคน ทุกกลุ่ม 
วัย บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

40 โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ 
หมู่ที่ 6 

๑. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้ด้านการ
ประเมินการเจ็บป่วยเบื้องต้น การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 
๒. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้เบื้องต้นใน
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ประจ าถ่ิน 
๓. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้เบื้องต้นใน
การปลูกและใช้สมุนไพรพ้ืนบ้านรักษา
โรค 
๔. เพ่ือให้ผู้อบรมสามารถช่วยเหลือ
และปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่เพ่ือน
บ้านได้อย่างเหมาะสม 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

4,620 4,620 4,620 4,620 4,620 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

๑. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้ด้านการประเมินการเจ็บป่วย
เบื้องต้น การปฐมพยาบาลแลการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
๒. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อประจ าถ่ิน. 
๓. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้ในการปลุกและใช้สมุนไพร
พ้ืนบ้านรักษาโรค 
๔. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ 
สามารถช่วยเหลือและปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่เพ่ือนบ้านได้อย่าง
เหมาะสม 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

41 โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ที่6 

1.เพ่ือสืบสานพระราชประสงค์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯให้หญิงไทย
พ้นภัยมะเร็งเต้านม 
2.เพ่ือให้ความรู้ที่ถูกต้องในการคัด
กรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 
3.เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มสตรีเป้าหมาย
และประชาชนทั่วไปมีพฤติกรรมตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

5,017 5,017 5,017 5,017 5,017 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

1.สืบสานพระราชประสงค์ของสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ฯให้หญิงไทยพ้นภัย
มะเร็งเต้านม 
2.ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 
3.ส่งเสริมให้กลุ่มสตรีเป้าหมายและ
ประชาชนทั่วไปมีพฤติกรรมตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิต
ของ

โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

42 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 6 

๑. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้ด้านการ
ประเมินการเจ็บป่วยเบื้องต้น การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
๒. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้เบื้องต้น
ในการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อประจ าถ่ิน 
๓. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้เบื้องต้น
ในการปลูกและใช้สมุนไพร
พ้ืนบ้านรักษาโรค 
๔. เพ่ือให้ผู้อบรมสามารถ
ช่วยเหลือและปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่เพ่ือนบ้านได้อย่าง
เหมาะสม 

ประชาชน
ในต าบล

พรม
สวรรค ์

4,620 4,620 4,620 4,620 4,620 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

๑. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้ด้านการประเมินการเจ็บป่วย
เบื้องต้น การปฐมพยาบาลแลการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
๒. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อประจ าถ่ิน. 
๓. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้ในการปลุกและใช้สมุนไพร
พ้ืนบ้านรักษาโรค 
๔. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ 
สามารถช่วยเหลือและปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่เพ่ือนบ้านได้อย่าง
เหมาะสม 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

43 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  เจ้าฟ้า
มหาจักรีสริินธร  มหา
วชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน  รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี  หมู่ที่ 6 

๑.เพ่ือให้ความรู้ด้านหลัก
สุขาภิบาล พ้ืนฐานแก่แกนน า
ชุมชน ด้านสุขาภิบาลอาหารและ
น้ าสะอาด 
๒. เพ่ือให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อม 
ที่ดีเหมาะสมต่อการด ารงชีพ 
๓. เพ่ือลดอัตราการเจ็บป่วยด้วย
โรคที่เกิดจากผลกระทบจากสภาพ 
แวดล้อม 
๔. เพ่ือให้ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา รักษา
สิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อการด ารงชีพ
ร่วมกัน อย่างเหมาะสม ต่อเน่ือง 

ประชาชน
ในต าบล

พรม
สวรรค ์

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

๑. ความรู้ด้านหลักสุขาภิบาลพ้ืนฐาน
แก่แกนน าชุมชน ด้านสุขาภิบาล
อาหารและน้ าสะอาด 
๒. ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
เหมาะสมต่อการด ารงชีพ 
๓. ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิด
จากผลกระทบจากสภาพแวดล้อม 
๔. ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
ให้ปลอดภัยต่อการด ารงชีพร่วมกัน อย่าง
เหมาะสม ต่อเน่ือง 
 

ส านักงาน
ปลัด 

/แผนงาน
สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิต
ของ

โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

44 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ พล
เอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี  
หมู่ที่ 6 

1.เพ่ือจัดกิจกรรมตามพระราชด าริ
ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อคัรราชกุมาร ี
2.เพ่ือตรวจคัดกรองและประเมิน
ความเสี่ยงด้านสุขภาพของ
ประชาชนอายุ 15 ปี ข้ึนไปต้อง
ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าป ี
3.เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการ
ต่ืนตัว ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพ
ตนเองและทราบปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิด
ภาวะเจ็บป่วยในอนาคตของตนเอง
และครอบครัว น าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนและหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
เสี่ยง ฯลฯ 

ประชาชน
ในต าบล

พรม
สวรรค ์

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

- ประชาชนมีความตระหนักในการ
จัดการและดูแลสุขภาพตนเองรวมทั้ง
มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน เพ่ือลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง ตลอดจนชุมชนมีศักยภาพ
เข้มแข็งในการด าเนินงานลดและ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยง เพ่ือป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหมาะสมบริบทของ
ชุมชนรวมทั้งได้รับบริการจากสถาน
บริการที่ได้รับมาตรฐานครบวงจร 

ส านักงาน
ปลัด 

/แผนงาน
สาธารณสุข 

45 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ พล
เอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี   
หมู่ที่ 7 

1.เพ่ือให้ความรู้การป้องกันโรค
สุขภาพช่องปากให้แก่ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง 
2.เพ่ือลดปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรค
สุขภาพช่องปาก 
3.เพ่ือจัดหน่วยบริการทันกรรม
เคลื่อนที่ให้บริการตรวจคัดกรอง
และรักษาพยาบาลโรคในช่องปาก 
 

ประชาชน
ในต าบล

พรม
สวรรค ์

4,620 4,620 4,620 4,620 4,620 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้การ
ป้องกันโรคสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 
80 
2.อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคสุขภาพ
ช่องปากลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 
3.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับบริการ
ตรวจคัดกรองและรักษาพยาบาลโรค
ในช่องปาก  จากทีมทันตแพทย์และ
ทันตบุคลากร ร้อยละ 100 

ส านักงาน
ปลัด 

/แผนงาน
สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 



- 62 - 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

46 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  เจ้าฟ้า
มหาจักรีสริินธร  มหา
วชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน  รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 

๑.เพื่อให้ความรูด้้านหลักสขุาภิบาล 
พ้ืนฐานแก่แกนน าชุมชน ด้าน
สุขาภิบาลอาหารและน้ าสะอาด 
๒. เพื่อให้ชุมชนมสีภาพแวดล้อมท่ีด ี 
เหมาะสมต่อการด ารงชีพ 
๓. เพื่อลดอัตราการเจ็บปว่ยด้วย
โรคท่ีเกดิจากผลกระทบจากสภาพ 
แวดล้อม 
๔. เพ่ือให้ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา รักษา
สิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อการด ารงชีพ
ร่วมกัน อย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 

80 

๑. ความรู้ด้านหลักสุขาภิบาลพ้ืนฐาน
แก่แกนน าชุมชน ด้านสุขาภิบาล
อาหารและน้ าสะอาด 
๒. ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
เหมาะสมต่อการด ารงชีพ 
๓. ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิด
จากผลกระทบจากสภาพแวดล้อม 
๔. ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
ให้ปลอดภัยต่อการด ารงชีพร่วมกัน อย่าง
เหมาะสม ต่อเน่ือง 
 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

47 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 7 

๑. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้ด้านการ
ประเมินการเจ็บป่วยเบื้องต้น การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
๒. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้เบื้องต้น
ในการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อประจ าถ่ิน 
๓. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้เบื้องต้น
ในการปลูกและใช้สมุนไพร
พ้ืนบ้านรักษาโรค 
๔. เพ่ือให้ผู้อบรมสามารถ
ช่วยเหลือและปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่เพ่ือนบ้านได้อย่าง
เหมาะสม 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

4,620 4,620 4,620 4,620 4,620 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 

80 

๑. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้ด้านการประเมินการเจ็บป่วย
เบื้องต้น การปฐมพยาบาลแลการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
๒. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อประจ าถ่ิน. 
๓. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้ในการปลุกและใช้สมุนไพร
พ้ืนบ้านรักษาโรค 
๔. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ 
สามารถช่วยเหลือและปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่เพ่ือนบ้านได้อย่าง
เหมาะสม 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 



- 63 - 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

48 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 8 

๑. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้ด้าน
การประเมินการเจ็บป่วย
เบื้องต้น การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 
๒. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้
เบื้องต้นในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อประจ าถ่ิน 
๓. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้
เบื้องต้นในการปลูกและใช้
สมุนไพรพ้ืนบ้านรักษาโรค 
๔. เพ่ือให้ผู้อบรมสามารถ
ช่วยเหลือและปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่เพ่ือนบ้านได้อย่าง
เหมาะสม 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

4,620 4,620 4,620 4,620 4,620 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

๑. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้ด้านการประเมินการเจ็บป่วย
เบื้องต้น การปฐมพยาบาลแลการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
๒. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อประจ าถ่ิน. 
๓. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้ในการปลุกและใช้สมุนไพร
พ้ืนบ้านรักษาโรค 
๔. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ 
สามารถช่วยเหลือและปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่เพ่ือนบ้านได้อย่าง
เหมาะสม 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

49 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน  วรขัตติยราช
นารี  หมู่ที่ 8 

1.เพ่ือให้ความรู้การป้องกันโรค
สุขภาพช่องปากให้แก่ประชาชน
กลุ่มเสี่ยง 
2.เพ่ือลดปัญหาการเจ็บป่วย
ด้วยโรคสุขภาพช่องปาก 
3.เพ่ือจัดหน่วยบริการทันกรรม
เคลื่อนที่ให้บริการตรวจคัดกรอง
และรักษาพยาบาลโรคในช่อง
ปาก 
 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

4,620 4,620 4,620 4,620 4,620 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้การ
ป้องกันโรคสุขภาพช่องปาก  
ร้อยละ 80 
2.อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคสุขภาพ
ช่องปากลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 
3.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับบริการ
ตรวจคัดกรองและรักษาพยาบาลโรค
ในช่องปาก  จากทีมทันตแพทย์และ
ทันตบุคลากร ร้อยละ 100 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

50 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  เจ้าฟ้ามหา
จักรีสริินธร  มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สริิกิจ
การิณีพีรยพัฒน  รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

หมู่ที่ 8 

๑.เพ่ือให้ความรู้ด้านหลัก
สุขาภิบาลพ้ืนฐานแก่แกนน า   
ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ า
สะอาด 
๒. เพ่ือให้ชุมชนมี
สภาพแวดล้อม ที่ดีเหมาะสม
ต่อการด ารงชีพ 
๓. เพ่ือลดอัตราการเจ็บป่วย
ด้วยโรคที่เกิดจากผลกระทบ
จากสภาพ แวดล้อม 
๔. เพ่ือให้ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา 
รักษาสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อ
การด ารงชีพร่วมกัน อย่างเหมาะสม 
ต่อเน่ือง 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

๑. ความรู้ด้านหลักสุขาภิบาลพ้ืนฐาน
แก่แกนน าชุมชน ด้านสุขาภิบาล
อาหารและน้ าสะอาด 
๒. ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี
เหมาะสมต่อการด ารงชีพ 
๓. ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิด
จากผลกระทบจากสภาพแวดล้อม 
๔. ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
ให้ปลอดภัยต่อการด ารงชีพร่วมกัน อย่าง
เหมาะสม ต่อเน่ือง 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

51 โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  เจ้าฟ้ามหา
จักรีสริินธร  มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สริิกิจ
การิณีพีรยพัฒน  รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

หมู่ที่ 8 

1.เพ่ือเสริมสร้างสติปัญญา
ของเด็กให้เต็มศักยภาพ  และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทุกกลุ่มวัย 
๒. เพ่ือให้ความรู้แก่แกนน า
เรื่องความส าคัญของเกลือ
เสริมไอโอดีน 
๓. เพ่ือรณรงค์ให้ทุกคน ทุก
กลุ่ม วัย บริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีน 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

๑. เสริมสร้างสติปัญญาของเด็กให้เต็ม
ศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรทุกกลุ่มวัย 
๒. ให้ความรู้แก่แกนน าเรื่อง
ความส าคัญของเกลือเสริมไอโอดีน 
๓. รณรงค์ให้ทุกคน ทุกกลุ่ม วัย 
บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 

ส านักงาน
ปลัด 

/แผนงาน
สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

52 โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน  
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  
หมู่ที่ 8 

1.เพ่ือสืบสานพระราชประสงค์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯให้หญิงไทย
พ้นภัยมะเร็งเต้านม 
2.เพ่ือให้ความรู้ที่ถูกต้องในการคัด
กรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 
3.เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มสตรีเป้าหมาย
และประชาชนทั่วไปมีพฤติกรรม
ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

1.สืบสานพระราชประสงค์ของสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ฯให้หญิงไทยพ้นภัย
มะเร็งเต้านม 
2.ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 
3.ส่งเสริมให้กลุ่มสตรีเป้าหมายและ
ประชาชนทั่วไปมีพฤติกรรมตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 

ส านักงาน
ปลัด 

/แผนงาน
สาธารณสุข 

53 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ 
พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี
หมู่ที่ 9 
 

1.เพ่ือให้ความรู้การป้องกันโรค
สุขภาพช่องปากให้แก่ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง 
2.เพื่อลดปัญหาการเจ็บปว่ยด้วยโรค
สุขภาพช่องปาก 
3.เพ่ือจดัหนว่ยบริการทันกรรม
เคลื่อนท่ีให้บริการตรวจคัดกรองและ
รักษาพยาบาลโรคในช่องปาก 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

4,620 4,620 4,620 4,620 4,620 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้การ
ป้องกันโรคสุขภาพช่องปากร้อยละ80 
2.อัตราการเจ็บป่วยดว้ยโรคสุขภาพ
ช่องปากลดลงเมื่อเทียบกับปีท่ีแล้ว 
3.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับบริการตรวจ
คัดกรองและรักษาพยาบาลโรคในช่อง
ปาก  จากทีมทันตแพทย์และทันต
บุคลากร ร้อยละ 100 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

54 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  เจ้าฟ้า
มหาจักรีสริินธร  มหา
วชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน  รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

หมู่ที่ 9 

๑.เพ่ือให้ความรู้ด้านหลัก
สุขาภิบาลพ้ืนฐานแก่แกนน า
ชุมชน ด้านสุขาภิบาลอาหาร
และน้ าสะอาด 
๒.เพ่ือให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อม 
ที่ดีเหมาะสมต่อการด ารงชีพ 
๓. เพ่ือลดอัตราการเจ็บป่วยด้วย
โรคที่เกิดจากผลกระทบจาก
สภาพ แวดล้อม 
๔. เพ่ือให้ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา 
รักษาสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อการ
ด ารงชีพร่วมกัน อย่างเหมาะสม 
ต่อเน่ือง 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

๑. ความรู้ด้านหลักสุขาภิบาลพ้ืนฐาน
แก่แกนน าชุมชน ด้านสุขาภิบาล
อาหารและน้ าสะอาด 
๒. ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
เหมาะสมต่อการด ารงชีพ 
๓. ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิด
จากผลกระทบจากสภาพแวดล้อม 
๔. ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
ให้ปลอดภัยต่อการด ารงชีพร่วมกัน อย่าง
เหมาะสม ต่อเน่ือง 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

55 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธาน  
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  
หมู่ที่ 9 

1.เพ่ือสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯให้
หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม 
2.เพ่ือให้ความรู้ที่ถูกต้องในการ
คัดกรองมะเรง็เต้านมด้วยตนเอง 
3.เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มสตรี
เป้าหมายและประชาชนทั่วไปมี
พฤติกรรมตรวจมะเร็งเต้านม
ด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

1.สืบสานพระราชประสงค์ของสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ฯให้หญิงไทยพ้นภัย
มะเร็งเต้านม 
2.ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 
3.ส่งเสริมให้กลุ่มสตรีเป้าหมายและ
ประชาชนทั่วไปมีพฤติกรรมตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 

ส านักงาน
ปลัด 

/แผนงาน
สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

56 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 9 

๑. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้ด้านการ
ประเมินการเจ็บป่วยเบื้องต้น การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
๒. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้เบื้องต้น
ในการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อประจ าถ่ิน 
๓. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้เบื้องต้น
ในการปลูกและใช้สมุนไพร
พ้ืนบ้านรักษาโรค 
๔. เพ่ือให้ผู้อบรมสามารถ
ช่วยเหลือและปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่เพ่ือนบ้านได้อย่าง
เหมาะสม 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

4,620 4,620 4,620 4,620 4,620 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

๑. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้ด้านการประเมินการเจ็บป่วย
เบื้องต้น การปฐมพยาบาลแลการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
๒. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อประจ าถ่ิน. 
๓. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้ในการปลุกและใช้สมุนไพร
พ้ืนบ้านรักษาโรค 
๔. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ 
สามารถช่วยเหลือและปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่เพ่ือนบ้านได้อย่าง
เหมาะสม 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

57 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 10 

๑. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรูด้้านการ
ประเมินการเจ็บป่วยเบื้องตน้ การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
๒. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรูเ้บื้องตน้
ในการป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ
ประจ าถิ่น 
๓. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรูเ้บื้องตน้
ในการปลูกและใชส้มุนไพรพ้ืนบ้าน
รักษาโรค 
๔. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถชว่ยเหลือ
และปฐมพยาบาลเบื้องตน้แก่เพื่อน
บ้านได้อย่างเหมาะสม 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

4,620 4,620 4,620 4,620 4,620 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

๑. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มคีวามรู้
ด้านการประเมนิการเจบ็ป่วยเบื้องต้น 
การปฐมพยาบาลแลการรักษาพยาบาล
เบื้องตน้ 
๒. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มคีวามรู้
เบื้องตน้ในการป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อประจ าถิน่ 
๓. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มคีวามรู้
ในการปลุกและใชส้มุนไพรพ้ืนบ้าน
รักษาโรค 
๔. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ สามารถ
ช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องตน้แก่
เพื่อนบ้านได้อย่างเหมาะสม 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

58 โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า  กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  
มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกจิการิณี
พีรยพัฒน  รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่10 

1.เพ่ือเสริมสร้างสติปัญญาของ
เด็กให้เต็มศักยภาพ  และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ทุกกลุ่มวัย 
๒. เพ่ือให้ความรู้แก่แกนน าเรื่อง
ความส าคัญของเกลือเสริม
ไอโอดีน 
๓. เพ่ือรณรงค์ให้ทุกคน ทุกกลุ่ม 
วัย บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

6,740 6,740 6,740 6,740 6,740 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

๑. เสริมสร้างสติปัญญาของเด็กให้เต็ม
ศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรทุกกลุ่มวัย 
๒. ให้ความรู้แก่แกนน าเรื่อง
ความส าคัญของเกลือเสริมไอโอดีน 
๓. รณรงค์ให้ทุกคน ทุกกลุ่ม วัย 
บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

59 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  เจ้าฟ้า
มหาจักรีสริินธร  มหา
วชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน  รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

หมู่ที่ 10 

๑.เพ่ือให้ความรู้ด้านหลัก
สุขาภิบาลพ้ืนฐานแก่แกนน า
ชุมชน ด้านสุขาภิบาลอาหาร
และน้ าสะอาด 
๒. เพ่ือให้ชุมชนมี
สภาพแวดล้อม 
ที่ดีเหมาะสมต่อการด ารงชีพ 
๓. เพ่ือลดอัตราการเจ็บป่วยด้วย
โรคที่เกิดจากผลกระทบจาก
สภาพ แวดล้อม 
๔. เพ่ือให้ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา 
รักษาสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อการ
ด ารงชีพร่วมกัน อย่างเหมาะสม 
ต่อเน่ือง 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

๑. ความรู้ด้านหลักสุขาภิบาลพ้ืนฐาน
แก่แกนน าชุมชน ด้านสุขาภิบาล
อาหารและน้ าสะอาด 
๒. ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
เหมาะสมต่อการด ารงชีพ 
๓. ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิด
จากผลกระทบจากสภาพแวดล้อม 
๔. ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
ให้ปลอดภัยต่อการด ารงชีพร่วมกัน อย่าง
เหมาะสม ต่อเน่ือง 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

60 โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน  
สมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ที่ 10 

1.เพ่ือสืบสานพระราชประสงค์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯให้หญิงไทย
พ้นภัยมะเร็งเต้านม 
2.เพ่ือให้ความรู้ที่ถูกต้องในการคัด
กรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 
3.เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มสตรีเป้าหมาย
และประชาชนทั่วไปมีพฤติกรรมตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

1.สืบสานพระราชประสงค์ของสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ฯให้หญิงไทยพ้นภัย
มะเร็งเต้านม 
2.ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 
3.ส่งเสริมให้กลุ่มสตรีเป้าหมายและ
ประชาชนทั่วไปมีพฤติกรรมตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 

ส านักงาน
ปลัด 

/แผนงาน
สาธารณสุข 

61 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ 
พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี 
หมู่ที่ 10 

1.เพ่ือจัดกิจกรรมตามพระราชด าริ
ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมาร ี
2.เพ่ือตรวจคัดกรองและประเมิน
ความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชน
อายุ 15 ปี ข้ึนไปต้องได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
3.เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการ
ต่ืนตัว ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพ
ตนเองและทราบปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิด
ภาวะเจ็บป่วยในอนาคตของตนเอง
และครอบครัว น าไปสู่การปรับเปลี่ยน
และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง  
ฯลฯ 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

- ประชาชนมีความตระหนักในการ
จัดการและดูแลสุขภาพตนเองรวมทั้ง
มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน เพ่ือลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง ตลอดจนชุมชนมีศักยภาพ
เข้มแข็งในการด าเนินงานลดและ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยง เพ่ือป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหมาะสมบริบทของ
ชุมชนรวมทั้งได้รับบริการจากสถาน
บริการที่ได้รับมาตรฐานครบวงจร 

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

62 โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  To 
be number 
one(ศูนย์เพ่ือน
ใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน)
ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี  
หมู่ที่ 11 
 

๑. เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับพิษร้ายยา
เสพติดและการป้องกันยาเสพติดใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน 
๒. เพ่ือเพ่ือลดปัญหาการติดยาเสพติด
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
๓.เพ่ือจัดต้ังศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน 
๔. เพ่ือสร้างเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วัน
ป้องกันยาเสพติด ที่เชื่อมโยงกับแกน
น าชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

6,740 6,740 6,740 6,740 6,740 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

๑. สมาชิกชมรมทูบีบัมเบอร์วัน ร้อย
ละ ๙๕  มีความรู้ในเรื่องยาเสพติด 
๒. ลดปัญหาการติดยาเสพติดในกลุ่ม
เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านร้อยละ ๑๐ 
๓. มีศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน  
ส าหรับประสานงานต้านภัยยาเสพติด 
จ านวน ๑ศูนย์ 
๔. มีเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันป้องกัน
ยาเสพติด ท่ีเชื่อมโยงกับแกนน าชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม และด าเนินการ
ต่อเน่ือง          

ส านักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

63 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ 
พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี
หมู่ที่ 11 

1.เพ่ือให้ความรู้การป้องกันโรค
สุขภาพช่องปากให้แก่ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง 
2.เพ่ือลดปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรค
สุขภาพช่องปาก 
3.เพ่ือจัดหน่วยบริการทันกรรม
เคลื่อนที่ให้บริการตรวจคัดกรองและ
รักษาพยาบาลโรคในช่องปาก 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

4,620 4,620 4,620 4,620 4,620 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้การ
ป้องกันโรคสุขภาพช่องปากร้อยละ80 
2.อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคสุขภาพ
ช่องปากลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 
3.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับบริการ
ตรวจคัดกรองและรักษาพยาบาลโรค
ในช่องปาก  จากทีมทันตแพทย์และ
ทันตบุคลากร ร้อยละ 100 

ส านักงาน
ปลัด 

/แผนงาน
สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

64 โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  เจ้าฟ้า
มหาจักรีสริินธร  
มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกจิกา
ริณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมาร ี
หมู่ที่ 11 
 

๑.เพ่ือให้ความรู้ด้านหลัก
สุขาภิบาลพ้ืนฐานแก่แกนน าชุมชน 
ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ า
สะอาด 
๒. เพ่ือให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อม 
ที่ดีเหมาะสมต่อการด ารงชีพ 
๓. เพ่ือลดอัตราการเจ็บป่วยด้วย
โรคที่เกิดจากผลกระทบจากสภาพ 
แวดล้อม 
๔. เพ่ือให้ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา รักษา
สิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อการด ารงชีพ
ร่วมกัน อย่างเหมาะสม ต่อเน่ือง 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

๑. ความรู้ด้านหลักสุขาภิบาลพ้ืนฐาน
แก่แกนน าชุมชน ด้านสุขาภิบาล
อาหารและน้ าสะอาด 
๒. ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
เหมาะสมต่อการด ารงชีพ 
๓. ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิด
จากผลกระทบจากสภาพแวดล้อม 
๔. ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
ให้ปลอดภัยต่อการด ารงชีพร่วมกัน อย่าง
เหมาะสม ต่อเน่ือง 

ส านักงาน
ปลัด 

/แผนงาน
สาธารณสุข 

65 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธาน  
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  
หมู่ที่ 11 

1.เพื่อสืบสานพระราชประสงคข์อง
สมเด็จพระศรนีครินทรฯ์ให้
หญิงไทยพ้นภัยมะเรง็เต้านม 
2.เพ่ือให้ความรู้ท่ีถูกต้องในการคดั
กรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 
3.เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มสตรเีป้าหมาย
และประชาชนท่ัวไปมีพฤติกรรม
ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

1.สืบสานพระราชประสงคข์องสมเด็จ
พระศรีนครนิทรฯ์ให้หญิงไทยพ้นภัย
มะเร็งเต้านม 
2.ให้ความรู้ท่ีถูกต้องในการคดักรอง
มะเร็งเต้านมดว้ยตนเอง 
3.ส่งเสริมให้กลุ่มสตรเีป้าหมายและ
ประชาชนท่ัวไปมีพฤติกรรมตรวจมะเร็ง
เต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

ส านักงาน
ปลัด 

/แผนงาน
สาธารณสุข 

แบบ ผ.02              
0000000
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0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗0 

66 โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ 
หมู่ที่ 11 

๑. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรูด้้านการ
ประเมินการเจ็บป่วยเบื้องตน้ การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การรักษาพยาบาล
เบื้องตน้ 
๒. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรูเ้บื้องตน้ใน
การป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ
ประจ าถิ่น 
๓. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรูเ้บื้องตน้ใน
การปลูกและใช้สมนุไพรพ้ืนบ้านรักษา
โรค 
๔. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถชว่ยเหลือและ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่เพื่อนบ้านได้
อย่างเหมาะสม 

ประชาชนใน
ต าบลพรม

สวรรค ์

๖,๐๐๐ 6,000 6,000 6,000 6,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 80 

๑. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้ด้านการประเมินการเจ็บป่วย
เบื้องต้น การปฐมพยาบาลแลการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
๒. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อประจ าถ่ิน. 
๓. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้ในการปลุกและใช้สมุนไพร
พ้ืนบ้านรักษาโรค 
๔. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ 
สามารถช่วยเหลือและปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่เพ่ือนบ้านได้อย่าง
เหมาะสม 
 

ส านักงาน
ปลัด 

/แผนงาน
สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

    

ที่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

๑. โครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ(เงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนสงเคราะห์
เบี้ยความพิการ) 
 

- เพ่ือเป็น
ทุนในการยัง
ชีพ 

คนพิการภายใน 
ต าบลพรมสวรรค ์

1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

-  ผู้พิการมี
ความเป็นอยู่ที่
ดีข้ึน 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

2 โครงการหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
(เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ) 
 

- เพ่ือเป็น
ทุนในการยัง
ชีพ 

ผู้สูงอายุภายใน 
ต าบลพรมสวรรค ์

4,0๐๐,๐๐๐ 4,0๐๐,๐๐๐ 4,0๐๐,๐๐๐ 4,0๐๐,๐๐๐ 4,0๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

-  ผู้สูงอายุมี
ความเป็นอยู่ที่
ดีข้ึน 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

3 โครงการสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม(เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์) 
 

- เพ่ือเป็น
ทุนในการยัง
ชีพ 

ผู้ป่วยโรคเอดส์
ภายใน 

ต าบลพรมสวรรค ์

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

- ผู้ป่วยโรค
เอดส์มีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

แบบ ผ.02              
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0บ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

4 โครงการค่าย
เยาวชนร่วมใจต้าน
ภัยยา  เสพติด 

-  เพ่ือให้เยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด
และมีสุขภาพชีวิต
ที่ดี 

เยาวชนภายใน 
ต าบลพรมสวรรค ์

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

- เยาวชน
ห่างไกลยาเสพ
ติดและมี
สุขภาพชีวิต 
ที่ดี 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

๕. โครงการสืบสาน
ประเพณีรดน้ าด า
หัวผู้สูงอายุ 

- เพ่ือให้สังคมได้
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุภายใน 
ต าบลพรมสวรรค ์

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

-เป็นการรักษา
และสืบสาน

ประเพณีให้คง
อยู่สืบไป 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

๖. โครงการสนับสนุน
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

-เพ่ือเป็นการสร้าง
ขวัญและก าลังใจ
ให้แก่ประชาชน 

ภายในต าบลพรม
สวรรค ์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

-  ประชาชน
ภายในต าบลมี
ความเป็นอยู่ที่
ดีข้ึน 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

๗. โครงการอบรม
อาชีพเสริมคน
พิการและผู้ดูแล
คนพิการ 

- เพ่ือให้คนพิการ
และผู้ดูแลคน
พิการมีรายได้
เสริม   

ประชาชนภายใน
ต าบลพรมสวรรค ์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 
 

20,000 
 

ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

-  คนพิการ
และผู้ดูแลคน
พิการมีรายได้
เสริม 

ส่วนสวัสดิ 
การสังคม 

๘. 

 

โครงการสง่เสริม
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลพรม
สวรรค์ (กองทุน  
วันละบาท) 
 

-  เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน    
 

ต าบลพรมสวรรค์   
หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-  ประชาชน
เข้าร่วม
กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนมากข้ึน 

ส่วนสวัสดิ 
การสังคม 

แบบ ผ.02              
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0บ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิต
ของ

โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

๙. โครงการ
ฝึกอบรม
เยาวชนรุ่นใหม่
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

-  เพ่ือให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและมี
สุขภาพชีวิตที่ดี 
 

เยาวชน
ภายใน 

ต าบลพรม
สวรรค ์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึง
พอใจ 
ของ

ประชาชน 
ร้อยละ 

๘๐ 

- เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
และมีสุขภาพชีวิตที่ดี 

ส่วนสวัสดิ 
การสังคม 

๑๐. โครงการการ
ดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุข
ส าหรับผู้สงูอายุ
ที่มีภาวะพ่ึงพิง
ในพ้ืนที่ (Long 
Term care) 

-  เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง 
ไม่สามารถช่วยตนเองได้  พร้อมทั้งให้ความรู้
แก่ผู้ดูแลผู้ปว่ย อย่างถูกวิธ ี

ประชาชน
ภายใน
ต าบลพรม
สวรรค ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจ 
ของ

ประชาชน 
ร้อยละ 

๘๐ 
 

  -  ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 
ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี 

ส านักปลัด 

๑๑. โครงการสง่เสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
ต าบลพรม
สวรรค ์

1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเองทั้งด้านโภชนาการ  การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 
2.เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้
ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
ให้แข็งแรงเพ่ืออยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า 
3.เพ่ือสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้คนรุ่น
หลังได้มีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของ
ผู้สูงอายุ 
4.เพ่ือเป็นการสร้างความอบอุ่น สร้าง
ขวัญและก าลังใจให้กับผูสู้งอายุได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

ผู้สูงอายุ
ในต าบล

พรม
สวรรค ์

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละ 

80 

1.ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
ทั้งด้านโภชนาการ  การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 
2.สร้างขวัญและก าลังใจให้
ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพ่ืออยู่
ในสังคมอย่างมีคุณค่า 
3.สร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้
คนรุ่นหลังได้มีทัศนคติที่ดีและ
เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและ
ช่วยกันดูแล 

แผนงาน
สวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.02              
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0บ ผ.02 
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       5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
            5.4  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

1 โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์การกีฬา 
ต าบลพรมสวรรค ์
 

จัดหาอุปกรณ์
การกีฬาให้กับ
หมู่บ้าน 

ภายในต าบล 
พรมสวรรค ์
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-  ประชาชนมี
การออกก าลัง
กายและเล่น
กีฬาเพ่ิมมาก
ข้ึน 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการสง่เสริม
การออกก าลังกาย 
 
 

-  เพ่ือให้
เยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

ประชาชนภายใน
ต าบลพรมสวรรค ์

หมู่ที่ ๑-๑๑ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-  เยาวชนมี
สุขภาพที่ดี 

กอง
การศึกษา 

๓ โครงการสนับสนุน
การด าเนินงาน
ของสภา
วัฒนธรรม 
 

- เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถ่ินให้คงอยู่
ต่อไป 

ภายในต าบลพรม
สวรรค ์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-  สืบสาน
ประเพณี
ท้องถ่ินให้คง
อยู่ตลอดไป 

กอง
การศึกษา 

๔ โครงการประเพณี
เข้าพรรษา 

-  เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน
ให้คงอยู่ต่อไป  

ภายในต าบลพรม
สวรรค ์

หมู่ที่ ๑-๑๑ 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

-  สืบสาน
ประเพณี
ท้องถ่ินให้คง
อยู่ตลอดไป 

กอง
การศึกษา 

๕ อุดหนุนโครงการ
ประเพณีบุญบั้งไฟ
วัดสว่างอารมณ์ 
บ้านสว่างอารมณ์ 
หมู่ที่ 2 

-  เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน
ให้คงอยู่ต่อไป  

จัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟที่วัดบ้าน
สว่างอารมณ์ บ้าน
สว่างอารมณ์  
หมู่ที่ 2 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

-  สืบสาน
ประเพณี
ท้องถ่ินให้คง
อยู่ตลอดไป 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02              
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0บ ผ.02 
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 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
                     ๕.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

               
    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอ
บ 

2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

1 โครงการอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพ 
แก่สมาชิก 
อปพร. ฯ 

- เพ่ือให้สมาชิก  อปพร.
สามารถให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
เบื้องต้นได้ 

สมาชิก อปพร. 
ในต าบลพรม

สวรรค ์

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

- ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลืออย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว 

ส านักปลัด 

2 โครงการฝึก 
อบรมเจ้าหน้าท่ี
ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย  
(OTOS) 

- เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีศูนย์กู้
ชีพกู้ภัยสามารถให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน 
เบื้องต้นได้ 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์กู้
ชีพกู้ภัย 

ในต าบลพรม
สวรรค ์

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

- ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลืออย่าง
ถูกต้อง  รวดเร็ว 

ส านักปลัด 

3 โครงการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

-เพ่ือป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้กับ
ประชาชน 

ประชาชนภายใน 
ต าบลพรมสวรรค ์

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

-ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

๔ โครงการอบรม
ขับข่ีปลอดภัย 

-เพ่ือให้ประชาชนรู้จัก 
กฎจราจรและมีความ
ปลอดภัยในการขับข่ี 

ประชาชนภายใน 
ต าบลพรมสวรรค ์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการขับข่ี 

ส านักปลัด 

๕ โครงการซ้อม
แผนดับเพลิง  
และระงับ
อัคคีภัย 

- เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามแบบแผน
เมื่อเกิดอัคคีภัยข้ึน 

สมาชิก อบต.  
พรมสวรรค์ 

เจ้าหน้าท่ี ผู้น า
ชุมชน  อปพร.
และพนักงาน
หน่วยกู้ชีพ 
จ านวน 60 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 40,000 40,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
เจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน 
อปพร.และพนักงาน
หน่วยกู้ชีพ 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

6 โครงการอบรมกฎ
วินัยจราจรเพ่ือ
ป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนน  

1.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้
ประชาชนเข้าใจเก่ียวกับ
กฎจราจร 
2.เพ่ือเพ่ิมพูนจ านวน
ประชาชนที่สวมใส่หมวก
กันน็อก 

นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ชั้นปีที่ 5-6 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 
ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
ต าบลพรมสวรรค ์ จ านวน 
60 คน 

10,240 10,240 10,240 10,240 10,240 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนในเขต
ต าบลพรมสวรรค์
เข้าใจและใหค้วาม 
ส าคัญกบัการ
เคร่งครัดตามกฎ
วินัยจราจรมากขึ้น
ฯลฯ 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

7 โครงการสมาชิก
แจ้งข่าว
อาชญากรรม 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม 
สามารถป้องกันตนเองให้
รอดพ้นจากอาชญากรรม
และเผยแพร่ความรู้ในการ
ป้องกันอาชญากรรมไปยัง
ผู้อื่นได้ 

ประชาชนในเขตต าบล
พรมสวรรค์  
จ านวน 100 คน 

25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถป้องกัน
ตนเองและ
ช่วยเหลือสังคมให้
พันจากภัย
อาชญากรรมได้ 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

8 โครงการบ าบัด
ฟ้ืนฟูผู้เสพยาเสพ
ติดในระบบ 
สมัครใจ 

-เพ่ือแก้ไขปัญหาผู้เสพยา
เสพติดในพ้ืนที่ต าบลพรม
สวรรค ์
-เพ่ือให้ผู้เสพยาเสพติด 
สามารถลด ละ เลิกได้ 

ผู้เสพยาเสพติดภายใน
ต าบลพรมสวรรค ์

32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

- อบต.พรมสวรรค์
มีผู้บ าบัดฟ้ืนฟูผู้
เสพยาในระบบ
สมัครใจ 
- ผู้เสพยาเสพติด
ในต าบลพรม
สวรรค์ สามารถ 
ลด ละ เลิก ยา
เสพติดได้ และมี
ความสุข 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

9 โครงการซ่อมแซม
ศูนย์กู้ชีพต าบล
พรมสวรรค ์

เพ่ือให้มีสถานที่พร้อมดูแล
ประชาชนในพ้ืนที่ 

ศูนย์กู้ชีพต าบลพรม
สวรรค ์

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีสถานที่พร้อม
ดูแลประชาชนใน
พ้ืนที่ 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แบบ ผ.02              
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
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0บ ผ.02 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
                     ๕.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

1 โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ
และพัฒนา
ศักยภาพกลุ่ม
สตรีต าบลพรม
สวรรค ์

-เพ่ือให้กลุ่มสตรีมี
ความรู้
ความสามารถใน
การประกอบ
อาชีพ 

ภายในต าบล 
พรมสวรรค ์
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

กลุ่มสตรีมี
ความรู้ความ 

สามารถในการ
ประกอบอาชีพ 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

2 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคน
พิการ 

- เพ่ือให้คนพิการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน 
 

คนพิการภายใน 
ต าบลพรมสวรรค ์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

-  เยาวชนมี
สุขภาพชีวิตที่ดี 
 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

3 โครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ 

-เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพที่ดีข้ึน 

ผู้สูงอายุภายใน 
ต าบลพรมสวรรค ์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

- ผู้สูงอายุมี
สุขภาพที่ดีข้ึน 

ส่วนสวัสดิ 
การสังคม 

4 โครงการวัย
เรียนวัยใสใส่ใจ
สุขภาพ 

-เพ่ือให้เยาวชน
หันมาดูแลรักษา
สุขภาพ 

เยาวชนภายใน 
ต าบลพรมสวรรค ์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 
 

- เยาวชนมี
สุขภาพที่ดีข้ึน 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  รักษาความม่ันคงภายในและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 

6. ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
           6.1  แผนงานบริหารท่ัวไป             

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

1 โครงการฝึกอบรมวินัยเพ่ือความ
โปร่งใสและการป้องกันการ
ทุจริต ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครูและพนักงานจ้างทุก
คน  

- เพ่ือยกระดับ
เจตจ านงในการ
ต่อต้านการทุจริต 
-เพ่ือยกระดับ
จิตส านึกรับผิดชอบ
ในผลประโยชน์ของ
สาธารณะ 

สมาชิก อบต. 
หมู่ ๑-๑๑ 
และคณะ

ผู้บริหาร  อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

- พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี สมาชิก 
อบต.และคณะ
ผู้บริหารมี
จิตส านึกรัก
ท้องถ่ินของตัวเอง 

ส านักปลัด 

2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครูและพนักงานจ้างทุก
คน 

- เพื่อปลูกจติส านึก
และพัฒนาจติใจให้
ใช้คุณธรรม 
จริยธรรม ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วน
ต าบลทุกคน 

4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

- เจ้าหน้าที่ สมาชิก 
อบต.และคณะ
ผู้บริหารมคีุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ปฎิบัติงาน 

ส านักปลัด 

3 โครงการพัฒนาองค์ความรู้
พร้อมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
พนักงานจ้าง และสมาชิกสภา
อบต.พรมสวรรค ์

- เพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้ความเข้าใจ
ในการท างาน        

พนักงานส่วน
ต าบล/           

คณะผู้บริหาร/ 
สมาชิก อบต. 

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

- พนักงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากข้ึน 

ส านักปลัด 

4 โครงการสง่เสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 

-เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา 

ประชาชน
ภายในต าบล
พรมสวรรค ์
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

ประชาชนมีความรู้
และเข้าใจถึงหน้าที่
ของตนเองในการมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนา 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 



- 81 - 

         

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

5 โครงการจัดท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

๑. เพ่ือให้แผนที่
แสดงขอบเขต
ชัดเจนย่ิงขึ้น 
2. เพ่ือเป็นการ
ปรับปรุงข้อมูลพื้นที่
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
พรมสวรรค์ฯ 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพรม
สวรรค์ จะ
ด าเนินการจัดท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

1.อบต.พรม
สวรรค์มีรายได้
เพ่ิมขึ้น 
2.อบต.พรมสรรค์
มีระบบการ
จัดเก็บภาษีที่
แน่นอนถูกต้อง
และเป็นธรรมฯ 

กองคลงั/
กองช่าง 

6 โครงการ
เลือกต้ัง  อบต.
พรมสวรรค์
(กรณีครบวาระ  
และกรณีอื่น ๆ) 

-เพ่ือด าเนินการ
จัดการเลือกต้ัง     

ประชาชนภายใน
ต าบลพรมสวรรค ์

หมู่ที่ ๑-๑๑ 

๓๐๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

ประชาชนมาใช้
สิทธิในการ
เลือกต้ัง 

ส านักปลัด 

7 โครงการ
ฝึกอบรมความรู้
เก่ียวกับระบอบ
การปกครอง
แบบ
ประชาธิปไตย 
 

-เพ่ือให้ประชาชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนภายใน
ต าบลพรมสวรรค ์

หมู่ที่ ๑-๑๑ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ

ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านักปลัด 

8 โครงการหรือ
กิจกรรมที่ทาง
ราชการ
มอบหมายหรือ
สั่งการ 

เพ่ือรองรับการ
ด าเนินงานตามท่ี
ทางราช
มอบหมายหรือสั่ง
การ 

อบต.พรมสวรรค ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

ด าเนินงาน
ตามท่ีทางราช
มอบหมายหรือ
สั่งการได้
ครบถ้วนและ
ทันเวลา 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

9 โครงการฝึกอบรม
สมาชิก อบต. 
และคณะผู้บริหาร 
 

- เพ่ือให้สมาชิก 
อบต.และคณะ
ผู้บริหารได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
มากย่ิงข้ึน 

สมาชิก อบต.  
หมู่ ๑-๑๑ 

และคณะผู้บริหาร  
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

- สมาชิก อบต.และ
คณะผู้บริหาร  มี
ความรู้ความเข้าใจ
และน าไปใช้ในการ
พัฒนาท้องถ่ินของ
ตนเอง 

ส านักงาน
ปลัด 

10 โครงการฝึกอบรม
พนักงานส่วนต าบล 
 

- เพ่ือให้พนักงาน
ส่วนต าบลได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
มากย่ิงข้ึน 

พนักงานส่วนต าบล 
ทุกคน 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

- พนักงานส่วนต าบลมี
ความรู้ความเข้าใจ
และน าไปใช้ในการ
พัฒนาท้องถ่ินของ
ตนเอง 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน   
องค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์  อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที ่๒  ยกระดับการท่องเที่ยว  การบริการ การค้า และการลงทุน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑ พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
            ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสว่างอารมณ์ 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
บริเวณหน้าวัดสว่างอารมณ์
สิ้นสุดที่นายเดือน  แสง
กระจาย 

 20,000    การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๒ 

กองช่าง 

๒. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสว่างอารมณ์ 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
100เมตร หนา0.15 เมตร 
เริ่มต้นที่นายประยงค์  ลาด
หนองขุ่น สิ้นสุดที่นายกฎษ 
ดลประสิทธ์ิ   

 200,000    การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๒ 

กองช่าง 

๓. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสว่างอารมณ์ 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นจากสว่าง
อารมณ์ หมู่ที่ 2 ถึงบ้าน
หนองน้ าแดง หมู่ที่ 11  

  2,500,000   การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๒ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4. โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (โดยวิธีเท
ทับทางเดิม)     
บ้านสว่างอารมณ์ 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.50 
เมตร เริ่มต้นที่บ้านนาย
ไพศาล  วิลัยหอม สิ้นสุดที่
บ้านนายอาจ  พรมสอน   

   200,000 

 

การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 

รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๒ 

กองช่าง 

๕. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาสีใส หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นที่นายแดง            
นิรพงษ์ สิ้นสุดที่นายไพศาล  
บุญชูศร ี

900,000     การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๓ 

กองช่าง 

๖. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาสีใส หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นที่นายหวังดี  
หนองขุ่นสาร สิ้นสุดที่    
นายพูล  บุตรพรม 

900,000     การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๓ 

กองช่าง 

๗. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาสีใส หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นที่นางบุญฮู้  
บุตรพรม สิ้นสุดที่                    
นางสุวันทา  ชาญเลิศ 

450,000     การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๓ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๘. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาสีใส 
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 
50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
เริ่มต้นที ่นางอรัญญา               
แสงสว่าง สิ้นสุดที่                     
นางจินตนา  บุญชื่น 

 150,000    การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๓ 

กองช่าง 

๙. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาสีใส 
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
เริ่มต้นที่นาง      ประครอง 
ทับทิมหิน สิ้นสุดที ่ นางทอง
ใบ  อุ่นอก 

 150,000    การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๓ 

กองช่าง 

๑๐. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาสีใส 
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 
เมตร เส้นทางรอบบ้านเส้น
หน้าวัดบ้านนาสีใส เริ่มต้นที่
นายค าพอง  ทับทิมหิน 
สิ้นสุดที่  นายพูล  บุตรพรม 

 450,000    การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๓ 

กองช่าง 

๑๑. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาสีใส 
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
400 เมตร หนา 0.15 
เมตร เส้นทางรอบบ้าน 
เริ่มต้นที่นางอนงค์              
โสละสา สิ้นสุดที่นา นาย
เทียบ  ค าทา 

  1,000,000   การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๓ 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑๒. โครงการก่อสร้างผิว
จราจรถนน (คสล.) 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหิ่ งหาย        
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน

ใช้ในการ
คมนาคมที่

สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
132 เมตร หนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นที่นางพิสมัย  

วงค์อนุ สิ้นสุดที่นายพิมพา  
สมใจ 

  500,000   การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๔ 

กองช่าง 

๑๓. โครงการก่อสร้างผิว
จราจรถนน (คสล.) 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหิ่งหาย      
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
132 เมตร หนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นที่นางพิสมัย  
วงค์อนุ สิ้นสุดที่นายพิมพา  
สมใจ 

  500,000   การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๔ 

กองช่าง 

14. โครงการก่อสร้างผิว
จราจรถนน (คสล.) 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหิ่งหาย        
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นจากท่ีนา 
นายวาด  พลมนตรี  ถึง
หนองแวง  

  1,200,000   การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๔ 

กองช่าง 

๑๕. โครงการก่อสร้างผิว
จราจรถนน (คสล.) 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหิ่งหาย           
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
900 เมตร หนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นที่ปากทาง
นานายพนธ์  ปัสสาไสย์
สิ้นสุดที่นานางทองใบ  
พรมชัย  

    2,200,000 การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๔ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑๖. โครงการก่อสร้างผิว
จราจรถนน (คสล.) 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหิ่งหาย 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร หนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นที่นาย
ประสิทธ์ิ  ปิยะมาท สิ้นสุด
ที่ชลประทาน หมู่ที่ 4  

    2,000,000 การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๔ 

กองช่าง 

๑๗. โครงการก่อสร้างผิว
จราจรถนน (คสล.) 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหิ่งหาย 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร หนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นที่นาย
ประสิทธ์ิ  ปิยะมาท สิ้นสุด
ที่ชลประทาน หมู่ที่ 4  

    2,000,000 การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๔ 

กองช่าง 

๑๘. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองผือ          
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
1,600 เมตร หนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นที่แยกนา 
นายประสงค์  ศรีจันทร์  
สิ้นสุดที่นายสมพาน             
พิมพ์บูลย์ 

 5,000,000    การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๕ 

กองช่าง 

๑๙. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองผือ            
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
700 เมตร หนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นจากบ้าน         
นางอรอิน  ไกรยเดช  
สิ้นสุดที่นายทองมาก  
สะเทือนไพร 

 1,600,000    การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๕ 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๒๐. โครงการขยายไหล่
ทางถนน (คสล.) 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่บ้านนาสีนวล  
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้างข้างละ 1.00 
เมตร ยาว 800 เมตร จุด
ที่ 1 เริ่มต้นที่ หน้าวัด 
สิ้นสุดที่นางสมพรทะนาม
ศรี ยาว 500 เมตร จุดท่ี 
2 เริ่มต้นที่บ้านนายอุศิลป์  
โสสุด สิ้นสุดที่หน้าบ้าน
นางศรีเวียง  ลานมีชัย 
ยาว 400 เมตร จุดท่ี 3 
เริ่มต้นที่บ้านนายทองสุข  
พลเย่ียม สิ้นสุดที่หน้าบ้าน
นายประกาศ  นาเมือง
รักษ์ ยาว 160 เมตร 

 500,000    การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๖ 

กองช่าง 

๒๑. โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงผิวจราจร
ถนน (คสล.) 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(โดยวิธีเททับทาง
เดิม) บ้านนาสีนวล 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
40 เมตร หนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นที่นายทองสูญ  
นาเมืองรักษ์ สิ้นสุดที่นาย
อุศิลป์  โสสุด  

  100,000   การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๖ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๒๒. ซ่อมแซมผิวจราจร
ถ น น  ( ค ส ล . ) 
ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม
เหล็ก (โดยวิธีเท
ทับถนนเดิม) บ้าน
วารีสวัสด์ิ หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
เริ่มต้นที่นางพิรา  นาเจริญ 
สิ้นสุดที่นางทองบาง  สุข

หนองบึง  

   300,000 

 

การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคมและ

ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 

รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๗ 

กองช่าง 

๒๓. ก่อสร้างไหล่ทาง
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก  (เสริม
ไหล่ทางด้านข้าง) 
บ้านวารีสวัสด์ิ  
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้างประมาณ 0.50 – 
1.00 เมตร ข้างละ 100 ซม.
ยาว 320 เมตร หนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นที่หนองตานาค 
(เส้นหน้าโรงเรียน) สิ้นสุดที
นายสี  เปลริน 

   400,000  การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๗ 

กองช่าง 

๒๔. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านวารี
สวัสด์ิ หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว830 
เมตร หนา 0.15เมตร เริ่มต้น
ที่พุธทา กมลโรจน์ สิ้นสุดที่วัด
ศรีชัยประสิทธ์ิวนาราม  

   2,000,000  การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๗ 

กองช่าง 

๒๕. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านวารี
สวัสด์ิ หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
550เมตร หนา 0.15 เมตร 
เริ่มต้นที่ข้างโรงเรียนบ้านพรม
สวรรค์ สิ้นสุดนายสมร              
พรมวงค์   

   2,000,000  การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๗ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๒๖. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก                
บ้านหนองหอย                   
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร เส้นหน้าโรงเรียนบ้าน
หนองหิ่งหาย ถึงหนองแวง 
เริ่มต้นที่นางวิฤทธ์ิ  โพธิ
สาขา สิ้นสุดที่หนองแวง
สาธารณะประโยชน์ 

2,400,000     การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๘ 

กองช่าง 

๒๗. โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
หมู่บ้านหนองหอย 
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
200เมตร หนา 0.15 เมตร 
(วิธีเททับถนน คสล.เดิม) 
เริ่มต้นที่นายสงกา  โพธ์ิ
สาขา สิ้นสุดที่นายก่ าไพร
ทูรย์ 

 500,000    การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๘ 

กองช่าง 

๒๘. โครงการซ่อมสร้าง
ผิวทางแอสฟัลท์
ติกส์คอนกรีต 
(เสริมผิวลาดยาง) 
บ้านหนองหอย 
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ข น า ด ก ว้ า ง  4  เ ม ต ร              
ยาว 1,000เมตร เริ่มต้นที่
นายวิจิตร  เลื่อมใส ถึงสุด
เขตต าบลพรมสวรรค์ทางไป 
ต.พรสวรรค์  

 5,000,000    การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๘ 

กองช่าง 

๒๙. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก                 
บ้านหนองหอย 
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
230 เมตร หนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นที่นางชู  แสง
หล้า ถึงสามแยกนา           
นายสันติ  ตุลาเพียร 

   552,000  การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๘ 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๓๐. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
หนองหอย           
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นที่นางชู  แสง
หล้า สิ้นสุดที่นางทองใส  
วิญคราม ถึงสามแยกนา
นายสันติ  ตุลาเพียร 

    2,400,000 การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๘ 

กองช่าง 

31. ก่อสร้างผิวจราจร
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
สุขส าราญ หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.10 
เมตร เริ่มต้นที่ศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 9 สิ้นสุด
ที่นายประเทือง  รัตนวงค์  

  400,000   การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๙ 

กองช่าง 

๓๒. โครงการถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสมสนุก 
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 
เมตร (เททับทางเดิม) 
เริ่มต้นที่นายวิชัย  นาค า
แยก สิ้นสุดที่นางประมวน  
มะโนธรรม   

  500,000   การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๐ 

กองช่าง 

๓๓. โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (โดยวิธี
เททับถนนเดิม) 
บ้านหนองน้ าแดง 
หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นที่บ้านนาง       
หนูแดง  ชินวงค์ สิ้นสุดที่
นายทองสูญ  พรมลี 

1,000,000     การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๑ 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๓๔. โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนน (คสล.) คอนกรีต
เสริมเหล็ก (โดยวิธีเท
ทับถนนเดิม)  บ้าน
หนองน้ าแดง หมู่ที1่1 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร เริ่มต้นที่บ้าน
นางละมัย  แสงยางใหญ่ 
สิ้นสุดที่นายปรีดี บุตรพรม 

200,000     การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๑ 

กองช่าง 

๓๕. โครงการก่อสร้างผิว
จราจรถนน (คสล.) 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองน้ าแดง             
หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นที่นานายภู  
อัญญาบาล สิ้นสุดที่นา
นางค าตัน  บุตรกัญหา 

 200,000    การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๑ 

กองช่าง 

๓๖. โครงการก่อสร้างผิว
จราจรถนน (คสล.) 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองน้ าแดง    
หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นที่นานาง         
หนูเล็ก  ทัศภูธร ถึงที่หน้า
วัดป่าเจริญธรรม 

 200,000    การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๑ 

กองช่าง 

๓๗. โครงการก่อสร้างผิว
จราจรถนน (คสล.) 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองน้ าแดง           
หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.10 
เมตร บริเวณรอบ              
หนองน้ าแดง 

 800,000    การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๑ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๓๘. ก่อสร้างยกร่องพูน
ดินพร้อมลงลูกรัง
ล าห้วยแล้งตอน
บนสุดพร้อมลง
ลูกรัง  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

เริ่มต้นที่นานายบุ้น  หนอง
ขุ่นสารสิ้นสุดล าห้วยแล้ง
ตอนบน (สาธารณะ
ประโยชน์) (เส้นไปหลังวัด
สว่างอารมณ์) ขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 280 เมตร 
หนา 1.00 เมตร  

 200,000    การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๑ 

กองช่าง 

๓๙. ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรังพร้อม
ก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน (ถนน
ส่วนที่เหลือ)          
บ้านพรมสวรรค์ 
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

เริ่มต้นจากสามแยกที่นา
นายสมพงษ์  บุตตะมะ 
สิ้นสุดที่นานายพุทธา กมล
โรจน์ ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยกร่องพูนดิน ยาว 500 
เมตร หนา 1 เมตร และ
ลงลูกรัง ยาว 900 เมตร 

 200,000    การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๑ 

กองช่าง 

๔๐. ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรังพร้อม
ก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน                 
บ้านพรมสวรรค์ 
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

เริ่มต้นจากสามแยกที่นา
นายสมพงษ์  บุตตะมะ 
สิ้นสุดที่นานายพุทธา กมล
โรจน์ ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยกร่องพูนดิน ยาว 500 
เมตร หนา 1 เมตร และ
ลงลูกรัง ยาว 900 เมตร 

 200,000    การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๑ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.0๒/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๔๑. ก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน พร้อม
ลงลูกรังใหม่            
บ้านพรมสวรรค์ 
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

เริ่มต้นที่นางอรุนณี  วิเศษ
ไสย์ สิ้นสุดที่นานางสุภัคร  
อิศรานุวัฒน์ ขนาดกว้าง  
5 เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา 1.00 เมตร  

   100,000  การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

42. โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังเดิม 
(เสริมผิว) พร้อม
วางท่อบ้านสว่าง
อารมณ์ หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,130 เมตร เริ่มต้นจาก
สี่แยกนายค ามี  พรมลี ไป
ตามทาง ไปบ้านหนองขุ่น
ใหญ่    

   500,000  การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๒ 

กองช่าง 

๔๓. โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังรอบ
หนองจ่อ
สาธารณะ
ประโยชน์           
บ้านสว่างอารมณ์ 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
800 เมตร (พร้อมลงท่อ) 
เริ่มต้นจากสามแยกที่นา
นายทอง  สร้อยสองชั้น 
สิ้นสุดที่นานายเลียง   
อุดมพันธ์   

   200,000  การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๒ 

กองช่าง 

๔๔. โครงการก่อสร้าง
ถนนยกร่องพูนดิน 
(พร้อมลงลูกรงั) 
บ้านสว่างอารมณ์ 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.50 
เมตร เริ่มต้นจากเส้นทาง
ฝายเอกภาพ ถึงที่นานาย
ผัด ลาดหนองขุ่น   

   200,000  การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๒ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

45. โครงการลงลูกรัง
ถนนดินเดิม บ้าน
นาสีใส หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.20 
เมตร เริ่มต้นที่นานางชล
ดา  สองเมือง สิ้นสุดที่นาง          
เพ็ญศรี  พระสว่าง 

  200,000   การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๓ 

กองช่าง 

46. โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง     
บ้านนาสีใส           
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.50 
เมตร เริ่มต้นที่นานายพูล  
บุตรพรม สิ้นสุดที่นางทอง
สุข  ภูมิภาค 

   200,000  การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๓ 

กองช่าง 

47. โครงการซ่อมแซม
ผิวจราจรถนน
ลูกรัง บ้านนาสี
นวล หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร เริ่มต้นที่นาย
ประสิทธ์ิ  ใคร่นุ่นหลง 
สิ้นสุดที่นางสี  ธุระพันธ์  

    100,000 การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๓ 

กองช่าง 

48. โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้าน
หนองหอย           
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
600 เมตร เริ่มต้นที่นาย
ทองสุข  มุกขรักษ์ สิ้นสุด
ที่นายสมนึก  นามวิเศษ 

    500,000 การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๑ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.0๒/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๔๙. โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังบ้านหนอง
หอย หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร สูง 1 
เมตร ยาว 300 เมตร 
เริ่มต้นที่นายสิทธิกร  พรม
โยธา สิ้นสุดที่นานาง
ส าราญ  บูรณะกิติ 

    200,000 การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๑ 

กองช่าง 

๕๐. ก่อสร้างถนนยกร่อง
พูนดินใหม่ บ้านสุข
ส าราญ หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 1.00 
เมตร เริ่มต้นจากท่ีนาง
สุภารมณ์  รัตนวงค์ สิ้นสุด
ที่นางบุญเรือง  รัตนวงค์ 

    1,000,000 การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๑ 

กองช่าง 

๕๑. ก่อสร้างถนนยกร่อง
พูนดิน บ้านสุข
ส าราญ หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 1.00 
เมตร เริ่มต้นที่นายสุข  
แสงมณี สิ้นสุดที่นาย
สมบัติ  (เส้นวัดป่าเจริญ
ธรรม) 

    1,000,000 การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๑ 

กองช่าง 

๕๒. โครงการยกร่องพูน
ดิน พร้อมลงลูกรัง 
บ้านสมสนุก            
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ผิว
จราจร 3เมตร หนา 1.00 
เมตร  เริ่มต้นที่นานางทอง
สุข  อนุมาตย์ สิ้นสุดที่นาง
นานายอนงค์  บุตตะมะ   

    200,000 การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๑ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๕๓. โครงการก่อสร้างยก
ร่องพูนดิน พร้อมลง
ลูกรัง บ้านสมสนุก 
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
500   เมตร หนา 1.00 
เมตร  เริ่มต้นที่นานายบุญ
ธรรม  แสงค า สิ้นสุดที่นา
นายปัญญา  ก้อนกลิ่น  

   200,000  การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๑ 

กองช่าง 

๕๔. โครงการก่อสร้างยก
ร่องพูนดิน พร้อมลง
ลูกรัง บ้านสมสนุก 
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 1.00 
เมตร  เริ่มต้นที่นานาย
ณิตย์  พลเย่ียม สิ้นสุดที่
นานางส ารง  สะสม  

    200,000 การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๑ 

กองช่าง 

๕๕. โครงการก่อสร้างยก
ร่องพูนดิน บ้านสม
สนุก หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
700 เมตร หนา 1.00 
เมตร  เริ่มต้นที่นานางค า
แปลง  อ่อนพุทธา  สิ้นสุด
ที่นานางหนูนิล  พรม
รักษา  

    200,000 การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๑ 

กองช่าง 

๕๖. ก่อสร้างร่องระบาย
น้ าแบบมีฝาปิดไม่มี
เหล็กฉาก บ้านพรม
สวรรค์ หมู่ที่ 1 

เพ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน  

เริ่มต้นที่บ้านนายบุญเลี่ยม  
จรอนันต์ สิ้นสุดที่นาง
วิจิตร  กอมะณี ยาว  
120 เมตร  

  100,000   การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๕๗. ก่อสร้างร่องระบายน้ า
แบบครึ่งซีก Ø 0.60 
เมตร   พร้อมฝาปิดไม่
มีเหล็กฉาก บ้านพรม
สวรรค์ หมู่ที่ 1 

เ พ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

เริ่มต้นที่นายทองจันทร์  อรัญ
มิตร สิ้นสุดที่นางบังอร  พระ
สว่าง ขนาด Ø 0.60 ม. ครึ่งซีก 
ยาว 50 เมตร  

   100,000  การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 
 

กองช่าง 

๕๘. ก่อสร้างร่องระบายน้ า
แบบครึ่งซีก ขนาด Ø 
0.60 เมตร บ้านสว่าง
อารมณ์ หมู่ที่ 2 

เ พ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน  

ขนาด Ø 0.60 เมตร ครึ่งซีก 
ยาวรวม 300 เมตร เริ่มต้นที่
นายจ าลอง  สะสม สิ้นสุดที่นา
นายประยงค์  ลาดหนองขุ่น 
ยาว 300 เมตร 
 

 200,000    การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

๕๙. ก่อสร้างร่องระบายน้ า
แบบครึ่งซีก ขนาด Ø 
0.60 เมตร   บ้ าน
สว่างอารมณ์ หมู่ที่ 2 

เ พ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

ขนาด Ø 0.60 เมตร ครึ่งซีก 
ยาวรวม 350 เมตร เริ่มต้นที่
นายบุญเลือง  สังวร สิ้นสุดที่ 
นางพุทธ  พระสว่าง 

    500,000 การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 
 

กองช่าง 

๖๐. ก่อสร้างร่องระบายน้ า
แบบครึ่งซีก ขนาด Ø 
0.60 เมตร  บ้าน
สว่างอารมณ์ หมู่ที่ 2 

เพ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

ขนาด Ø 0.60 เมตร ครึ่งซีก 
ยาวรวม 400 เมตร เริ่มต้นจาก
หน้าวัด สิ้นสุดที่นานายสมาน  
นวลนุกุล  

    500,000 การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 
 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๖๑. โครงการก าจัดรื้อสิ่ง
ปฏิกูลพร้อมปรับปรุง
ซ่อมแซมท าความ
สะอาดร่องระบายน้ า 
บ้านสว่างอารมณ์   
หมู่ที่ 2 

เพ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน  

จุดที่ 1 เริ่มต้นที่นายหลัด  
ยางศิลา เน้นเส้นกลางบ้าน 
สิ้นสุดที่นายเดือน  แสง
กระจาย (ทั้ง 2 ฝั่งทาง)  
ยาว 400 เมตร                
จุดที่ 2 เริ่มต้นที่นายเตรียม
ศักด์ิ  นิยมพงษ์ สิ้นสุดที่
นางนวลจันทร์  แสงส าลี 
(ทั้ง 2 ฝั่งทาง) ยาว 400 
เมตร 

    200,000 การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

๖๒. โครงการวางท่อ
ระบายน้ าแบบกลม 
ขนาด Ø 1.00 เมตร 
จ านวน 2 จุด           
บ้านนาสีใส หมู่ที่ 3 

เพ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

ขนาด Ø 1.00 เมตร ครึ่ง
ซีก ยาวรวม 350 เมตร จุด
ที่ 1 เริ่มต้นที่ศาลา
กลางบ้าน สิ้นสุดที่นานาย
เทียบ  ค าทา ยาว 500 
เมตร จุดท่ี 2 เริ่มต้นที่ศาลา
กลางบ้าน นายเกรียติศักด์ิ  
ประภาการ ยาว 500 เมตร  

  1,000,000   การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๖๓. โครงการวางท่อ
ระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน บ้านนาสีใส 
หมู่ที่ 3 

เพ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

ภายในหมู่บ้าน บ้านนาสีใส 
หมู่ที่ 3 ขนาด Ø 1.40 
เมตร ครึ่ง จ านวน 15 จุด 
จุดหละ 5 ท่อน  

  100,000   การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

๖๔. โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมร่องระบาย
น้ า พร้อมก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลภายในร่อง
ระบายน้ าท้ังหมู่บ้าน 
บ้านหนองหิ่งหาย        
หมู่ที่ 4 

เพ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน  

เริ่มต้นที่ศาลาประชาคม ถึง
บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
ความยาว 200 เมตร   

200,000     การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

๖๕. โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า บ้านหนอง
หิ่งหาย หมู่ที่ 4 

เพ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

เริ่มต้นที่นายสมบูรณ์     
พิมพ์หอม  สิ้นสุดที่          
นายบุญวัน  นามไพร            
แบบฝาปิดไม่มีเหล็กฉาก 
ยาว 150 เมตร   

 200,000    การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

๖๖. โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมร่องระบาย
น้ า 2 ฝั่ง บ้านหนอง
หิ่งหาย หมู่ที่ 4 

เพ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

เริ่มต้นที่ศาลาประชาคม    
ถึงบ้านที่นางสมัย  วงค์อนุ 
ร่องระบายน้ าแบบครึ่งซีกที่
มีอยู่เดิมแล้ว ยาว 320
เมตร    

 200,000    การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๖๗. โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า บ้านหนอง
หิ่งหาย หมู่ที่ 4 

เพ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

เริ่มต้นที่บ้านนายจิรนิต  
ประชาโรจน์ ถึงบ้านนาย
สมพงษ์  พรมราช แบบมีฝา
ปิดไม่มีเหล็กฉาก ยาว 200 
เมตร    

 200,000    การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

๖๘. โครงการก่อสร้างผิว
จราจรถนน (คสล.) 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหิ่งหาย         
หมู่ที่ 4 

เพ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน  

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
900 เมตร หนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นที่ปากทาง
นานายนิพนธ์  ปัสสาไสย์
สิ้นสุดที่นานางทองใบ    
พรมชัย  

    2,200,000 การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

๖๙. ก่อสร้างร่องระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
แบบครึ่งซีก ขนาด Ø 
0.60 เมตร  บ้าน
หนองผือ หมู่ที่ 5 

เพ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

เริ่มต้นจากศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 5 สิ้นสุดที่นางสีดา  
หอมพนา ขนาด Ø 0.60 
เมตร ครึ่งซีก ยาว 220 
เมตร  

    200,000 การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

๗๐. ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
แบบครึ่งซีก ขนาด Ø 
0.60 เมตร  บ้าน
หนองผือ หมู่ที่ 5 

เพ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

เริ่มต้นหน้าบ้านนายเกียรติ
ศักด์ิ  สาวิสัย สิ้นสุดที่นานา
ยวาสนา  พิมพ์บูลย์ ท้ังสอง
ฝั่งซ้ายขวา ขนาด Ø 0.60 
เมตร ครึ่งซีก ยาวรวม 300  
เมตร  

   300,000  การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๗๑. ก่อสร้างร่องระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
แบบครึ่งซีก ขนาด Ø 
0.60 เมตร  บ้าน
หนองผือ หมู่ที่ 5 

เพ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

เริ่มต้นที่นางสุพจน์ กองแซง
ชัย  สิ้นสุดที่นา นายประยูร  
หวายโหล่ ขนาด Ø 0.60 
เมตร ครึ่งซีก ยาว 235 เมตร  

    200,000 การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

๗๒. โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า ขนาด ศก. 
Ø 0.๔0 เมตร   บ้าน
นาสีนวล หมู่ที่ ๖ 

เพ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน  

จุดที่ 1 เริ่มต้นที่นายจ ารอง  
สอนมณี สิ้นสุดที่นางกัลยา  
ค าแดงไสย ยาว 120 เมตร 
จุดที่ 2 เริ่มต้นที่นายจ ารอง  
สอนมณี  สิ้นสุดที่นายส ารอง  
สิงห์วงค์ ยาว 170 เมตร     

    200,000 การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

๗๓. ก่อสร้างร่องระบายน้ า
แบบครึ่งซีก ขนาด Ø 
0.40 เมตร พร้อมฝา
ปิด บ้านวารีสวัสด์ิ    
หมู่ที่ 7 

เพ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

ขนาด Ø 0.40 เมตร ครึ่งซีก 
ยาว 328 เมตร เริ่มต้นที่
หนองตานาค มาตามโรงเรียน 
สิ้นสุดที่นายสี เปลริน  

500,000     การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

๗๔. ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
แบบครึ่งซีก พร้อมท่อ
ลอดข้ามทางถนน 
คสล. บ้านหนองหอย 
หมู่ที่ 8 

เพ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

เริ่มต้นที่นายก่ า  ไพรทูรย์  
สิ้นสุดที่ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน ยาว 110 เมตร  

200,000     การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๗๕. ก่อสร้างร่องระบายน้ า
แบบครึ่งซีก ขนาด Ø 
0.60 เมตร จ านวน 2 
จุด บ้านวารีสวัสด์ิ  
หมู่ที่ 7 

เพ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

จุดที่ 1 เริ่มที่นางมลิวรรณ  
แสงงามฉวีวรรณ  แสงงาม 
สิ้นสุดที่นางบัว  วรรณดีวงค์
ขนาด Ø 0.60 เมตร ครึ่งซีก 
ยาวรวม 153 เมตร จุดท่ี 2 
เริ่มต้นทีน่ายสมชาย  ธูปน้ าค า 
สิ้นสุดที่นางบังอร  คาดพันโน 
ยาว 70 เมตร 

 200,000    การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

๗๖. ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
แบบครึ่งซีก ขนาด Ø 
0.60 เมตร  บ้าน
หนองหอย หมู่ที่ 8 

เพ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน  

เริ่มต้นที่นายเรือง  ไชยสิทธ์ิ 
สิ้นสุดที่นายประเสริฐ  พุทธ
ลอด ยาว 180 เมตร  

200,000     การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

๗๗. ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
แบบครึ่งซีก ขนาด Ø 
0.60 เมตร  บ้าน
หนองหอย หมู่ที่ 8 

เพ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

เริ่มต้นศาลาประชาคม สิ้นสุด
ที่นางหนูเพียร  ไชยสิทธ์ิ ยาว 
100 เมตร  

100,000     การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

๗๘. ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
แบบครึ่งซีก ขนาด Ø 
0.60 เมตร  บ้าน
หนองหอย หมู่ที่ 8 

เพ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

เริ่มต้นที่วิจิตร  เลื่อมใส สิ้นสุด
ที่นายพุ  ส่งศรี ยาว 400 
เมตร  

300,000     การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๗๙. โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าแบบฝาปิด
ไม่มีเหล็กฉาก บ้านสุข
ส าราญ หมู่ที่ 9 

เพ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน  

จุดที่ 1 เริ่มต้นที่นายแพนศักด์ิ  
ชินวงค์ สิ้นสุดที่นายอ่อน 
จุมพลา ยาว600 เมตร  
จุดที่ 2 เริ่มต้นที่หน้าวัดหมู่ที่ 
9 สิ้นสุดที่นางเปี่ยน  วงค์ค า
แก้ว ยาว  500 เมตร   

 500,000    การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

๘๐. วางท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร   บ้านสุข
ส าราญ หมู่ที่ 9 
 

เพ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

เริ่มต้นทีน่างสุภารมณ์  
รัตนวงค์สิ้นสุดที่นางนิตตยา  
อิศรานุวัตน์  ยาว 150 เมตร  

 200,000    การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

๘๑. ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
บ้านสุขส าราญ        
หมู่ที่ 9 

เพ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

(รื้อท่อเก่าวางท่อใหม่) วางท่อ
ขนาด Ø 0.40 เมตร ยาว 8 
เมตร เริ่มจากบ้านนางสมลิ  
ศรีระวรรณ สิ้นสุดที่บ้านนาย
สมจิตร  บุตรภักดี 

    20,000 การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

๘๒. โครงการซ่อมแซม
เสริมร่องระบายน้ า 
(ต่อปากท่อร่องระบาย
น้ าแบบมีฝาปิด 

เพ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

ภายในหมู่บ้านสมสนุก          
หมู่ที่ 10  

500,000     การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๘๓. โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมระบบ    
ระบายน้ า             
บ้านสมสนุก หมู่ที่ 10 

เพ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน  

จุดที่ 1. เริ่มต้นที่นางทอง  
วิเศษศรี สิ้นสุดที่นานางทอง 
วิเศษศรี วางท่อลอดข้ามถนน 
คสล.เดิม ขนาด ๐.๖๐ เมตร 
จ านวน ๖ ท่อน   
จุดที่ 2  บริเวณที่บ้านนางค า
ปัน น้อยเหล่า ก่อสร้างราง
ระบายน้ าแบบมีฝาปิด ยาว 
๑๐ เมตร 

200,000     การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

๘๔. โครงการก่อสร้างฝา
ปิดร่องระบายน้ าท้ัง
หมู่บ้าน บ้านสมสนุก 
หมู่ที่ 10 

เพ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

บริเวณภายใน หมู่ที่ 10 บ้าน
สมสนุก  

200,000     การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

๘๕. โครงการวางท่อ 
ระบายน้ า (คสล.)    
รอบล าห้วยแล้ง
ตอนบน บ้านสมสนุก
หมู่ที่ 10  

เพ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 10 บ้าน
สมสนุก ขนาด Ø 0.40 เมตร  
จ านวน 30 จุด จุดละ 6 ท่อน 

    100,000 การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

๘๖. โครงการวางท่อร่อง
ระบายน้ า แบบท่อ
กลม บ้านหนองน้ า
แดง หมู่ที่ 11 

เพ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

ขนาด ศก. Ø  120 เมตร 
จ านวน 300 ท่อน จ านวน 2 
จุด ด้านข้างหนองน้ าแดง หมู่
ที่ 11 ท้ังสองข้าง 

556,500     การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๗๗. โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมร่องระบาย
น้ า พร้อมวางใหม่ลอด
ข้ามถนน บ้านหนอง
น้ าแดง หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ร่องระบายน้ า
ที่สะดวกน้ าไม่
ท่วมขัง 

เริ่มต้นจากบ้านนางสวัสด์ิ  
สิงห์หน ถึงข้างหนองน้ าแดง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 11  

85,000     การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

๗๘. โครงการวางท่อร่อง
ระบายน้ า คอนกรีต
เสริมเหล็กแบบท่อ
กลม สายทางบ้าน
หนองน้ าแดง          
หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ร่องระบายน้ า
ที่สะดวกน้ าไม่
ท่วมขัง 

วางท่อ คสล.ขนาด ศก. Ø 
0.40 เมตร จ านวน 14 ท่อน 
จุดที่ 1 เริ่มต้นที่นานายค าภู  
นุ่นนาแซง จ านวน 7 ท่อน 
(พร้อมซ่อมแซมเพ่ิมปลายท่อ 
คสล.ขนาด ศก. Ø 0.30 
เมตร จ านวน 1 ท่อน) จุดท่ี 1 
เริ่มต้นที่นานายทองคูณ   
พิมพ์บูลย์ จ านวน 7 ท่อน  

    30,000 การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

๗๙. โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมร่องระบาย
น้ า พร้อมวางใหม่ลอด
ข้ามถนน บ้านหนอง
น้ าแดง หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ร่องระบายน้ า
ที่สะดวกน้ าไม่
ท่วมขัง 

เริ่มต้นจากบ้านนางสวัสด์ิ  
สิงห์หน ถึงข้างหนองน้ าแดง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 11  

85,000     การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๘๐. โครงการวางท่อร่อง
ระบายน้ า คอนกรีต
เสริมเหล็กแบบท่อ
กลม สายทางบ้าน
หนองน้ าแดง หมู่ที่ 
11 ไปมา วัดป่าเจริญ
ธรรม 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ร่องระบายน้ า
ที่สะดวกน้ าไม่
ท่วมขัง 

วางท่อ คสล.ขนาด ศก. Ø 
0.40 เมตร จ านวน 34 ท่อน 
จุดที่ 1 บริเวณที่นานายเจริญ  
อัญญาบาล จ านวน 8 ท่อน 
(ลอดข้ามทางเดิมถนน คสล.) 
จุดที่ 2 บริเวณที่นาหนูเล็ก  
ทัศภูธร จ านวน 1 ท่อน (จาก
เดิม 5 ท่อน เป็น 6 ท่อน จุด
ที่ 3 บริเวณที่นานายเจริญ  
อัญญาบาล จ านวน 6 ท่อน 
จุดที่ 4 บริเวณที่นานางบังอร  
ศรมณีย์ จ านวน 7 ท่อน 
(พร้อมรื้อท่อเดิมออก 6 ท่อน) 
จุดที่ 5 บริเวณที่นานางค าตัน  
บุตรกัณหา จ านวน 6 ท่อน
(พร้อมรื้อท่อเดิมออก 5 ท่อน) 
จุดที่ 6 บริเวณที่นานาง
สุบรรณ  แสงยางใหญ่ จ านวน 
6 ท่อน      

    100,000 การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน            
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เวที
ประชาคม 
ระดับ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์  อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที ่ ยกระดับการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน        
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พฒันาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง          
บ้านนาสีใส -             
บ้านวารีสวัสด์ิ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง  ๗ เมตร 
ยาว ๓,๕๐๐ เมตร  
เริ้มต้นบ้านนาสีใส  
หมู่ ๓ ถึงบ้านวารี
สวัสด์ิ หมู่ ๗ 

๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร 
ไป – มา  
สะดวก 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.พรม

สวรรค ์

๒ ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
บ้านสว่าง
อารมณ์ – บ้าน
โพนงาม 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง  ๗ เมตร 
ยาว ๔,๐๐๐ เมตร  
เริ่มต้นบ้านสว่าง
อารมณ์  หมู่ที่ ๒  ถึง
สุดเขตพรมสวรรค์ – 
หนองขุ่นใหญ่ 

๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร 
ไป – มา  
สะดวก 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.พรม

สวรรค ์

๓ โครงการ
ซ่อมแซมผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกส์คอนกรีต
สายทางบ้าน
พรมสวรรค์ –
บ้านสะอาดนาดี 
รหัสสายทาง 
รอ.208  

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร  กว้าง 
๖ เมตร ยาว ๒,๔๓๐ 
เมตร เริ่มต้นที่นานาย

ประสาน  สัมพันธ์ 
สิ้นสุดที่ล าห้วยยาง สุด
เขตต าบลพรมสวรรค ์

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร 
ไป – มา  
สะดวก 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.พรม

สวรรค ์

แบบ ผ.0๒/2 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๔ ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
สายทางบ้าน
หนองหอย  
หมู่ที่ ๘ – บ้าน
โพนงาม 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจรไป–
มา  สะดวก 

ขนาดกว้าง  ๔ เมตร 
ยาว ๔,๐๐๐ เมตร  
เริ่มต้นหลังโรงเรียน
บ้านหนองหิ่งหาย    
ถึงสุดเขตพรมสวรรค์ 
– หนองขุ่นใหญ่ 
บ้านหนองน้ ากิน 

๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร 
ไป – มา  
สะดวก 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.พรม

สวรรค ์

๕ ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง                               
บ้านหนองหอย–
บ้านสะอาดนาดี 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจรไป –
มา  สะดวก 

ขนาดกว้าง  ๗  เมตร  
ยาว  ๘๐๐ เมตร  

เริ่มต้นจากบ้านหนอง
หอยถึงสุดเขตพรม

สวรรค์  - สะอาดนาดี 

๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร 
ไป – มา  
สะดวก 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.พรม

สวรรค ์

๖ โครงการ
ปรับปรุงเสริมผิว
ทางจราจรแอส
ฟัลท์ติก 
คอนกรีต     
(ทับถนน
คอนกรีตเดิม) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

มีขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,960 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 
เริ่มต้นบ้านหนอง
หิ่งหาย หมู่ที่ ๔  
สิ้นสุดที่บ้านหนอง
หอย หมู่ที่ ๘ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร 
ไป – มา  
สะดวก 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.พรม

สวรรค ์

๗ โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  
สายทางสายทาง
นาสีนวล หมู่ที่๖ 
-บ้านสีเสียด   

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

มีขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 3,400 
เมตร หนา 0.04 
เมตร  เริ่มต้นจาก

ทางออกบ้านนาสีนวล 
สิ้นสุดที่สุดเขต อบต.
พรมสวรรค์(เส้นทาง

ไปบ้านสีเสียด) 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร 
ไป – มา  
สะดวก 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.พรม

สวรรค ์

แบบ ผ.0๒/2 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

จะขอ
ประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๘ ก่อสร้างสะพาน
ข้ามล าห้วยยาง  
เส้นทางเชื่อมต่อ
ระหว่างต าบล
พรมสวรรค์กับ
ต าบลพรสวรรค ์

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

สะพาน
คอนกรีตเสริม

เหล็ก 
ขนาดกลาง 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ความพึง
พอใจ 
ของ

ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนที่สัญจรผ่าน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กรมส่งเสริม
ฯ/อบจ./
อบต.พรม
สวรรค ์

๙ ก่อสร้างอาคาร
กีฬา
เอนกประสงค์
ต าบลพรม
สวรรค ์

หลัก                               
๑. เพ่ือสร้างสนามกีฬา
เอนก ประสงค์ประจ า
ต าบลพรมวรรค์                              
๒. เพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปได้มี
สถานที่ออกก าลังกาย
อย่างครบครัน๓. เพ่ือให้
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพที่ดี 
ห่างไกลยาเสพติด          
รอง                            
๑. ใช้เป็นที่จัด
ประชุมสัมมนา             
๒. ใช้เป็นที่รองรับการ
อพยพ พักคอย รอการ
รักษาให้กับผู้ประสบ
สาธารณะภัย 
 

อาคารกีฬา
เอนกประสงค์

ต าบลพรม
สวรรค ์

๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

๑. มีสร้างสนามกีฬา
เอนกประสงค์ประจ า
ต าบลพรมสวรรค ์
๒.เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมี
สถานที่ออกก าลังกาย
อย่างครบครัน 
๓. เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพที่ดี ห่างไกลยา
เสพติด 
๔. มีสถานที่รองรับการ
อพยพ พักคอย รอการ
รักษาให้กับผู้ประสบ
สาธารณะภัย 
๕.มีสถานที่รองรับใน
การจัดประชุมสัมมนา 

กรม 
ส่งเสริมฯ/
อบจ./กอง
ช่าง อบต.
พรมสวรรค ์

 
 

แบบ ผ.0๒/2 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑๐ โครงการจัดท า
แผนที่การ
บริหาร  จัดการ
น้ าด้วยอากาศ
ยานไร้คนขับขับ 
(Drone) 

๑. ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามา
สนับสนุนในการ
ส ารวจภูมิประเทศ
ของต าบลพรม
สวรรค์                         
๒. ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ออกแบ
และวางแผนการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ภายในต าบลพรม
สวรรค ์

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

๑. มีนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ช่วย
สนับสนุนใน
การส ารวจภูมิ
ประเทศของ
ต าบลพรม
สวรรค์                  
๒. สามารถวาง
แผนการบริหาร
จัดการทรัพยา 
กรน้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ด้วยนวัตกรรม
ใหม่ 

กรม 
ส่งเสริมฯ/อบจ./
กองช่าง อบต.
พรมสวรรค ์

๑๑ โครงการสง่เสริม
ศักยภาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

๑. ใช้พลังงาน
ทดแทนเพ่ือลดค่า
กระแสไฟฟ้าของ
หมู่บ้าน 
๒. ใช้พลังงาน
ทดแทนเพ่ือลดค่า
น้ าให้กับ
ประชาชนผู้ใช้น้ า 

หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๑๑ ๓,๖๓๐,๐๐๐ ๓,๖๓๐,๐๐๐ ๓,๖๓๐,๐๐๐ ๓,๖๓๐,๐๐๐ ๓,๖๓๐,๐๐๐ การ
ด าเนินงาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

๑. ลดค่าใช้จ่าย
ให้กับหมู่บ้าน
และประชาชน 
๒. น าพลังงาน
ทดแทน(โซลา
เซลล์) มาใช้ให้
เกิดประโยชน์
สูงสุด 

กรม 
ส่งเสริมฯ/อบจ./
กองช่าง อบต.
พรมสวรรค ์

 
 
 

แบบ ผ.0๒/2 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

12 ขุดลอกล าห้วย
แล้ง  ตอนกลาง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร
และการบริโภค 

ขนาดกว้าง 15 เมตร  
ยาว 2,100  เมตร  

ลึก 3 เมตร 

6,5๐๐,๐๐๐ 6,5๐๐,๐๐๐ 6,5๐๐,๐๐๐ 6,5๐๐,๐๐๐ 6,5๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร
และการบริโภค 

กรมส่งเสริมฯ/
อบต.พรมสวรรค ์

๑๓ ขุดลอกล าห้วย
แล้ง  ตอนล่าง 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร
และการบริโภค 

ขนาดกว้าง 15 เมตร 
ยาว 3,000  เมตร  

ลึก 2.5  เมตร  

7,๐๐๐,๐๐๐ 
 

7,๐๐๐,๐๐๐ 
 

7,๐๐๐,๐๐๐ 
 

7,๐๐๐,๐๐๐ 
 

7,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร
และการบริโภค 

กรมส่งเสริมฯ/
อบต.พรมสวรรค ์

๑๔ ขุดลอกล าห้วย
แล้ง  ตอนบน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร
และการบริโภค 

ขนาดกว้าง  20 เมตร  
ยาว 650 เมตร ลึก 3  

เมตร 

3,0๐๐,๐๐๐ 3,0๐๐,๐๐๐ 3,0๐๐,๐๐๐ 3,0๐๐,๐๐๐ 3,0๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร
และการบริโภค 

กรมส่งเสริมฯ/
อบต.พรมสวรรค ์

๑๕ ก่อสร้างสะพาน
ข้ามล าห้วยยาง  
เส้นทางเชื่อมต่อ
ระห ว่างต าบล
พรมสวรรค์กับ
ต าบลศรีวิลัย 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยของ
ประชาชน 

สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ขนาดกลาง 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนที่
สัญจรผ่านได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.พรม
สวรรค ์

๑๖ พัฒนาฟ้ืนฟู
แหล่งน้ าล าห้วย
แล้ง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร
และการบริโภค 

1.ขุดลอกล าห้วยแล้ง 
2.สร้างประตูเปิด- ปิด 
ตามคันฝายเดิม 
3.สร้างถนน คสล. 
ตามคันดินสองฝั่ง 

7,๐๐๐,๐๐๐ 
 

7,๐๐๐,๐๐๐ 
 

7,๐๐๐,๐๐๐ 
 

7,๐๐๐,๐๐๐ 
 

7,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร
และการบริโภค 

กรมส่งเสริมฯ/
อบต.พรมสวรรค ์

๑๗ ขุดลอกล าห้วย
ใหญ ่

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร
และการบริโภค 

ขนาดกว้าง  15  
เมตร  ยาว 6,000  

เมตร  ลึก 2.5  เมตร 

7,5๐๐,๐๐๐ 7,5๐๐,๐๐๐ 7,5๐๐,๐๐๐ 7,5๐๐,๐๐๐ 7,5๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

-  ประชาชนมี
น้ าใช้เพ่ือ
การเกษตร
ตลอดปี  

กรมส่งเสริมฯ/
อบต.พรมสวรรค ์

แบบ ผ.0๒/2 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑๘ ขุดลอกล าห้วย
ยาง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร
และการบริโภค 
 

ขนาดกว้าง  15  
เมตร  ยาว 6,000  

เมตร  ลึก 2.5  เมตร 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

-  ประชาชนมี
น้ าใช้เพ่ือ
การเกษตร
ตลอดปี  

กรมส่งเสริมฯ/
อบต.พรมสวรรค ์

๑๙ ก่อสร้างฝาย  
คสล. ชะลอน้ า
ล าห้วยแล้ง  
ตอนบน 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร
และการบริโภค 

ขนาดกลาง  บริเวณ 
ที่นานายชัย  พระ

สว่าง 

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-  ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง

ทั่วถึงและเพ่ิม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

กรมส่งเสริมฯ/
อบต.พรมสวรรค ์

๒๐ ก่อสร้างฝายเก็บ
กักน้ าล าห้วย
แล้ง ตอนบน  
หมู่ที่  ๑ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร
และการบริโภค 

ขนาดฝายแบบปิด  
เปิด 

 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-  ประชาชนมี
น้ าใช้เพ่ือ
การเกษตรและ
อุปโภค/บริโภค 

กรมส่งเสริมฯ/
อบต.พรมสวรรค ์

๒๑ ก่อสร้างฝายกัก
เก็บน้ าล าห้วย
แล้งตอนบน  
หมู่ที่ ๑๐ 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร
และการบริโภค 

บริเวณที่นานายผดุง
เดช พระสว่าง ขนาด

กว้าง 4 เมตร    
(แบบมีประตูน้ า) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-  ประชาชนมี
น้ าใช้เพ่ือ
การเกษตรและ
อุปโภค/บริโภค 

กรมส่งเสริมฯ/
อบต.พรมสวรรค ์

 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/2 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

22 โครงการติดต้ัง
ระบบสูบน้ า
พลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือ
การเกษตร 

1.เพื่อเป็นการลดต้นทุน
ด้านการเกษตร ลดปัญหา
ภัยแล้ง และสร้างโอกาส
ในการใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่เพาะปลูกหลังฤดูการ
เก็บเก่ียวข้าว 
2.เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานให้ชุมชน 
3.เพื่อเพิ่มโอกาสในการใช้
พลังงานและชุมชน
สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

สถานที่ด าเนินการ 
ที่ดินภายใน ต.พรม
สวรรค์ อ.โพนทอง  
จ.ร้อยเอ็ด ได้แก่ 
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 11 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความพึงพอใจ 
ของเกษตรกร

ที่เข้าร่วม
โครงการร้อย

ละ 90 
 

   ด้านการศึกษา 
1.ชาวนามีความรู้การ
ท างานของระบบสูบ
น้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ฯลฯ   
ด้านเศรษฐกิจ 
1.ชาวนาสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ 
และค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง ได้อย่างเป็น
รูปธรรม ฯลฯ 
รวมถึงด้านสังคมและ
ชุมชน  ด้าน
วัฒนธรรม และด้าน
สิ่งแวดล้อม  

กองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
พลังงาน  / 
อบต.พรม
สวรรค ์

23 โครงการติดต้ัง
โรงสีข้าวแบบ
ครบวงจรด้วย
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 
(Integrated 
rice mill , 
solar power 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพรม
สวรรค ์
 

-เพ่ือใช้เทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย์ในการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของต้นทุนการผลิต
ให้กับเกษตรกร 
-เพ่ือให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการตนเองได้ทางด้าน
พลังงานทดแทน 
-เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และส่ง
มอบเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ให้กับชุมชนรวมทั้งขยายผลเพ่ิม
จ านวนเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนในชุมชน เพ่ือให้
สอดคล้องกับศักยภาพและ
ปัญหาของชุมชน ภายใต้แผน
พลังงานระดับชุมชน 
-เพ่ือสามารถแปรรูปและเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ (ข้าว) 
ให้แก่เกษตรกร 

สถานที่ด าเนินการ 
ที่ดินภายใน ต.
พรมสวรรค ์
อ.โพนทอง 
จ.ร้อยเอ็ด ได้แก่ 
หมู่ที่ 1 – 
หมู่ที่ 11 
 

 

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ความพึงพอใจ 
ของเกษตรกร

ที่เข้าร่วม
โครงการร้อย

ละ 90 
 

 -เทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย์สามารถลด
ภาระค่าใช้จ่ายของต้นทุน
การผลิตให้กับเกษตรกร 
-ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการตนเองทางด้าน
พลังงานทดแทน 
-ส่งเสริม สนับสนุน และ
ส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนให้กับชุมชน
รวมทั้งขยายผลเพ่ิม
จ านวนเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนในชุมชน เพ่ือให้
สอดคล้องกันศักยภาพ
และปัญหาของชุมชน 
ภายใต้พลังงานระดับ
ชุมชนฯลฯ 

กองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการ

อนุรักษ์
พลังงาน  / 
อบต.พรม
สวรรค ์

แบบ ผ.0๒/2 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

24 โครงการต่อเติม
ซ่อมแซม
ศูนย์บริการคน
พิการ 

- เพ่ือรองรับการ
บริหารให้แก่คน
พิการ 

คนพิการภายใน 
ต าบลพรมสวรรค ์

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

-  ผู้พิการได้รับ
การบริการที่ดี
ข้ึน 

พมจ.จังหวัด
ร้อยเอ็ด /ส่วน

สวัสดิ 
การสังคม 

๒๕ ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  
สายทาง บ้านสุข
ส าราญ หมู่ที่ ๙ 
– บ้านนาสีใส 
หมู่ที่ ๓ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

มีขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,150 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 
เริ่มต้นที่ทางออกบ้าน
สุขส าราญ หมู่ที่ ๙  
สิ้นสุดที่นานางรัก  
โสละสา  บ้านนาสีใส 
หมู่ที่ ๓ 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร 
ไป – มา  
สะดวก 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.พรม

สวรรค ์

๒๖ ก่อสร้างถนน 
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย
ทาง บ้านสว่าง
อารมณ์ หมู่ที่ ๒ 
– บ้านหนองน้ า
แดง  หมู่ที่ ๑๑ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

มีขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,850 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
เริ่มต้นจากบ้านนาง
เบ็ญ  เสตเตมิย์  
หมู่ที่ ๒ สิ้นสุดที่นา
นางค าปลิว มาห้าง
หว้า 
 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร 
ไป – มา  
สะดวก 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.พรม

สวรรค ์

 

แบบ ผ.0๒/2 
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