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       ส่วนท่ี  ๑ 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานสำคัญของท้องถ่ิน 
 

๑.  ด้านกายภาพ 
  ๑.๑  ที่ต้ังของตำบล   

    อาณาเขต    เขตการปกครอง   ประชากร   ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้  การศึกษา สาธารณสุข  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และทรัพยากรธรรมชาติ 

ท่ีต้ังและขนาด  ท่ีต้ังองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์    ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของ 
อำเภอ โพนทอง   ระยะทางห่างจากอำเภอ    ประมาณ  ๒๐ กิโลเมตร    มีพื้นท่ีท้ังหมด ๓๓,๑๒๕  ไร่   หรือ
ประมาณ   ๕๓   ตารางกิโลเมตร    เป็นพื้นท่ีการเกษตร  ๑๔,๖๒๙  ไร่   

องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  ท่ีทำเลท่ีต้ังเช่ือมต่อตำบลและ   อำเภอใกล้เคียง  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดกับตำบลหนองขุ่นใหญ่  อำเภอหนองพอก 
  ทิศใต้  ติดกับตำบลโคกกกม่วง  อำเภอโพนทอง  และตำบลศรีวิลัย  อำเภอเสลภูมิ 
  ทิศตะวันออก ติดกับตำบลพรสวรรค์  อำเภอเสลภูมิ 
  ทิศตะวันตก ติดกับตำบลสว่าง  อำเภอโพนทอง 
 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์มีลักษณะเป็นท่ีลุ่ม และท่ีดอน 
๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนช้ืน 
๑.๔  ลักษณะของดิน  ดินส่วนใหญ่  คือ  ดินเป็นกรด  ทราย   หน้าดินเป็นทราย 
๑.๕  ลักษณะของน้ำ  มีลำน้ำ  ๓   สาย   คือ   ลำห้วยยาง   ห้วยแล้ง    และลำห้วยใหญ่ 
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้  ป่าในเขตตำบลพรมสวรรค์ส่วนใหญ่ถูกโค่น  ถาง เพื่อทำ

การเกษตร  จึงทำให้เหลือพื้นท่ีป่าไม่มากนัก  มีแค่บริเวณพื้นท่ีวัด   โรงเรียน  หรือท่ีสาธารณะ                
และเกษตรกรบางส่วนปลูกยางพาราทำให้ได้พื้นท่ีป่าจากยางพาราเพิ่มขึ้น   
๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 ๒.๑  เขตการปกครอง   

เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์มีการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย   
อันมีพระมหาหากษัตริย์เป็นประมุข  อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ  มีจำนวนหมู่บ้านท้ังหมด   ๑๑   หมู่  ดังนี้ 
  

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง 
2 บ้านสว่างอารมณ์ นายรณกาจ  ธนะมูล กำนันตำบลพรมสวรรค์ 
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 บ้านสุขสำราญ นายสำราญ  จันลาศรี ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านสุขสำราญ 

๑๐ บ้านสมสนุก  นายสำราญ  ยางศิลา   ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านสมสนุก 
๑๑ บ้านหนองน้ำแดง นายเสถียร  เพชรแสน ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านหนองน้ำแดง 
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คณะผู้บริหารและฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
 

คณะผู้บริหาร 
๑. นายสนอง  สัตนาโค ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 

 ๒. นายมงคล  ตรีเมฆ     ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
 ๓. นายวิทยา พิมพ์บูลย์   ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
 ๔. นายชัยญา พลเย่ียม    ตำแหน่ง  เลขานายก อบต. พรมสวรรค์ 
 

ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
 ๑. นายเสงี่ยม  เกตุภูงา  ตำแหน่ง  ประธานสภา  อบต.พรมสวรรค์ 
 ๒. นายสุดใจ  กกฝ้าย  ตำแหน่ง  รองประธานสภา  อบต.พรมสวรรค์ 
 ๓. นายบัวผัน  ชูแก้ว  ตำแหน่ง  เลขานุการสภา  อบต.พรมสวรรค์ 
 

        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
หมู่ที่  ๑  1. นายบุญมี  อนุมาตย์  ๒.  นายนิคม  จันนีย์ 
หมู่ที่  ๒  1. นายเสงี่ยม  เกตุภูงา  ๒.  นายสุวรรณ  อาศัยสงฆ์ 
หมู่ที่  ๓  1. นายบัวผัน  ชูแก้ว  ๒.  นายอำไพ  บุญแสนรัน 
หมู่ที่  ๔  1. นายสมพร  โนนตูม  ๒.  นายจำนงค์  ประดิษฐ์บุญ 
หมู่ที่  ๕  1. นายเคน  พิมพ์บูลย์   
หมู่ที่  ๖  1. นายคำนึง  จันทร์เพชร        ๒.  นางวาด  บุตรศาสตร์ 
หมู่ที่  ๗  1. นายนิพน  พลเย่ียม  ๒.  นายจิระศักดิ์  หินแสงไสย์ 
หมู่ที่  ๘  1. นายสุปัน  สารรัตน์  ๒.  นางประดับศรี  บูรณะกิติ 
หมู่ที่  ๙  1. นายจรัสบริน  โพธิปรึก ๒.  นายประเทือง  รัตนวงศ์ 
หมู่ที่  ๑๐ 1. นายสุดใจ  กกฝ้าย 
หมู่ที่  ๑๑ 1. นายประยูร  เพชรแสน  ๒.  นายสุรพงษ์  แสนจันทร์ 
๒.๒  การเลือกต้ัง 

                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์     ใช้เขตองค์การบริหารส่วนตำบลพรม
สวรรค์เป็นเขตการเลือกตั้ง 
                  การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์           
เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง 
 

 3.  ประชากร 
 

 3.1  ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

ช่วงอายุ  (ปี) ชาย หญิง รวม 
0 – 15 448 423 871 

16 – 30 622 555 1,177 
31 – 45 711 653 1,364 
46 – 60 639 654 1,293 
61 – 70 225 239 464 

70  ปีข้ึนไป 103 140 243 
รวมทั้งส้ิน 2,748 2,664 5,412 
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           3.2  ข้อมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร 
จำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์   

อำเภอโพนทอง   จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

หมู่ท่ี 
ประชากร 

จำนวนครัวเรือน หมายเหตุ 
ช่ือหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 

๑ บ้านพรมสวรรค์ 197 179 376 110  
๒ บ้านสว่างอารมณ์ 310 269 579 132  
๓ บ้านนาสีใส 293 289 582 150  
๔ บ้านหนองหิ่งหาย 412 401 813 209  
๕ บ้านหนองผือ    185 205 390 108  
๖ บ้านนาสีนวล 288 267 555 150  
๗ บ้านวารีสวัสด์ิ 138 143 281 91  
๘ บ้านหนองหอย 326 312 638 185  
๙ บ้านสุขสำราญ 231 219 450 133  

๑๐ บ้านสมสนุก  150 164 314 76  
๑๑ บ้านหนองน้ำแดง 216 218 434 120  

รวม 2,746 2,666 5,412 1,464  
 

 ข้อมูล  ณ  วันท่ี  13  มิถุนายน  ๒๕62 
 

4.  สภาพทางการศึกษา 
 

4.๑ ด้านการศึกษา ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  มีพื้นท่ี  ๓๓,๑๒๕ ไร่   
และมีท่ีดินสาธารณะเหมาะท่ีจะจัดต้ังสถานท่ีราชการ  และรองรับความเจริญท่ีจะเกิดขึ้น  พื้นท่ีดินส่วนใหญ่ใช้
เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม  สถานท่ีราชการท่ีสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล    มีดังนี้  
  

      -  โรงเรียนประถมศึกษา    ๔   แห่ง  คือ 
 

สถานศึกษา
สังกัด 

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน
ห้องเรียน 

จำนวนครู จำนวนนักเรียน 

สพฐ. ๑ บ้านพรมสวรรค์ ๑๒ ๑๖ ระดับอนุบาล - ป.๖    97 คน 
ระดับ ม.๑ – ม.๓    34 คน 

 ๒ บ้านหนองหิ่งหาย ๘ ๑๑ 105 คน 
 ๓ บ้านนาสีใส ๘ ๕ 131 คน 
 ๔ บ้านนาศรีนวล ๘ ๕ 44 คน 

รวม ๔ ๔ ๓๖ ๓๗ 411 คน 
    

    ข้อมูล  ณ  10  มิถุนายน  2562 
 

   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ มี 2แห่ง ได้แก่ 
         1. ศูนย์ท่ี  ๑  ต้ังอยู่บ้านหนองหิ่งหาย  หมู่ท่ี  ๔  มีจำนวนนักเรียน   ๓2  คน จำนวนครู 2 คน 
           2. ศูนย์ท่ี  ๒  ต้ังอยู่ท่ีบ้านพรมสวรรค์  หมู่ท่ี  ๗  มีจำนวนนักเรียน   ๔3  คน จำนวนครู 3 คน 
                - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบล  (กศน.)  ๑  แห่ง   
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      4.2   สาธารณสุข 
               -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวารีสวัสด์ิ      ๑  แห่ง    
      4.3   อาชญากรรม 

            ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์มีความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์สิน             
ไม่มีเหตุอาชญากรรม   โดยมีหน่วยบริการรักษาความความสงบ  ความปลอดภัยในพื้นท่ี  ดังนี้ 
                  -  สถานีตำรวจภูธรสว่าง   อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

     -  ศูนย์  อปพร.                 ๑  แห่ง 
     -  ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย  OTOS                ๑  แห่ง 

      4.4  ยาเสพติด 
                มีการส่งผู้เสพยาเสพติดท่ีมีความสมัครใจ เข้าร่วมโครงการบำบัดฟื้นฟูและป้องกันยาเสพติด 
      4.๕  การสังคมสงเคราะห์ 
                  อบต.พรมสวรรค์  ได้ดำเนินการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  เบ้ียความพิการ  และเบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์    อีกท้ังยังดำเนินการประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการขอความอนุเคราะห์  
            – รถเข็ญสำหรับคนพิการ,รถสามล้อมือโยก 
                         - รายงานข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว 
            - ส่งคำร้องขอมีบัตรคนพิการและขอต่ออายุบัตรคนพิการ 
            - ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
  ๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
   5.1  การคมนาคมขนส่ง 

 -   มีถนนลาดยางเช่ือมต่อกับเขต  ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง  ตำบลวังสามัคคี  อำเภอโพนทอง   
และตำบลพรสวรรค์  อำเภอเสลภูมิ 
                     - มีถนนคอนกรีต เช่ือมต่อกับ ตำบลโคกกกม่วง  อำเภอโพนทอง    

- มีถนนลูกรัง ตำบลศรีวิลัย   อำเภอเสลภูมิ   และตำบลหนองขุ่นใหญ่   อำเภอหนองพอก 
  - มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านและเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน 
  - มีถนนดินในพื้นท่ีการเกษตร 

 

      5.2  การไฟฟ้า 
             -   ประชาชนโดยส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน  มีบางครัวเรือนท่ีขยายใหม่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 

     5.3  การประปา 
             ระบบการประปายังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
      5.4  ระบบโทรศัพท ์
    ประชาชนโดยส่วนใหญ่มีโทรศัพท์ส่วนบุคคลใช้ 
      5.5  ไปรษณีย ์

            มีการให้บริการไปรษณีย์ระดับตำบล 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
      6.1  การเกษตร 

           ด้านการเกษตรซึ ่งส่วนมากประชากรจะประกอบอาชีพทำนา   ปลูกอ้อย  มันสำปะหลัง  
ยางพารา   ข้าวโพด   พุทรา  มะเขือ  ถั่วฝักยาว  และพืชผักสวนครัวอื่น ๆ กลุ่มเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันไม่
นานและสมาชิกกลุ่มยังไม่มากนัก การรวมตัวยังไม่เหนียวแน่นและยังไม่มีการรวมตัวของกลุ่มอาชีพต่างๆ มากนัก   
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ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 
 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

๑ บ้านพรมสวรรค์ ทำนา  ทำสวน  ทำไร่  มีลำน้ำห้วยแล้งไหลผ่านเขตเกตรกรรมบางส่วน 
๒ บ้านสว่างอารมณ์ ทำนา  ทำสวน  ทำไร่  มีลำน้ำห้วยแล้งไหลผ่านเขตเกตรกรรมบางส่วน 
๓ บ้านนาสีใส ทำนา  ทำสวน  ทำไร่  มีลำน้ำห้วยใหญ่ไหลผ่านเขตเกตรกรรมบางส่วน 
๔ บ้านหนองหิ่งหาย ทำนา  ทำสวน  ทำไร่  มีลำน้ำห้วยยางไหลผ่านเขตเกตรกรรมบางส่วน 

มีหนองแวงเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการบริโภค 
๕ บ้านหนองผือ    ทำนา  ทำสวน  ทำไร่  มีลำน้ำห้วยยางไหลผ่านเขตเกตรกรรมบางส่วน 
๖ บ้านนาศรีนวล ทำนา  ทำสวน  ทำไร่    
๗ บ้านวารีสวัสด์ิ ทำนา  ทำสวน  ทำไร่  มีลำน้ำห้วยแล้งไหลผ่านเขตเกตรกรรมบางส่วน 
๘ บ้านหนองหอย ทำนา  ทำสวน  ทำไร่  มีลำน้ำห้วยแล้งไหลผ่านเขตเกตรกรรมบางส่วน 
๙ บ้านสุขสำราญ ทำนา  ทำสวน  ทำไร่  มีลำน้ำห้วยแล้งไหลผ่านเขตเกตรกรรมบางส่วน 

๑๐ บ้านสมสนุก  ทำนา  ทำสวน  ทำไร่  มีลำน้ำห้วยแล้งไหลผ่านเขตเกตรกรรมบางส่วน 
๑๑ บ้านหนองน้ำแดง ทำนา  ทำสวน  ทำไร่  มีหนองน้ำแดงเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและ    

การบริโภค 
 
       6.2  การปศุสัตว์ 
     ประชาชนท่ีมีอาชีพเสริมในการเล้ียงสัตว์   ส่วนใหญ่จะทำการเล้ียงโค – กระบือ  สุกร  ไก่  
เป็ด  เพื่อการอุปโภคและการจำหน่าย 
 
       6.3   การบริการ 
     องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  มีการบริการประชาชนในพื้นท่ี  ดังนี้ 

- ศูนย์บริการ EMS เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นท่ีตำบลพรมสวรรค์ และตำบลใกล้เคียง
ท่ีเจ็บป่วยฉุกเฉิน  

- ศูนย์บริการ  อปพร.  เพื่อรักษาความสงบภายในตำบล 
- มีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยจัดรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์  เพื่อบริการ

เมื่อมีเหตุไฟไหม้   และขาดแคลนน้ำ   
- มีช่างไฟฟ้าให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะท่ีขัดข้องภายในเขตตำบล  
- มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  และให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
- มีศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 

       6.4  การท่องเที่ยว 
    ตำบลพรมสวรรค์มีศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี  ตามวิธีท้องถิ่นนำมา 

ซึ่งแหล่งท่องเท่ียวของตำบล เช่น งานประเพณีบุญบั้งไฟ  งานประเพณีเข้าพรรษา  และโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุตำบลพรมสวรรค์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
         6.5  อุตสาหกรรม 
            -  โรงงานผลิตน้ำด่ืม  ต้ังอยู่บ้านสว่างอารมณ์  หมู่ท่ี  2  

    6.6  กลุ่มอาชีพ 
           มีกลุ่มอาชีพจำนวน   11  กลุ่ม 
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    6.7  แรงงาน 
            แรงงาน  จากจำนวนประชากร 5,412 คน  มีประชากรอยู่ในวัยแรงงานประมาณ  60 % 
และ  แรงงานบางส่วนจะอพยพไปทำงานต่างถิ่น  แต่ถ้ามีแหล่งงานรองรับหรือสร้างงานให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น
แรงงานเหล่านี้ก็จะกลับมาทำงานในพื้นท่ี 
 
     7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
      7.1 การนับถือศาสนา 
                 ประชาชนโดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   
      7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
            ประเพณีบุญบั้งไฟ  งานประเพณีเข้าพรรษา  และโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบล
พรมสวรรค์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
           7.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
            ภูมิปัญญาท้องถิ่น    ประชาชนในเขตตำบลพรมสวรรค์โดยส่วนใหญ่จะทำข้าวเกรียบว่าว
เพื่อจำหน่าย  ซึ่งสินค้า  OTOP  ของตำบลพรมสวรรค์ 
            ภาษาถิ่น   ภาษาอิสาน 
           7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
            ข้าวเกรียบว่าว    เส่ือกก   กระเป๋า  
 

      8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
     9.1  น้ำ 
            ในพื้นท่ีเขตตำบลพรมสวรรค์  มีลำน้ำ ๓  สาย คือ ลำห้วยยาง  ห้วยแล้ง  ลำห้วยใหญ่ 
หนองจ่อ หนองแวง  หนองตานาค และหนองน้ำแดง  เป็นแหล่งน้ำทางการเกษตรที่สำคัญ   แต่ยังไม่เพียงพอ
สำหรับเกษตรกรเพราะแม่น้ำท้ังสามสายต้ืนเขินและขาดระบบกักเก็บน้ำท่ีได้มาตรฐาน  เกษตรกรบางรายจะทำ
การขุดบ่อขนาดใหญ่   ขุดเจาะประปาตามไร่นา   และขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  แต่เกษตรกรโดยส่วนใหญ่จะ
รอใช้น้ำฝนตามฤดูกาล 
           ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
              น้ำอุปโภค 
              -ประปาหมู่บ้าน   บ่อบาดาลตามครัวเรือน   
              น้ำบริโภค 
              -ซื้อน้ำด่ืมจากโรงงานผลิตน้ำด่ืม  และ เก็บกักน้ำฝนไว้เพื่อการอุปโภคและบริโภค   
     9.2  ป่าไม้ 
              - เป็นป่าท่ีไม่มีความหนาแน่นมากนัก   และจะมีป่าเพิ่มจากการปลูกยางพารา รวมถึง
ประชาชนนิยมปลูกไม้ยืนต้นตามไร่นามากยิ่งขึ้น 
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       ส่วนที่  ๒ 
 

      ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี   

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  คนไทยมีศักยภาพและสามารถปรับตัวรองรับบริบทการ  พัฒนาในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  สังคมไทยมีความเป็นธรรม  มีความเหล่ือมล้ำน้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ  ทันสมัยรับผิดชอบ  โปร่งใส  ตรวจสอบ
ได้  และประชาชนมีส่วนร่วม 

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างความเป็นธรรมและความเหล่ือมล้ำในสังคม 
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 – 
2564  กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ ์
วิสัยทัศน์   “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตร    เช่ือมโยงการบริการ การท่องเท่ียว  และ  โลจิสติกส์        
สู่อนุภาคลุ่มน้ำโขง” 
เป้าประสงค ์  
1. เพิ่มผลิตภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน   
2. เพิ่มมูลค่าการค้า  การลงทุน  และการแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก 
3. เพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

                             การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์  1. เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต 
 2. พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
 

 3.1  ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

ช่วงอายุ  (ปี) ชาย หญิง รวม 
0 – 15 448 423 871 

16 – 30 622 555 1,177 
31 – 45 711 653 1,364 
46 – 60 639 654 1,293 
61 – 70 225 239 464 

70  ปีข้ึนไป 103 140 243 
รวมทั้งส้ิน 2,748 2,664 5,412 

           3.2  ข้อมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร 
 การส่งเสริมการค้า  การบริการ  และโลจิสติกส์ 
กลยุทธ์ 

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

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  3  การเพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียวอย่างครบวงจร 
  กลยุทธ์  1. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวและเช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2. พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 
3. ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปี พ.ศ. 2562 

  วิสัยทัศน์    “เป็นท้องถิ่นที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยนืเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” 
  พันธกิจ       

1. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหไ้ด้มาตรฐาน  เพื่อสร้างโอกาส  สร้างอาชีพ  
รายได้  ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง 

2. ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ประสานพลังทุกภาคส่วนในการขับเคล่ือนการพัฒนาจากภายในท้องถิ่น 

เป้าประสงค์รวม 
1. ท้องถิ่นมีความมั่นคง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน 
2. สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม 
3. พัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 
4. สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน 
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เป้าประสงค์   ท้องถิ่นมีสาธารณูปโภค  สาธารณูปการท่ีได้มาตรฐานเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ตัวชี้วัด 1.  จำนวนโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น (จำนวน  20  แห่ง/ปี) 

2.  จำนวนชลประธานเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น (จำนวน  20  แห่ง/ปี) 
3. จำนวนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู (จำนวน 20  แห่ง/ป)ี 
4. จำนวนสถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลเพิ่มขึ้นอย่างถูกสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น 

(จำนวน 20 แห่ง/ปี) 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเป็นระบบและได้มาตรฐาน 
2. บริหารจัดการน้ำ พัฒนาชลประทานและเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
3. พัฒนาด้านผังเมือง  การควบคุมอาคาร  กำจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  น้ำเสีย  การ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. บำรุงรักษาป่าและน้ำอย่างยั่งยืน  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม  เพื่อให้มีระบบนิเวศน์ท่ีเหมาะสม  โดยมีการบูรณาการของทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน และสังคม 
เป้าประสงค ์

1. พลเมืองท่ีมีคุณภาพ มีงานทำ มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ  
2. ชุมชนในท้องถิ่นเป็นสังคมท่ีเข้มแข็ง สมานฉันท์ เกื้อกูล เอื้ออากรต่อกัน 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละ 100 ของเด็ก/นักเรียน  และเยาวชนได้รบัการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2. ร้อยละ 85 ของประชาชนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำรงชีวิต  
3. ร้อยละ 50 ของแรงงานได้พัฒนาสู่แรงงานฝีมือ  
4. ร้อยละ 80 ของประชากรเข้าถึงสวัสดิการด้านสาธารณสุขของรัฐ  

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคนทุกช่วงวัย  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ด้านการศึกษาท้ังในระบบและนอก

ระบบ สืบทอดองค์ความรู้  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. พัฒนาประชาชนในจังหวัดให้มีครอบครัวอบอุ่น  ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  ใช้ชีวิตแบบ

พอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำรงชีวิต  การ
ประกอบอาชีพ  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  ลดต้นทุนให้กับสินค้าและบริการ สนับสนุนชุมชน
ต้นแบบ 

3. พัฒนาศักยภาพแรงงานท้ังแรงงานในระบบ  และแรงงานนอกระบบ  แรงงานวิสาหกิจ
ชุมชน  ไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้  มีฝีมือ  ความเช่ียวชาญ 

4. พัฒนาสวัสดิการสังคม  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  สุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อมการป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ   ป้องกันปัญหาจากยา
เสพติด  ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน  และการเข้าถึงการรักษาของ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 
 

เป้าประสงค ์
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1. ประชาชนหลุดพ้นปัญหาความยากจน 
2. สินค้าการเกษตรของท้องถิ่นมีการเพิ่มมูลค่ามากขึ้น 

ตัวชี้วัด 
          1. ร้อยละ 5 ของการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพิ่มข้ึนต่อปี 

2. จำนวนแหล่งท่องเท่ียวใหม่ท่ีสร้างขึ้น และแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น (จำนวน 20 แห่ง/ปี) 
3. ร้อยละ 5 ต่อปีของมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การบริการ การผลิต การค้าเพิ่มขึ้น  
4. จำนวนนวัฒกรรมในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น  

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการลงทุน  ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนแก่คนในชุมชน  เพื่อเพิ่มมูลค่าของ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน  และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดให้เป็นพื้นท่ีเป้าหมายทางการท่องเท่ียว  การสร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่  

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  การบริการ  การผลิต  การค้า  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการ
บริการของจังหวัด 

3. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร   ผลิตผลของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
การลดต้นทุนการผลิต  และการใช้พลังงานทดแทน 

4. พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรด้วยนวัตกรรม  ให้เป็นเกษตรปลอดภัย สู่มาตรฐานสากลเกษตร
อินทรีย์  เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม สร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 

 เป้าประสงค์ 
      1. ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชนมีความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
      2. ท้องถิ่นมีการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด 
      1. จำนวนประชาชนมีความสำนึกพลเมืองเพิ่มขึ้น (จำนวน  12,000  คน/ปี) 
      2. ร้อยละ 100 ของการมีส่วนร่วมของพลเมืองในโครงการพฒันาต่าง ๆ  
      3. ร้อยละ 100 ของการตอบสนองความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น  

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมประชาธิปไตย  สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนา 

ศักยภาพผู้นำชุมชน  คำนึงถึงหลักนิติธรรม  ความโปร่งใส  ความรับผิดชอบ  ความคุ้มค่า   การมีส่วนร่วม  และมี
คุณธรรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อแก้ปัญหา  การปฏิรูป  และการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ  
ด้านอย่างต่อเนื่อง 

3. การบริหารแบบบูรณาการ  และแบบประชารัฐ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
4. สร้างความสงบ  ความผาสุก  ความมั่นคงในชีวิต  การลดความเหล่ือมล้ำใน 

สังคม  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
5. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง 

ภารกิจของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 

     1.5  แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561-2564 ฉบับปี พ.ศ. 2562 
  วิสัยทัศน์จังหวัดร้อยเอ็ด 
“เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ท่องเท่ียววัฒนธรรมอีสาน และเมืองสุขภาพในปี พ.ศ. 2564" 



- 11 - 

  พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมเพิ่ม 

ศักยภาพการบริหารทรัพยากรและสินค้าการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
และเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย 
  2.  พัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเท่ียว  การค้า  การลงทุน  เช่ือมโยงการบริการ สินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้ง  วัฒนธรรมอีสาน ค่านิยม และประเพณีท่ีดีงาม สามารถผสมผสานกับการเปล่ียนแปลงของ
สังคมสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 
  3.  พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  สร้างโอกาส  สร้างอาชีพ รายได้ ให้ภาคประชาสังคม และส่งเสริมให้มี
การดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  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. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
 

2.1  วิสัยทัศน์ 
“พรมสวรรค์พัฒนาทุกด้านอย่างสมดลุ มีคุณภาพ พอเพียง และยัง่ยืน” 
 

 พันธกิจ 
1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
4. ส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
5. ฟื้นฟูวฒันธรรมและส่งเสริมประเพณี 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
2.2  ยุทธศาสตร์ 

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

2.3  เป้าประสงค ์
 พัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   อีกท้ังเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ 
 

2.4  ตัวชี้วัด   ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  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  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

         ( การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค  โดยใช้เทคนิค (SWOT analysis ) 
 จุดแข็ง  ( Strengths : S ) 

1. ตำบลพรมสวรรค์เป็นพื้นท่ีทำการเกษตร เหมาะสำหรับการปลูกนาข้าว อ้อย   มันสำปะหลัง   
๒.   มีแรงงานจำนวนมาก    
๓.   มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ ในพื้นท่ี 
๔.   มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเป็นที่รู้จัก  และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นได้  เช่น     

การทำข้าวเกรียบว่าวสมุนไพร  การทอเส่ือกก  การเย็บผ้าด้วยเศษผ้า และ ฯลฯ 
๕.  ประชาชนในท้องถิ่นมีความรัก  ความสามัคคีและสมานฉันท์กัน 
๖.  เป็นชุมชนท่ีมีการอนุรักษ์  สืบสานขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับท้องถิ่น  เช่น  

ประเพณีบุญบั้งไฟ  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีทอดเทียนพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษา  ฯลฯ 
๗.  มีแหล่งน้ำธรรมชาติท่ีสามารถพัฒนาเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรท่ีเพียงพอได้ 
๘.  มีการประสานร่วมมือกันระหว่าง อบต. กับ ส่วนราชการอื่นในพื้นท่ี 
๙.  มีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ๑  แห่ง  โรงเรียนประถมศึกษา  ๓ แห่ง 

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ แห่ง  สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างพอเพียง 
จุดอ่อน  (Weaknesses : W ) 

1. เส้นทางคมนาคม  ผิวจราจรไม่ดี/ระบบระบายน้ำภายในชุมชนยังไม่ท่ัวถึง 
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๒.  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ  ตลอดจนระบบการบริหารจัดการน้ำยังไม่ดี 
๓. ประชาชนวัยแรงงานส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาค่อนข้างต่ำ 
๔.  เด็กและเยาวชนบางส่วนไม่ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
๕.  ขีดจำกัดด้านงบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นไม่เพียงพอ 
๖.  แรงงานส่วนใหญ่ไปทำงานนอกพื้นท่ีตำบล 
๗.  แรงงานขาดทักษะ  ฝีมือ  ความรู้  ความสามารถในการประกอบอาชีพ 
๘.  ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัยไม่ค่อยท่ัวถึง 
๙.  ประชาชนยังคงใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
๑๐.  เกษตรขาดการพัฒนากระบวนการผลิต  ต้นทุนสูง  ผลผลิตต่ำ 
 
    3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพภายนอกที่เก่ียวข้อง 

โอกาส ( Opportunities : O ) 
๑. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน   

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าท่ีในการ   จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

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

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 
๖. จังหวัดร้อยเอ็ดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  มีความสามารถท่ีจะสนับสนุนให้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาโครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
๗. กระแสความต่ืนตัวในทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (อาหารปลอดสารพิษ) 
ปัญหาอุปสรรค ( Threats : T ) 
๑. ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ 
๒. การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านมีต้นทุนและค่าจ้างแรงงานถูกกว่า 
๓. ความล่าช้าของการถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานราชการไม่เป็นไปตามแผนฯ 
๔. การอุดหนุนเงินงบประมาณจากรัฐบาลยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินการตามภารกิจต่างๆ   

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕. ระเบียบ กฎหมายบางฉบับ ยังไม่เอื้อประโยชนต่์อการปฏิบัติงาน 
๖. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจไม่ดีส่งผลต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๗.  ประชาชนบางส่วนขาดเอกสารสิทธิ์การถือครองท่ีดิน  ทำให้ขาดโอกาสการเข้าถึง                   

แหล่งเงินทุน 
๘.  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ไม่จูงใจเกษตรกรท่ีจะดำเนินการ  
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ส่วนที่  3  การนำแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

 
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 

สำนักปลัด 

3. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

บริการชุมชนและ
สังคม 

บริหารทั่วไป/
การศึกษา/ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม/สำนักปลัด 
 

สำนักปลัด 

4. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน/
บริหารทั่วไป 

กองช่าง/สำนักปลัด สำนักปลัด 

5. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

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

กองสวัสดิการสังคม/ 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สำนักปลัด 

6. การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 
 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป สำนักปลัด สำนักปลัด 
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2.บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี  ( พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 

 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1)ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

            

1.1แผนงานเคหะ
และชุมชน  

63 36,189,500 102 135,914,000 86 136,407,300 76 126,320,000 76 122,800,000 403 549,734,800 

รวม 63 36,189,500 102 135,914,000 86 136,407,300 76 126,320,000 76 122,800,000 403 549,734,800 

๒.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
 

            

๒.๑  แผนงาน
สร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชน   

16 845,000 19 1,720,000 18 1,245,000 17 1,045,000 17 1,045,000 87 5,900,000 

๒.๒  แผนงาน
การเกษตร 
 

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

รวม 19 1,015,000 22 1,890,000 21 1,415,000 20 1,215,000 20 1,215,000 102 6,750,000 

  
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี  ( พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ป ี

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

            

๓.๑  แผนงาน
บริหารท่ัวไป 

1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 

๓.๒  แผนงาน
การศึกษา 
 

14 3,820,000 14 3,820,000 16 3,890,000 16 3,890,000 16 3,890,000 76 19,310,000 

 ๓.๓  แผนงาน
การศาสนา  
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

3 130,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 15 650,000 

รวม 18 4,050,000 18 4,050,000 20 4,120,000 20 4,120,000 20 4,120,000 96 20,460,000 

๔.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

            

๔.๑   แผนงาน
บริหารท่ัวไป 

12 490,000 12 490,000 12 490,000 12 490,000 12 490,000 60 2,450,000 

รวม 12 490,000 12 490,000 12 490,000 12 490,000 12 490,000 60 2,450,000 

 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี  ( พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ป ี

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๕.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

            

5.1 แผนงาน
บริหารท่ัวไป 

7 205,000 6 155,000 7 205,000 7 205,000 7 205,000 34 975,000 

5.2 แผนงาน
สาธารณสุข 

49 1,357,698 67 1,487,198 67 1,487,198 67 1,487,198 67 1,487,198 317 7,306,490 

5.3 แผนงาน
สังคมสงเคราะห์ 

11 5,510,000 12 5,580,000 12 5,580,000 12 5,580,000 12 5,580,000 59 27,830,000 

5.4 แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

7 390,000 8 425,000 9 625,000 9 625,000 9 625,000 42 2,690,000 

5.5 แผนงาน
การรักษาความ
สงบภายใน 

10 2,230,500 13 2,310,500 16 2,445,940 15 2,345,940 15 2,345,940 69 11,678,820 

5.6 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

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

รวม 88 9,783,198 110 10,047,698 115 10,433,138 114 10,333,138 114 10,333,138 541 50,930,310 

 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี  ( พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ป ี
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6. ยุทธศาสตร์
ด้านแผนงาน
พัฒนาการเมือง
และการบริหาร 

            

6.1 แผนงาน
บริหารท่ัวไป 

9 1,420,000 9 1,670,000 12 2,060,000 12 2,060,000 12 2,060,000 54 9,270,000 

รวม 9 1,420,000 9 1,670,000 12 2,060,000 12 2,060,000 12 2,060,000 54 9,270,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการเอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 

ก. ยุทธศาตร์จังหวัดที่  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 2561 2562 2563 2564 2565 

1. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1  

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 44 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มจาก
บ้านนางทองสอน หนองขุ่นสาร 
สิ้นสุดที่นานายชัย พระสว่าง 
 

 100,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

2. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ด้านหลังศาลาประชาคม 
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.10 เมตร เริ่มต้นจาก
บ้านนายไสว สีแดง สิ้นสุดที่สาม
แยกบ้านนายสมศรี วรรณดร 

    100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

3. ก่อสร้างผนัง
คอนกรีตเสริม
เหล็กปิดปากท่อ
ลอดถนน ขนาด 
ศก.1.20 เมตร
เพ่ือกักเก็บน้ำ 
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 
3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
จำนวน 2 จุด  บริเวณที่นานาง
จำนงค์  พระสว่าง  และที่นานาง
ประเสริฐ ภคูารัตน์   

    100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

4. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มต้น
จากบ้านนายจำลอง สะสม ถึง
บ้านนายกฤษณ์   ดลประสิทธ์ิ 

240,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



- 20 - 

 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

5. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มต้น
จากบา้นนายพัน จอมคำสิงห์  ถึง
บ้าน นางคำปุม้ กมลหา 

 240,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

6. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2  
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 19 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 38.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมลงท่อ คสล. ขนาด 
ศก. 0.40 ม. จำนวน 4 ท่อน เริ่ม
จากท่ีบ้านนายประยงค์ ลาดหนอง
ขุ่น สิ้นสุดที่นานายประยงค์ ลาด
หนองขุ่น  
 

 100,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

7. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2  

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

มีขนาดกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงท่อ คสล. ขนาด ศก. 
0.40 เมตร จำนวน  4 ท่อน เริ่ม
จากข้างวัดบ้านสว่างอารมณ์ 
สิ้นสุดบ้านนายกฤษ ดลประสิทธ์ิ 

  200,000   ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

8. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มต้น
จากบ้านนายบุญเรือง สังวร ถึง
บ้านนางดวงจันทร์ อาศัยสงฆ์ 

   400,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

9. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 120 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มจากท่ี
สวนยางนายประยงค์  ลาดหนอง
ขุ่น สิ้นสุดที่บ้านนายกฤษ         
ดลประสิทธ์ิ พร้อมวางท่อ ขนาด 
0.30 เมตร จำนวน 4 ท่อน 

    200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

10. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 
(เททับถนนเดิม) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร  เริ่มจาก
บ้านนางบัวมา เสียงเพราะ ถึงหน้า 
ร.ร. บ้านนาสีใส 

 500,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

11. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3  

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 34 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 ม. 
จำนวน 6 ท่อน เริ่มที่บ้านนางบุญ
เกิด วงค์เพ็ญ สิ้นสุดบ้านนาย
ไพบูลย์ นามวงศา  
 

 100,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

12. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3  

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มจาก
บ้านนางลัก โสลสา ถึงบ้านนาย
เทียบ คำทา 

   500,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

13. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 80 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มจากที่
หน้าบ้านนางบุญเกิด  วงเพ็ญ 
สิ้นสุดที่โรงเรียนบ้านนาสีใส   
 

   200,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



- 22 - 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

14. ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 
(เททับถนนเดิม) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มจาก
หน้าบ้านนายเสาร์ มองบุญ ถึง
หน้าบ้านนายบุญรอด โพธ์ิสาขา 

225,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

15. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มจาก
บ้านนางซุ่นเซือง ธนะไชย ถึงที่
หน้าวัดบ้านหนองหิ่งหาย 

30,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

16. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มจาก
บ้านนางทองลุน ศรีสวัสด์ิ ถึงหน้า
บ้านนายสังคม แสวงแก้ว 

 200,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

17. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4,8  

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 141 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มจาก
บ้านนายสะอาด ประชานันท์ 
สิ้นสุดนายสงกรานต์ ศิริสุวรรณ  

 400,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

18. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มจาก
บ้านนายสังคม  แสวงแก้ว ถึงบ้าน
นายหนู  ศรีพรวรรณ 

  200,000   ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

19. ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 
(เททับถนนเดิม) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 20 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มจาก
บ้านนางศรี ศรีนุกุล ถึงหน้าบ้าน
นายสวาส นามะลา 
 

   40,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

20. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร เริ่มจากที่บ้านนาย
หนู  ศรีพรวรรณ ถึงที่นานายเตียน  
แสนสุพรรณ  

 
 

  200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

21. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร เริ่มจากที่บ้านนาง
สงวนวงค์  ไชยสิงห์  ถึงที่หน้าบ้านนาง
ลุน  สุดตะชา   

 
 

  100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

22. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร เริ่มจากที่บ้านนาย
ทองใส วีระพรรณ  ถึงที่นานายพิมพา  
สมใจ  

 
 

  200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

23. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5  

เพ่ือให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
11.40 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 
ม. จำนวน 6 ท่อน บริเวณที่บ้านนาง
ศิริพร ไกยเดช จุดท่ี 2 ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 26.60 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมลงท่อ คสล. ขนาด ศก. 
0.30 ม. จำนวน 12 ท่อน เริ่มจาก
บ้าน นางเสา เศษมะพล สิ้นสุดที่บ้าน
นางอรอินทร์ ไกยเดช  

 100,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

24. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร 
หนา 0.15 เมตร เริ่มจากบ้านนางอร
อินทร์ ไกยเดช ถึงบ้านนางเสาร์ เศษม
พล 

  140,000   ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



- 24 - 

 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

25. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มจากท่ี
บ้านนางหอม หอมพนา ถึงบ้าน
นายเป็งเฮียง แซ่ต้ัง 

   800,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

26. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มจาก
บ้านนางศรีเวียง ราญมีชัย ถึงที่นา
นายทองอิน คลองไทยสงฆ ์

800,000 
 

   ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

27. ขยายถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
เริ่มจากบ้านนางสงวน โสสุด ถึง
บ้านนางบัวรบ ผูกพันธ์ 

750,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

28. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 400 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มจาก
บ้านนายสา พลเย่ียม ถึงที่นานาย
ประมวณ คำแดงไสย์ 

 1,000,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

29. ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มจาก
บ้านนายอุศิลป์ โสสุด ถึงที่หน้า
บ้านนายคำนึง จันทร์เพชร 

 240,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

30. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มจากที่
นายประพันธ์ุ  รัตนวงค์  ถึงนาย
ธงชัย  แสนจันทร์   

 300,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



- 25 - 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

31. โครงการ
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 6,
หมู่ที่11 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 248 
เมตร หนา 0.10 เมตร เริ่มจาก
บ้านนางก้าน ประเสริฐสังข์ สิ้นสุดที่
บ้านนายชำนาญ อาสาเสนา 
งบประมาณ 400,000 บาท 

 400,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

32. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

เริ่มต้นจากหน้าวัดบ้านนาสีนวล 
หน้าบ้านนางหอมจันทร์ ทองมี 
ความยาว 58 เมตร 

 120,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

33. ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 
(เททับถนนเดิม) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มจาก
บ้านนางทองใบ พลเย่ียม ถึงบ้าน
นายวิทูลย์ พ้ืนทอง 

240,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

34. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7  
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 44 เมตร 
หนา 0.15 เมตร เริ่มจากหน้าบ้าน
นายวิทูล พ้ืนทอง สิ้นสุดที่สวนยาง
นางทองบาง สุขหนองบึง 

 100,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

35. ก่อสร้างถนน
ลูกรังสายรอบ 
อบต.พรม
สวรรค์ หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร เริ่มต้นจากบ้านนายพุทธา 
กมลโรจน์ ถึงข้างวัดศรีชัยประสิทธ์ิ
วนาราม 

   200,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

36. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มจาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าหนองหิ่งหาย
ถึงหน้าบ้านนายอ่อนสา แสงหล้า 

400,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

37. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร 
หนา 0.15 เมตร เริ่มจากบ้านนาย
ถนอม พรมจรรย์  ถึงบ้านนาย
ขุนทอง พิมหอม 

120,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

38. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 160 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มจากนาย
สวาท นามลา ถึงหน้าบ้านนาย
ประพันธ์ นาเมืองรักษ ์

 320,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

39. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มจาก
บ้านนายสมพงษ์ วิญคราม ถึงบ้าน
นายวิจิตร เลื่อมใส 

   400,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

40. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว150เมตร 
หนา 0.15 เมตร เริ่มจากบ้านนาย
ดวงฤทธ์ิ ลาดหนองขุ่น ถึงหน้าบ้าน
นายไชยยา กุลชะโมรินทร์ 

   300,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

41. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มที่บ้าน
นายประเลียน  กุลอาษา ถึงที่บ้าน
นางบุญยู้ ผลทับทิม    

    200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

42. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มจาก
บ้านนายสงกา โพธิสาขา ถึงสาม
แยกนานายบุญศรี โคตรสงคราม 

   600,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



- 27 - 

 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

43. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9  

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 30 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มต้น
จากบ้านนายบุญเรือง พรมลี ถึง
บ้านนายบุญมี พรมวงค์ 

60,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

44. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9  

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร 
หนา 0.15 เมตร เริ่มต้นจากบ้าน
นายประภาท วงค์คำแก้ว ถึงบ้าน
นายไสว วีระพันธ์ 

60,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9  

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร 
หนา 0.15 เมตร เริ่มต้นจากบ้าน
นางแหลมทอง ป้องสีดา ถึงบ้าน
นางอ่อน จุมพลา 

 60,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

46. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9  

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มต้นจาก
บ้านแฟนศักด์ิ ชิณวงค์ ถึงบ้านนาย
สมจิตร เสสา 

 300,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

47. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9  

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 44 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มจาก
ข้างบ้านนายอิ๊ด มูลวรรณ สิ้นสุดที่
บ้านนางสาวสมศักด์ิ มูลวรรณ  

 100,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

48. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9  

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มต้นจาก
บ้านนายไสว วีระพันธ์ ถึงบ้านนาย
เหรียญ คำสีเขียว 

  500,000   ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



- 28 - 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

49. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มที่บ้าน
นายอี๊ด มูลวรรณ ถึงที่บ้านนาง
สมศักด์ิ มูลวรรณ  

 
 
 
 

   100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

50. ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 
(เททับถนนเดิม) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มต้นจาก
บ้านนางทอง วิเศษศรี ถึงบ้านนาย
อุทัย นาวิชัย 

400,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

51. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

เริ่มต้นจากบ้านนายอนงค์ 
บุตตะมะ  ถึงบ้านนางคูณ   
โคตุเคน 

 200,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

52. โครงการ
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10  
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 47.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มจาก
บ้านนายวิชัย นาคำแยก สิ้นสุดที่
บ้านนางราตรี พรมจักร 

 100,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

54. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10  
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 
เมตร หนา0.15 เมตร เริ่มต้นจาก
บ้านนายอุทัย นาวิชัย  สิ้นสุดที่
ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 

  200,000   ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

55. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กรอบหนอง
น้ำแดง หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร บริเวณ
รอบหนองน้ำแดง 

800,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

56. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่ม
ที่บ้านนางละมัย แสงยางใหญ่ ถึง
ที่บ้านนายปีดี บุตรพรม 

 200,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

57. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มที่นา
นางคำปลิว มาฮ้างหวา ถึงนาย
สำรวจ มูลวรรณ ์

 2,000,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

58. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มที่นา
นายภู อัญญาบาน ถึงที่นา 
นางคำตัน บุตรกัญหา 

  200,000   ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

59. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มที่นา
นางหนูเล็ก ทัศภูธร ถึงนายภู 
อัญญาบาล 

  200,000   ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

60. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มที่นา
นายสุดใจ ทะนามศรี ถึงที่นานาย
ทองคูณ พิมพ์บูลย์ 

   200,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

61. ก่อสร้าง
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 11 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มที่นา
นางหนูเล็ก  ทัศภูธร ถึงที่หน้าวัด
ป่าเจริญธรรม 

    200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

62 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้ประชาชน
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

เริ่มต้นจากบ้านนายประพันธ์  
รัตนวงศ์ ถึงหน้าบ้านนางก้าน  
ประเสริฐสงัข์ 

 120,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

63 ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 (ทับถนน
เดิม) 

เพ่ือให้ประชาชน
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.10 เมตร เริ่มต้นจากท่ีสี่แยก
บ้านนางหนูแดง บตรศาตร์  ถึงที่วัด
บ้านนาสีนวล   

    200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างร่องระบาย
น้ำแบบครึ่งซีก 
ขนาด Ø 0.40 
เมตร หมู่ที่ 1 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ขนาด Ø 0.40 เมตร ครึ่งซีก ยาวรวม 
100 เมตร เริ่มจากบ้านนายวิชิต 
สะสมถึงบ้านนางจำนง พระสว่าง 

100,000 
   

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

 น ้าไม่ท่วมขงั
ภายใน
หมู่บา้น 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างร่องระบาย
น้ำแบบครึ่งซีก 
ขนาด Ø 0.40 
เมตร หมู่ที่ 1 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ขนาด Ø 0.40 เมตร ครึ่งซีก ยาวรวม 
100 เมตร เริ่มจากบ้านนางสำเรียง 
วรรณดร ถึงบ้านนายจำรัส อักษาษร 

100,000 
   

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

น ้าไม่ท่วมขงั
ภายใน
หมู่บา้น 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างร่องระบาย
น้ำแบบครึ่งซีก 
ขนาด Ø 0.40 
เมตร หมู่ที่ 1 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ขนาด Ø 0.40 เมตร ครึ่งซีก ยาวรวม 
50 เมตร เริ่มจากบ้านนายสีหา จันนี 
ถึงสี่แยกบ้านนางแก้ว พรมลี 

45,000 
   

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

น ้าไม่ท่วมขงั
ภายใน
หมู่บา้น 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างร่องระบาย
น้ำแบบครึ่งซีก 
ขนาด Ø 0.40 
เมตร หมู่ที่ 1 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ขนาด Ø 0.40 เมตร ครึ่งซีก ยาวรวม 
150 เมตร เริ่มจากบ้านนายบุญเลี่ยม 
จรอนันต์ ถึงบ้านนางวิจิตร กอมะณี 

 
112,500   

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

น ้าไม่ท่วมขงั
ภายใน
หมู่บา้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

68 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบ
ครึ่งซีก ขนาด Ø 
0.40 เมตร  
หมู่ที่ 1 
 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

ขนาด Ø 0.40 เมตร ครึ่งซีก ยาว
รวม 100 เมตร เริ่มจากบ้านนาง
เทียนทอง ลามี ถึงบ้านนายจำนง 
ทุ่งลาด 

 100,000 
  

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

น ้าไม่ท่วมขงั
ภายใน
หมู่บา้น 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบ
ครึ่งซีก หมู่ที่ 1 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

จุดที่ 1 จากบ้านนางหนูนาง 
กาญจโน  ถึงนานางอรุณ  วิเศษ
ไสย์ 
จุดที่ 2 จากบ้านนายไสว  สีแดง  
ถึงบ้านนายประยงค์ บูรณะกิติ 
 

 200,000  
 

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

น ้าไม่ท่วมขงั
ภายใน
หมู่บา้น 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างฝาปิด
ร่องระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร ยาว 
0.50 เมตร ยาวรวม 300  เมตร 
จำนวน 3 จุด  
จุดที่ 1 เริ่มจากบ้านนายอำนาจ 
พลเย่ียม ถึงบ้านนายจำนงค์ ทุ่ง
ลาด ยาว 100 เมตร   
จุดที่ 2เริ่มต้นจากบ้านนางสาวมะ
ลัยลักษณ์ พรมลี ถึงบ้านนางสาว
อนงค์ลักษณ์ อิศรานุวัฒน์ ยาว 
100 เมตร  
จุดที่ 3 เริ่มจากบ้างนางหนูนาง 
กาญจโน ถึงบ้านนางอรุณณี วิเศษ
ไสย์ ยาว 100 เมตร  

  
  

150,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

น ้าไม่ท่วมขงั
ภายใน
หมู่บา้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

71 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบ
ครึ่งซีก ขนาด Ø 
0.40 เมตร  
หมู่ที่ 2 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

ขนาด Ø 0.40 เมตร ครึ่งซีก ยาว
รวม 200 เมตร จำนวน 2 จุด จุด
ที่ 1 เริ่มจากบ้านนายไพศาล วิลัย
หอม ถึงบ้านนายจำลอง สะสม 
ยาว 100 เมตร จุดท่ี 2 เริ่มต้น
จากบ้านนายแก่น นิยมพงษ์ ถึง
บ้านนายประจักร มาโยธา  
ยาว 100 เมตร 

200,000 
   

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

น ้าไม่ท่วมขงั
ภายใน
หมู่บา้น 

กองช่าง 

72 โครงการ
ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบ
ครึ่งซีกขนาด 
ศก.0.40 เมตร 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

1. เริ่มจากหน้าบ้านนายหลัด ยาง
ศิลาถึงหน้าบ้านนายโกศล บัญ
หนองสา ขนาด ศก.0.40 เมตร 
ครึ่งซีก ยาวรวม 100 เมตร 
2.บริเวณถนน คสล.
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 สกัด
ถนนวางท่อลอดทางเดิม จำนวน 
4 ตร.ม. วางท่อกลม ขนาด ศก.
0.30 เมตร 

  100,000 
 

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

73 ก่อสร้างฝาปิด
ร่องระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 0.60 เมตร ยาว 0.50 
เมตร จำนวน 300 ฝา 

 
  

50,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

 น ้าไม่ท่วมขงั
ภายใน
หมู่บา้น 

กองช่าง 

74 ก่อสร้างร่อง
ระบายคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบ
ตัววี หมู่ที่ 3 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

ความยาว 230 เมตร เริ่มบ้าน
นางบุญช่วย บุ้งทอง ถึงหน้าบ้าน
นายหวังดี หนองขุ่นสาร 

250,000   
 

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

น ้าไม่ท่วมขงั
ภายใน
หมู่บา้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

75 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบ
ครึ่งซีก หมู่ที่ 3 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

ขนาด ศก. 0.60 เมตร ครึ่งซีก
พร้อมวางท่อขนาด ศก. 0.40 
เมตร ยาวรวม 200 เมตร เริ่ม
จากบ้านนางสุวรรทา ชาญเลิศ ถึง
ที่นานายเกียรติศักด์ิ ประภาการ 

   
 

200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

น ้าไม่ท่วมขงั
ภายใน
หมู่บา้น 

กองช่าง 

76 ก่อสร้างร่อง
ระบายคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อม
ฝาปิดแบบไม่มี
เหล็กฉาก  
หมู่ที่ 4 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร สูง 0.60 
เมตร ความยาว 100 เมตร ฝาปิด
ไม่มีเหล็กฉาก เริ่มหน้าบ้านฉลอง 
ผูกพันธ์ิ ถึงหน้าบ้านนายสะอาด 
ประชานันท์ 

 129,000  
 

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

น ้าไม่ท่วมขงั
ภายใน
หมู่บา้น 

กองช่าง 

77 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 
 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

เริ่มต้นจากบ้านนายบวร  ผล
ทับทิม  ถึงหน้าบ้านนางพลั้ง นา
มะลา  ความยาว 180 เมตร 

 240,000  
 

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

น ้าไม่ท่วมขงั
ภายใน
หมู่บา้น 

กองช่าง 

78 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบ
ครึ่งซีก ขนาด Ø 
0.60 เมตร  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

ขนาด Ø 0.60 เมตร ครึ่งซีก ยาว
รวม 500 เมตร เริ่มจากบ้าน
ประยูร หวายโหล่ ถึงบ้านนางอร
อินทร์  ไกยเดช 

 425,000  
 

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

น ้าไม่ท่วมขงั
ภายใน
หมู่บา้น 

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 2561 2562 2563 2564 2565 

79 โครงการ
ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบ
ครึ่งซีก ขนาด 
ศก. 0.60เมตร 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

จุดที่ 1 เริ่มต้นที่บ้านนางบุญทัน 
ไผ่โสภา ถึงที่บ้านนางหนูเดือน 
ไกยเดช  
จุดที่ 2 เริ่มต้นที่บ้านนายตี 
โยธานันท์ ถึงที่โรงสีข้าวนางบุญล้ำ 
วิกล  
 

  200,000   ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

80 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบ
ครึ่งซีก ขนาด 
ศก.0.60 เมตร 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

ขนาด ศก. 0.60 เมตร ครึ่งซีก 
ยาวรวม 120 เมตร เริ่มจากท่ี
บ้านนางอรอินทร์ ไกยเดช ถึงที่
บ้านนายสมหมาย สาวิไสย 

   
 

100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

น ้าไม่ท่วมขงั
ภายใน
หมู่บา้น 

กองช่าง 

81 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบ
ครึ่งซีก ขนาด 
ศก.0.60 เมตร 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

ขนาด ศก. 0.60 เมตร ครึ่งซีก 
ยาวรวม 130 เมตร เริ่มต้นจาก
บ้านนางสีดา หอมพนา  ถึงที่ศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน   

   
 

100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

น ้าไม่ท่วมขงั
ภายใน
หมู่บา้น 

กองช่าง 

82 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบ
ครึ่งซีก ขนาด 
ศก.0.60 เมตร 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

ขนาด ศก. 0.60 เมตร ครึ่งซีก 
ยาวรวม 300 เมตร เริ่มต้นที่บ้าน
นางศิริพร ไกยเดช  ถึงที่บ้าน           
นายตี โยธานันท์  

   
 

100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

น ้าไม่ท่วมขงั
ภายใน
หมู่บา้น 

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 2561 2562 2563 2564 2565 

83 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบ
ครึ่งซีก ขนาด Ø 
0.40 เมตร  
หมู่ที่ 6 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

ขนาด Ø 0.40 เมตร ครึ่งซีก ยาว
รวม 160 เมตร เริ่มจากท่ีบ้าน
นายสำรอง  สิงห์วงค์  ถึงบ้านนาย
จำลอง สอนมณี  

  120,000 
 

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

น ้าไม่ท่วมขงั
ภายใน
หมู่บา้น 

กองช่าง 

84 โครงการ
ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบ
ครึ่งซีก ขนาด 
ศก.0.40 เมตร 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

เริ่มต้นจากบ้านนางมี  ศรีสมบัติ 
ถึงหน้าบ้านนางคำตัน บุตรกัณหา 
ขนาด ศก.0.40 เมตร ครึ่งซีก  
ยาวรวม 100 เมตร 

  100,000   ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

85 ทำความสะอาด
สิ่งปฏิกูลร่อง
ระบายน้ำ  
หมู่ที่ 6 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

ความยาวรวม 2,000 เมตร   100,000 
 

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

น ้าไม่ท่วมขงั
ภายใน
หมู่บา้น 

กองช่าง 

86 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบ
ครึ่งซีก ขนาด Ø 
0.40 เมตร  
หมู่ที่ 7 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

ขนาด Ø 0.40 เมตร ครึ่งซีก ยาว
รวม 300 เมตร เริ่มจากบ้านนาย
สมชาย ธูปน้ำคำ ถึงบ้านนายเชาว์  
อรัญแล 

225,000   
 

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

น ้าไม่ท่วมขงั
ภายใน
หมู่บา้น 

กองช่าง 

87 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝา
ปิด หมู่ที่ 7 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 
160 เมตร  ฝาปิดไม่มีเหล็กฉาก  
เริ่มต้นจากบ้านนายไพทูลย์ เชื้อ
อุ่น  ถึงบ้านนางสมปอง  เสตเตมิย์ 

 220,000  
 

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

น ้าไม่ท่วมขงั
ภายใน
หมู่บา้น 

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 2561 2562 2563 2564 2565 

88 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ำ  ขนาด 
ศก. 0.60 เมตร 
พร้อมวางท่อพัก 
หมู่ที่ 7 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

เริ่มต้นจากหน้าบ้านนายณรงค์  
แสนยะบุตร ถึงหน้าบ้านนายจีระ
ศักด์ิ  หินแสงไสย์ 

   
 

200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

น ้าไม่ท่วมขงั
ภายใน
หมู่บา้น 

กองช่าง 

89 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบ
ครึ่งซีก ขนาด ศก. 
0.40 เมตร หมู่ที่ 
7  

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ขนาด ศก. 0.40 เมตร  ครึ่งซีก 
ยาวรวม 300 เมตร เริ่มจากหน้า
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ ถึงหน้า
บ้านนายบุญเลี่ยม จรอนันต์ 

   
 

200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

น ้าไม่ท่วมขงั
ภายใน
หมู่บา้น 

กองช่าง 

90 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบ
ครึ่งซีก ขนาด 
ศก. 0.40 
เมตร หมู่ท่ี 8 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ขนาด Ø 0.40 เมตร ครึ่งซีก 
ยาวรวม 150 เมตร เริ่มจาก
หน้าบ้านนายอ่อนศรี บูกุล ถึง
บ้านนายวิจิตร เล่ือมใส 

112,500   
 

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

น ้าไม่ท่วมขงั
ภายใน
หมู่บา้น 

กองช่าง 

91 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบ
ครึ่งซีก ขนาด Ø 
0.40 เมตร หมู่ที่ 
8 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ขนาด Ø 0.40 เมตร ครึ่งซีก ยาว
รวม 150 เมตร เริ่มจากหน้าบ้าน
นายสุปัน สารรัตน์ ถึงบ้านนาย
สมพงษ์ นาเมืองรักษ ์

 112,500  
 

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

น ้าไม่ท่วมขงั
ภายใน
หมู่บา้น 

กองช่าง 

92 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบ
ครึ่งซีก ขนาด Ø 
0.40 เมตร  
หมู่ที่ 8 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ขนาด Ø 0.40 เมตร ครึ่งซีก ยาว
รวม 200 เมตร เริ่มจากหน้าบ้าน
นายอ่อนสา แสงหล้า ถึงบ้านนาย
ประเสริฐ พุทธลอด 

 150,000  
 

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

น ้าไม่ท่วมขงั
ภายใน
หมู่บา้น 

กองช่าง 

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

แบบ ผ.02              
0000000
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

93 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบ
ครึ่งซีก หมู่ที่ 8 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

เริ่มต้นจากบ้านนายวิจิตร  เลื่อมใส  
ถึงหน้าบ้านนายประสิทธ์ิ  เสาร์ศิริ  
ความยาว 240  เมตร   

 200,000  
 

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

น ้าไม่ท่วมขงั
ภายใน
หมู่บา้น 

กองช่าง 

94 โครงการ
ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบ
ครึ่งซีก หมู่ที่ 8  

 

เพ่ือให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

จุดที่ 1 เริ่มต้นที่ข้างวัดโพธิสาขาวนา
ราม ถึงที่บ้านนายเสงี่ยม ไชยสิทธ์ิ วาง
ท่อ ครึ่งซีก ขนาด ศก. 0.40 ม. 
จำนวน 129 ท่อน ท่อกลม ขนาด 
ศก. 0.30 ม. จำนวน 5 ท่อน ความ
ยาวรวม 134 เมตรจุดที่ 2 บริเวณ
ถนน คสล. สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 
8 สกัดถนนวางท่อลอดข้างทางเดิม 
จำนวน 4 ตร.ม. วางท่อกลม ขนาด 
ศก. 0.40 ม. จำนวน 7 ท่อน ความ
ยาวรวม 7 เมตร 
จุดที่ 3 เริ่มต้นที่บ้านนายประสิทธ์ิ 
เสาร์ศิริ ถึงที่บ้านนายทรงยุทธ์ิ ไชยคำ 
วางท่อครึ่งซีก ขนาด ศก. 0.40 ม. 
จำนวน 104 ท่อน ท่อกลม ขนาด 
ศก. 0.30 ม. จำนวน 25 ท่อน ความ
ยาวรวม129เมตร 

 200,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

95 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบ
ครึ่งซีก ขนาด Ø 
0.40 เมตร  
หมู่ที่ 8 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ขนาด Ø 0.40 เมตร ครึ่งซีก ยาวรวม 
200 เมตร เริ่มจากหน้าบ้านนาย
วิทยา พิมพ์บูลย์ถึงหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองหิ่งหาย 

  150,000 
 

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

น ้าไม่ท่วมขงั
ภายใน
หมู่บา้น 

กองช่าง 



- 38 - 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

96 ก่อสร้างร่องระบายน้ำ
แบบครึ่งซีก ขนาด Ø 
0.40 เมตร  
หมู่ที่ 8 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ขนาด Ø 0.40 เมตร ครึ่งซีก 
ยาวรวม 200 เมตร เริ่มจาก
บ้านนายเขียน คำแสน ถึงบ้าน
นายไชยยา กุลชะโมรินทร์ 

  150,000 
 

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

น้ำไม่ท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

97 ก่อสร้างร่องระบายน้ำ
แบบครึ่งซีก ขนาด Ø 
0.40 เมตร  
หมู่ที่ 8 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ขนาด Ø 0.40 เมตร ครึ่งซีก 
ยาวรวม 120 เมตร เริ่มจาก
บ้านนายก่ำ ไพรทูรย์ ถึงบ้าน
นายอำไพ ศิริสุวรรณ 

  100,000   ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

น้ำไม่ท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

98 ก่อสร้างร่องระบายน้ำ
แบบครึ่งซีก ขนาด 
ศก. 0.40 เมตร หมู่ที่ 
8 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ขนาด ศก. 0.40 เมตร ครึ่งซีก 
ยาวรวม 200 เมตร เริ่มจาก
ด้านหน้าศาลาประชาคม ถึงที่
บ้านนางหนูเพียร ไชยสิทธ์ิ   

   
 

200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

น้ำไม่ท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

99 โครงการจ้างเหมารื้อ
และทำความสะอาด
สิ่งปฏิกูลในร่องระบาย
น้ำภายในหมู่บ้านสม
สนุก หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

จากหน้าบ้านนางราตรี  พรม
จักร สิ้นสุดที่หน้าบ้านสาวสาว
พรนิภา แสนอุ่น 

  40,000   ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

100 วางท่อระบายน้ำ 
หมู่ 11 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ขนาด ศก. 0.80 เมตร 
จำนวน 300 ท่อน จำนวน 
2 จุด รอบหนองน้ำแดง 

  556,500   ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

น ้าไม่ท่วมขงั
ภายใน
หมู่บา้น 

กองช่าง 

101 ปรับปรุงวางท่อ
ระบายน้ำ  
หมู่ที่ 11 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

เริ่มต้นจากบ้านนางสวัสด์ิ  
สิงห์หฬ  ถึงข้างหนองน้ำแดง    

 85,000  
 

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

น ้าไม่ท่วมขงั
ภายใน
หมู่บา้น 

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 2561 2562 2563 2564 2565 

102 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กว้าง 4 เมตร ความยาว 2,000 
เมตร ขนาด เริ่มจากท่ีนานางจำนง 
พระสว่าง ถึงสามแยก ที่นานาย
บัญชร พลเย่ียม 

  200,000   ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

103 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กว้าง 4 เมตร ความยาว 1,000 
เมตร ขนาด เริ่มจากท่ีนานาง
ประเสริฐ  ภูดารัตน์ ถึงที่นานาย
บุญเลี่ยม จรอนันต์ 

   100,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

104 ก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดินพร้อม
ลงลูกรัง หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.50 เมตร เริ่มต้น
จากท่ีนานายประสาน แวงวรรณ  
ถึงถนนสายบ้านสว่างอารมณ์ – 
บ้านหนองหิ่งหาย 

 
  

150,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

105 ก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน  
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.50 
เมตร ยาว 2,000 เมตร เริ่มต้นที่
นานายพูน บุตรพรม ถึงที่สุดเขต 
อบต.พรมสวรรค ์

 250,000 
  

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

106 ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายใน
หมู่บ้าน   
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 
เมตร  ภายในหมู่บ้านนาสีใส 

  300,000 
 

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

107 ก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน 
หมู่ที3่ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.50 
เมตร ยาว 1,000 เมตร เริ่มต้น
จากบ้านนางหนู ไตยสุทธ์ิ ถึงสุด
เขต ต.พรมสวรรค ์

   200,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

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 2561 2562 2563 2564 2565 

108 ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 
เมตร  ภายในหมู่บ้านนาสีใส 

   300,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

109 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร 
เริ่มจากบ้านหนองผือ สิ้นสุดที่สุด
เขต อบต.พรมสวรรค์ (ทางไปบ้าน
สีเสียด)  

  200,000   ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

110 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

มีขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
1,100 เมตร เริ่มจากท่ีบ้านนาย
เสงี่ยม โสสุด สิ้นสุดที่นานายบุญ
หลาย สะเทือนไพร 

  50,000   ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

111 โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

มีขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร เริ่มจากท่ีนานาย
ประสิทธ์ิ ใคร่นุ่นหลง ถึงที่ดิน นาย
เฮรารี  พรมล ี

  100,000   ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

112 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร  
เริ่มจากท่ีนานายประสงฆ์ ศรี
จันทร์ ถึงที่นานายพาน พิมพ์บูลย์  

   200,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

113 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร  
เริ่มจากท่ีนานายทองอินทร์ พิมพ์
บูลย์ ถึงนานางคำน้อย ศรีนาบุตร  

   200,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

114 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง  
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนา 0.20 เมตร เริ่มต้น
จากท่ีนานายประสิทธ์ิ ใคร่นุ่นหลง 
ถึงที่นานายเฮลาลี่ พรมลี 

   200,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

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 2561 2562 2563 2564 2565 

115 ยกร่องพูนดิน
ถนน พร้อมลง
ลูกรัง  
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 500 
เมตร หน้า 0.50 เมตร เริ่มต้นที่
นานางสมพร ทะนามศรี ถึงที่นาง
น้อย พรมวงค์ 

 200,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

116 ก่อสร้างถนน
ลูกรังสายรอบ 
อบต.พรม
สวรรค์ หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร เริ่มต้นจากบ้านนายพุทธา 
กมโรจน์ ถึงข้างวัดศรีชัยประสิทธ์ิ
วนาราม 

   200,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

117 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กว้าง 6 เมตร ความยาว 460 
เมตร หนา 0.20 เมตร เริ่มจากท่ี
นานายอ่อน จุมพลา ถึงที่นานาย
ปัญญา เสาเวียง 

100,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

118 ก่อสร้างลูกรัง 
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กว้าง 4 เมตร ความยาว 340 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร เริ่ม
จากท่ีบ้านนายคำแสน ศรีระวรรณ 
ถึงที่นานายบัวลี พระสว่าง   

    50,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

119 ก่อสร้างลูกรัง 
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กว้าง 4 เมตร ความยาว 800
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เริ่ม
จากท่ีนานายคำประไพร  เขียว
ชอุ่ม ถึงที่นานายปา ทัศศรี  

    100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

120 ก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดินพร้อม
ลงลูกรัง  
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 
เมตร ดินหนา 0.50 เมตร ลูกรัง
หนา 0.15 เมตร เริ่มต้นจากหน้า
บ้านนายสทิน นามสง่า ถึงที่นา
นางเบ็ญ เสตเตมิย์ 

200,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

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 2561 2562 2563 2564 2565 

121 ก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดินพร้อม
ลงลูกรัง  
หมู่ที่10 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,000
เมตร ถนนดินหนา 0.50  เมตร  
พร้อมลงลูกรังหนา 0.15  เมตร 
จากนานายพล  นาคำแยก  ถึงนา
นายวิทูรย์  น้อยเหล่า 
 

200,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

122 ซ่อมแซม
ปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง  
ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว 
1,000 เมตร  เริ่มต้นที่นานาย
จำนง พระสว่างถึงสามแยก  
หนองขุ่น – วารีสวัสด์ิ 
 

 200,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ  80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

123 ก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดินพร้อม
ลงลูกรังหมู่ที่10 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กว้าง 4 เมตร  ยาว 500  เมตร 
ถนนดินหนา 0.50 เมตร  
ลงลูกรังหนา  0.15  เมตร  
 

   200,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

124 ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
ภายในตำบล 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 
 

ภายในตำบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่  ๑-๑๑ 

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

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

125 ก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน
ภายในตำบล 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 
 

ภายในตำบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่  ๑-๑๑ 

 

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

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

126 ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ดินภายในตำบล 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 
 

ภายในตำบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่  ๑-๑๑ 

 

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

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

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 ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่รับ
ผิด 

ชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

127 ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายใน
ตำบล 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ภายในตำบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่  ๑-๑๑ 

 

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

ประชาชนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

128 ปรับปรุง
ซ่อมแซมปรับ
เกรดเกลี่ยถนน
ภายในตำบล 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ภายในตำบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่  ๑ – ๑๑ 

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

ประชาชนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

129 ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
คสล. ภายใน
หมู่บ้าน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

ภายในตำบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่  ๑ – ๑๑ 

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

ประชาชนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

130 ก่อสร้างสนาม
กีฬาตำบล
ภายใน อบต. 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีสนามฝึกซ้อมกีฬา  
และ                  
ออกกำลังกาย 

ภายในตำบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่  ๑-๑๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

กองช่าง 

131 โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายใน
สำนักงาน อบต.  
 
 

-เพ่ือความสวยงาม
และเป็นระเบียบ
ภายในสำนักงาน 

สำนักงาน                                       
อบต.พรมสวรรค ์ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-มีสำนักงานที่
สะดวก สบายใน
การติดต่อ
สอบถาม 

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 2561 2562 2563 2564 2565 

132 จัดทำป้ายกำกับ
ซอยถนนภายใน
หมู่บ้าน 

เพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของชุมชน 

ภายในตำบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่  ๑-๑๑ 

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

ชุมชนน่าอยู่ 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

133 จัดทำป้ายบอก
ทาง เพ่ือความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย
ของชุมชน 

ภายในตำบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่  ๑-๑๑ 

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

ชุมชนน่าอยู่ 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

134 จัดทำป้ายแนว
เขต  อบต.พรม
สวรรค ์

เพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของชุมชน 

ภายในตำบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่  ๑-๑๑ 

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

ชุมชนน่าอยู่ 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

135 จ้างเหมาติดต้ัง
กระจกโค้ง
จราจรพร้อมเสา 

เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยของคนใน
ชุมชน 

ภายในตำบลพรมสวรรค์ จำนวน 
10 ตัว 

45,000     ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

136 ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงสูง พร้อมลง
หม้อแปลง 
ขนาด35 แอมป์  
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ความยาว 500 เมตร จำนวน 20 
ต้น พร้อมหม้อแปลง 
เริ่มจากหน้าบ้านนายอุดม  จันนีย์
ถึงที่ดินนางประกอบ สีแดง 

  191,000 
 

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

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 2561 2562 2563 2564 2565 

137 ขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร 
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ความยาว 1,000 เมตร จำนวน 
25 ต้น จากที่นานายปริญญา 
ตรีมาตย์  ถึงที่นานางบุญดิษฐ พล
เย่ียม  
 

   250,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

138 ขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ความยาว 120 เมตร จำนวน 5 
ต้น เริ่มต้นจากบ้านนายจำลอง 
สะสม ถึงบ้านนายกฤษณ์ ดล
ประสิทธ์ิ 

50,000     ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

139 ขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ความยาว 200 เมตร จำนวน 5 
ต้น เริ่มจากท่ีบ้านนายบุญเรือง 
สังวร บ้านนางดวงจันทร์  
อาศัยสงฆ์  

 50,000    ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

140 ขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
หมู่ท่ี 2 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ความยาว 1,000 เมตร 
จำนวน 25 ต้น เริ่มต้นท่ีนาย
อาจ พรมสอน ถึงท่ีนา 
นายบุญมี พรมลี  

 250,000    ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

141 ขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
หมู่ท่ี 2 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ความยาว 500 เมตร จำนวน 
13 ต้น เริ่มต้นจากบ้านนาย
คำภู  แวงวรรณ ถึงท่ีนานาย
สุทธี  มัดหา  

  130,000   ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

142 ขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร 
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

เริ่มต้นจากบ้านนายบุญลือ ทองดี  
ถึงที่นานายฉลาด  แซงสว่าง   
 

72,000     ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

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 2561 2562 2563 2564 2565 

143 ขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ความยาว 800 เมตร จำนวน 25 
ต้น เริ่มจากบ้านนายบุญลือ ทองดี 
ถึงบ้านนายชัยยง แซงสว่าง 

  250,000   ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

144 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร  
หมู่ที่ 3  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จุดที่ 1 เริ่มต้นที่นานายฉลาด  
แซงสว่าง ไปทางบ้านเหล่าน้อย 
จำนวน 6 ต้น 
จุดที่ 2 เริ่มจากหน้าบ้านนางชล
ดา  สองเมือง ถึงที่หน้าบ้านนาง
แอม  จำนวน 6 ต้น และขยาย 
สายพาดดับ จำนวน 4 จุด 

  200,000   ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

145 ขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร 
พร้อมหม้อแปลง
ไฟฟ้า หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ความยาว 150 เมตร จำนวน 5 
ต้น เริ่มจากนานายเตรียน แสน
สุพรรณ ถึงที่นานายบุญรอด โพธิ
สาขา 

50,000     ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

146 ขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ความยาว 200 เมตร       
จำนวน 7 ต้น เริ่มจากนา     นาย
เตรียน  แสนสุพรรณ ถึงที่นานาย
บุญรอด  โพธิสาขา 

 70,000    ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

147 ขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

เริ่มต้นหน้าบ้านนายสำลี  ศรี
สวัสด์ิ  ถึงที่นานายฉลาด  ผูกพันธ์ิ  
1,750 เมตร  

 250,000    ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

148 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร บ้าน
หนองหิ่งหาย  
หมู่ที่ 4  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

เริ่มต้นที่หน้าวัดป่าสามัคคีธรรม 
สิ้นสุดที่นานายป้อ บุตะมะ 

 190,000  
 

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

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 2561 2562 2563 2564 2565 

149 ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง 
พร้อมลงหม้อ
แปลง หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ความยาว 300 เมตร จำนวน 18 
ต้น เริ่มจากบ้านนายสำลี  ศรี
สวัสด์ิ ถึงทีน่านางปัญญา ผลาเหิม 

  80,000   ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

150 ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง 
พร้อมลงหม้อ
แปลง หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ความยาว 1,000 เมตร จำนวน 
30 ต้น เริ่มจากนานายประพันธ์ิ 
ปิยะมาตรย์ ถึงนานายบุญรอด 
โพธ์ิสาขา 

   300,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

151 ขยายเขตไฟฟ้า   
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

เริ่มจากบ้านนางสำราญ วิกล ถึง
นานายวิชาญ  บูรณะกิติ ความ
ยาว 300 เมตร จำนวน 10 ต้น 

100,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

152 ขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

เริ่มจากนานางเบ็ง  ไกยเดช ถึง
นายตี โยธานันท์ ความยาว 500 
เมตร จำนวน 15 ต้น 

150,000     ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

153 ขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

เริ่มจากนานายสมาร ศรีจันทร์ ถึง
นานายดำ ไกยเดช ความยาว 
600 เมตร จำนวน 17 ต้น 

 170,000    ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

154 ขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

เริ่มจากนายเป๋งเอียง ถึงนานาง
กัญญา พิมพ์บูลย์ ความยาว 350 
เมตร จำนวน 10 ต้น 

 100,000    ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

155 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร บ้าน
หนองผือ  
หมู่ที่ 5  
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

เริ่มต้นที่นานายทองอินทร์ 
พิมบูลย์ สิ้นสุดที่นานายกฤษณะ 
ศรีสุข 

 120,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

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 2561 2562 2563 2564 2565 

156 ขยายสายไฟฟ้า 
พาดดับ หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จุดที่ 1 เริ่มจากบ้านนางศรีเวียง 
ราญมีชัย ถึงนายวิทยา  ไกรยวงค์ 
ยาว 300 เมตร 
จุดที่ 2 เริ่มจากบ้านนายสายันต์ 
นาเมืองรักษ์ ถึงบ้านนายอินตา 
ประดับเสริฐ นาว 100 เมตร 

40,000     ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

157 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร บ้าน
นาสีนวล  
หมู่ที่ 6  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จุดที่ 2 ขยายสายพาดดับ 
เริ่มต้นที่บ้านนายสายันณ์  
นาเมืองรักษ์  สิ้นสุดที่บ้าน 
นายอินตา ประดับเสริฐ 

 125,000    ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

158 ขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร 
หมู่ที่ 6  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

เส้นไปบ้านสีเสียด 
เริ่มต้นจากท่ีนานางทองจันทร์  
วริชน  ถึงนานางศรีเวียง ราญมีชัย 
ยาว 400 เมตร 

    100,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

159 ขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร 
หมู่ที่ 6  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

เส้นหน้าปั้มน้ำมันเขียงเน้ือ 
เริ่มจากท่ีนานายทองใบ  ศรมณี 
ถึงที่นานางคำตัน บตรกัณหา ยาว 
800 เมตร 

    200,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

160 ขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ต่อจากเส้นปั้มน้ำมันเขียงเน้ือ 
เริ่มจากท่ีนานางคำตัน   
บุตรกัณหา ถึงที่นานายทองสุข  
พลเย่ียม  ยาว 800 เมตร 

    200,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

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

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 2561 2562 2563 2564 2565 

161 ขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร 
ม.7 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ความยาว 800 เมตร จำนวน 20 
ต้น เริ่มที่นานายทองหล่อ บูรณะกิติ 
ถึงที่นานางประสิทธ์ิ สะสม 

 200,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

162 ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง 
พร้อมลงหม้อ
แปลง หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ความยาว 800 เมตร จำนวน 20 
ต้น เริ่มทีบ่้านวารีสวัสด์ิ ถึงที่นานาย
สมพงษ์ บุตรตะมะ 

  200,000   ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

163 ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง 
พร้อมลงหม้อ
แปลง หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ความยาว 800เมตร จำนวน 20
ต้น เริ่มที่นานางทองบาง สุขหนอง
บึง ถึงที่นานายชัยเลิศ  อิศรานุวัฒน์ 

  200,000   ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

164 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร  
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จุดที่ 1 เริ่มต้นบ้านนางดวงจันทร์ 
พ้ืนทอง  ถึงที่หน้าบ้านนายบุญชู  
ทรหาญ จำนวน 10 ต้น  
จุดที่ 2 เริ่มต้นจากหน้ากู้ชีพ อบต.
พรมสวรรค์ ถึงที่บ้านนายนวล  
โคตุเคน จำนวน 10 ต้น 

  200,000   ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

165 ขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ความยาว 460 เมตร จำนวน 20 
ต้น เริ่มที่บ้านนายวิทูรย์ พ้ืนทอง ถึง
ที่ถนนลาดยางสายบ้านวารีสวัสด์ิ – 
บ้านนาสีนวล 

   200,000  ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

166 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร  
บ้านหนองหอย  
หมู่ที่ 8  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

เริ่มต้นที่บ้านนางอวย เลื่อมใส 
สิ้นสุดที่นานางแดง พลมนตรี 

 40,000    ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

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 2561 2562 2563 2564 2565 

167 ขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

เริ่มจากท่ีนานางชู  แสงหล้า ถึงที่
นานายธงชัย  ชนะสงคราม ความ
ยาว 400 เมตร 

    100,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

168 ขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร 
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ความยาว 400 เมตร จำนวน 10 
ต้น จากที่นานายบัวลี พระสว่าง 
ถึงที่นานายทมิฬ บุตรพรม 

 100,000    ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

169 ขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร 
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ความยาว 360 เมตร จำนวน 10 
ต้น จากที่นานายทูลย์ บุตรษา ถึง
ที่นานายบัวลี   พระสว่าง  

  100,000   ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

170 ขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร 
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ความยาว 1,300 เมตร จำนวน 
35 ต้น จากที่นานายสายัณ วรชิ
นา ถึงที่นานายสุริยา  จันราศรี  

  350,000   ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

171 ขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร 
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ความยาว 1,115 เมตร จำนวน 
28 ต้น จากที่นานางน้อย อาสา
ราช ถึงที่นานายสุริยา จันราศร ี

   280,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

172 ขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร 
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ความยาว 1,000 เมตร จำนวน 
25 ต้น เริ่มต้นจากท่ีนานายพล 
นาคำแยกถึงที่นานายคำมี พรมลี  

 250,000    ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

173 ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง 
ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ พร้อมลง
หม้อแปลง  
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ความยาวแรงสูง 1,500 เมตร 
ความยาวแรงต่ำ 1,000 เมตร 
จำนวน 10 ต้น เริ่มต้นที่นานาง
ทอง วิเศษศรี ถึงที่นานายประยงค์ 
บูรณะกิติ 

  800,000 
 

  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

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 2561 2562 2563 2564 2565 

174 ขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร 
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ความยาว 200 เมตร จำนวน 10 
ต้น เริ่มต้นจากบ้านนายสุทิน นาม
สง่า ถึงที่นานางเบ็ญ  เสตเตมิย์  

   100,000  ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

175 ขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร 
หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

เริ่มจากท่ีนานายแหล่ มูลวรรณ 
ถึงที่นานายบวร สีลาดเล่า จำนวน 
5 ต้น 

50,000     ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

176 ขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร 
หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

เริ่มจากท่ีนานายหนู ศาลาจันทร์ 
ถึงที่นานายกันยา นาเมืองรักษ์ 
จำนวน 15 ต้น 

150,000     ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

177 ขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร 
หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

เริ่มจากท่ีนานายจำเนียร ศรีสมบัติ 
ถึง สุดเขต อบต.พรมสวรรค์ (ไป 
ต.โคกกกม่วง) จำนวน 30 ต้น 

  300,000   ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

178 ขยายสายไฟฟ้า
พาดดับ  
หมู่ที่  11 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าส่องสว่างสายพาดดับ เริ่มที่
บ้านนางสมพร ทะนามศรี ถึงสุด
เขต อบต.พรมสวรรค ์

   50,000  ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

179 ขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร 
หมู่ที่  11 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มที่นานายทองใบ ศรมณี ถึงที่
นานายสมชาย  ธูปน้ำคำ จำนวน 
10 ต้น 

   100,000  ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

- ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

180 ขยายสายไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร  
หมู่ที่  11 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ความยาว 400 เมตร จำนวน 10 
ต้น เริ่มต้นจากท่ีบ้านนายปานทอง 
ขัติยนนท์  ถึงที่นานายพราว  
บำรุงเอ้ือ  

    100,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

181 โครงการติดต้ัง
ไฟฟ้าสายพาด
ดับภายใน
หมู่บ้าน 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในได้อย่าง
ทั่วถึง 

ภายในตำบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่  ๑-๑๑ 

 

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

- ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

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 2561 2562 2563 2564 2565 

182 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าส่อง
สว่างเชื่อมต่อ
ระหว่างตำบล
กับตำบล 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในได้อย่าง
ทั่วถึง 

ภายในตำบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่  ๑-๑๑ 

 

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

- ประชาชน
ทุกครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

183 โครงการติดต้ัง
สัญญาณเตือน
ไฟกระพริบ 

-เพ่ือเป็นสัญญาณ
เตือนให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร 

ภายในตำบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่  ๑-๑๑ 

 

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

- ลดอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 
ไป – มา 

กองช่าง 

184 โครงการ
อุดหนุนขยาย
เขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้านและเพ่ือ
การเกษตร    
อำเภอโพนทอง   

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

ภายในตำบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่  ๑-๑๑ 

 

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

- ประชาชน
ทุกครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้การได้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

185 โครงการ
อุดหนุนขยาย
เขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้านและเพ่ือ
การเกษตร    
อำเภอเสลภูมิ  

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

ภายในตำบลพรมสวรรค ์
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 

186 โครงการ
อุดหนุนลงหม้อ
แปลงภายใน
หมู่บ้าน 
 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

ภายในตำบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่  ๑-๑๑ 

 

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

- ประชาชน
ทุกครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้การได้
อย่างทั่วถึง 

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 2561 2562 2563 2564 2565 

187 เจาะบ่อน้ำ
บาดาลภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการเกษตร
และการอุปโภค 

จำนวน 5 บ่อ ขนาด Ø 6 น้ิว ลึก
ไม่น้อยกว่า 42.5 เมตร ปริมาณ
น้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง 

425,000     ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

- ประชาชนมี
น้ำใช้ในการ  
เกษตรและ
การอุปโภค 

กองช่าง 

 

188 ขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพ่ือ
การเกษตร  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการเกษตร
และการอุปโภค 

จำนวน 5 บ่อ ภายในหมู่บ้าน
หนองผือ ขนาด Ø 6 น้ิว 

400,000   
 

 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

- ประชาชนมี
น้ำใช้ในการ 
เกษตรและ
การอุปโภค 

กองช่าง 

 

189 ซ่อมแซมระบบ
ประปาภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 6 

-เพ่ือให้ประชาชนได้
มีน้ำประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  6     200,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

- ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 

190 ซ่อมแซม
ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 

-เพ่ือให้ประชาชนได้
มีน้ำประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  9    500,000  ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

- ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 

191 ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน
สมสนุก  
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำใช้อุปโภค บริโภค
อย่างสะดวกสบาย
และเพียงพอ 

ซ่อมแซมระบบประปาท่อเมน
ภายในหมู่บ้านสมสนุก (เดินท่อ

เมนใหม่) 

   200,000  ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

- ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

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 2561 2562 2563 2564 2565 

192 
ก่อสร้างระบบ
ประปาภายใน
หมู่บ้าน 

-เพ่ือให้ประชาชนได้
มีน้ำประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ภายในตำบลพรมสวรรค ์

หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

- ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 

193 ปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาภายใน
หมู่บ้าน 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีน้ำประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

ภายในตำบลพรมสวรรค ์

หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

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

 

- ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 

194 เจาะบาดาลเพ่ือ
การเกษตรและ
อุปโภค-บรโิภค 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำใช้เพ่ือการเกษตร 
 

ภายในตำบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

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

-  ประชาชนมี
น้ำใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

195 ขุดสระน้ำเพ่ือ
การเกษตร 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำใช้เพ่ือการเกษตร 
 

ภายในตำบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

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

-  ประชาชนมี
น้ำใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

196 ขุดลอกคูคลอง  
และทำฝายกั้น
น้ำ 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำใช้เพ่ือการเกษตร 
 

ภายในตำบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

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

-  ประชาชนมี
น้ำใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

197 ขุดเจาะ
น้ำประปา
บาดาลเพ่ือใช้
ภายในหมู่บ้าน 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำใช้เพ่ือการเกษตร
และอุปโภค/บริโภค 

ภายในตำบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

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

 

-  ประชาชนมี
น้ำใช้เพ่ือ
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 2561 2562 2563 2564 2565 

198 ซ่อมแซม  
บำรุงรักษา  
ฝายกั้นน้ำ  /
ฝายกักเก็บน้ำ  
ภายในตำบล 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำใช้เพ่ือการเกษตร
และอุปโภค/บริโภค 

ภายในตำบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

 

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

-  ประชาชนมี
น้ำใช้เพ่ือ
การเกษตร
และอุปโภค/
บริโภค 
 

กองช่าง 

199 แก้ปัญหาภัย
แล้ง/ขาดแคลน
น้ำเพ่ือการ
อุปโภค – 
บริโภค 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำใช้เพ่ือการเกษตร
และอุปโภค/บริโภค 

ภายในตำบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

 

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

 

-  ประชาชนมี
น้ำใช้เพ่ือ
การเกษตร
และอุปโภค/
บริโภค 

กองช่าง 

200 ขุดลอก 
บำรุงรักษา และ
พัฒนาแหล่งน้ำ 
 

-  เพ่ือพัฒนาแหล่ง
น้ำในการเกษตร 

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

 

-  ประชาชนมี
น้ำใช้อย่าง

ทั่วถึงและเพ่ิม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

201 โครงการ
ปรับปรุง 
ต่อเติม 
ที่ทำการ อบต. 

- เพ่ือปรับปรุงต่อ
เติมที่ทำการให้
กว้างขวางข้ึน 

ที่ทำการ อบต. 
พรมสวรรค์  

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

- สถานที่
ทำงานสะดวก 
สบาย
กว้างขวางข้ึน 

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 ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

202 โครงการ
ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค ์

- เพ่ือเป็นสถานที่จัดงาน
ต่างๆ ของสำนักงาน
และประชาชนในพ้ืนที่  

สำนักงาน                                       
อบต.พรมสวรรค ์ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-สำนักงานและ
ประชาชนมีสถานที่
รองรับการจัดงานต่าง ๆ 

กองช่าง 

203 โครงการ
ปรับปรุงทาสี  
ที่ทำการ อบต.
พรมสวรรค ์

ปรัปปรุงอาคารที่ทำการ 
อบต.ให้น่าอยู่ สวยงาม 
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

สำนักงาน                                       
อบต.พรมสวรรค ์   100,000 100,000 100,000 

ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

อาคารที่ทำการ อบต.
ให้น่าอยู่ สวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองช่าง 

204 โครงการจ้าง
เหมาซ่อมแซม
อาคารห้องเก็บ
ของ อบต.พรม
สวรรค ์

-เพ่ือให้ตัวอาคารมคีวาม
แข็งแรง ปลอดภัย 
-เพ่ือให้สิ่งของต่าง ๆ 
ภายในตัวอาคารมีความ
ปลอดภัยและคงทนถาวร 

อาคารห้องเก็บของ 
อบต.พรมสวรรค ์  37,000    

หลังคาอาคาร
เก็บของ อบต.
พรมสวรรค์อยู่
ในสภาพคงทน
และปลอดภัย 

-อาคารมีความแข็งแรง 
ปลอดภัย -สิ่งของต่าง 
ๆ ภายในตัวอาคารมี
ความปลอดภัยและ
คงทนถาวร 

กองช่าง 

205 โครงการ
ก่อสร้างลาน
สาธารณะและ
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

-  เพ่ือมีสถานที่ให้
ประชาชนออกกำลังกาย
และพักผ่อน   

ภายในตำบลพรม
สวรรค ์

หมู่ที่ ๑-๑๑ 

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

 

-  ประชาชนมีสุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตที่
ดี 

กองช่าง 

206 โครงการจ้าง
เหมาก่อสร้าง
ป้ายแนวเขต 
อบต.พรม
สวรรค์ ประจำ
บ้านนาสีใส 
จำนวน 1 จุด 

เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน 

บ้านนาสีใส หมู่ที่ 3  16,000 16,000   ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ชุมชนน่าอยู่ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02              
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0บ ผ.02 
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ก. ยุทธศาตร์จังหวัดที่  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 2561 2562 2563 2564 2565 

1. โครงการจัดต้ัง
กลุ่มประกอบ
อาชีพเสริม   

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้และสามารถ
ประกอบอาชีพเสริมได้ 

ภายในตำบล 
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 

ภายในตำบลพรม
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 

ภายในตำบลพรม
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
และจำนวนมากข้ึน 

โรงเรือนกลุ่มข้าว
เกรียบว่าของ หมู่
ที่ 1 บ้านพรม
สวรรค ์

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

กลุ่มมีสามารถ
ผลิตข้าว

เกรียบว่าว 
ได้อย่างมี

มาตรฐานและ
จำนวนมาก

ข้ีน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

5. โครงการสง่เสริม
การฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชนทุก
หมู่บ้าน 
 

-เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีอาชีพ
เสริมในการทำงาน 

ภายในตำบลพรม
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. โครงการแหลง่
เรียนรู้ชุมชน 
 
 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

ภายในตำบลพรม
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 

7. โครงการจัดหา
อาชีพเสริมให้กับ
ประชาชนที่มี
รายได้น้อย 
 

 -เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

ภายในตำบลพรม
สวรรค ์

หมู่ที่ ๑-๑๑ 

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

 

ประชาชนมี
อาชีพเสริมใน
การทำงาน 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

8. โครงการจัดต้ัง
ตลาดกลางในการ
จำหน่ายสินค้า 

-เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ตลาดกลางในการ
จำหน่ายสินค้า 

ภายในตำบลพรม
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 

9. โครงการสัมมนา
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีตำบล 
(กพสต.) 
 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เพ่ิมมากข้ึน 

 
 
 

ภายในตำบลพรม
สวรรค ์

หมู่ที่ ๑-๑๑ 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 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 2561 2562 2563 2564 2565 

10. โครงการอาสา
พัฒนาชุมชน (อช.) 
 
 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เพ่ิมมากข้ึน 

ภายในตำบลพรม
สวรรค ์

หมู่ที่ ๑-๑๑ 

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

 

ประชาชนได้มี
ความรู้ กองสวัสดิ 

การสังคม 

11. โครงการจัดต้ัง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เพ่ิมมากข้ึน 

ภายในตำบล 
พรมสวรรค ์
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

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

 

ประชาชนได้มี
ความรู้ 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

12 โครงการศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ 

ภายในตำบล 
พรมสวรรค ์
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

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

ประชาชนได้มี
ความรู้ 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

13 โครงการสง่เสริม
กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ 

ภายในตำบล 
พรมสวรรค ์
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

 

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

ประชาชนได้มี
ความรู้ 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

14 โครงการรณรงค์
ลดละเลิกอบายมุข
และการพนัน 

-เพ่ือให้ประชาชนลด ละ
เลิกอบายมุขและการ
พนัน 

ภายในตำบลพรม
สวรรค ์

หมู่ที่๑-๑๑ 
 

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

 

ประชาชนลด 
ละเลิก

อบายมุขและ
การพนัน 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

15 โครงการอบรม
ยุทธศาสตร์ อยู่ดีมี
สุขตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้และใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

ภายในตำบลพรม
สวรรค ์

หมู่ที่๑-๑๑ 

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

 

ประชาชนได้มี
ความรู้

ความสามารถ 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

16 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพผู้
ประสานพลัง
แผ่นดิน 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้และใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

อำเภอโพนทอง 
 

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

 

ประชาชนได้มี
ความรู้

ความสามารถ 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

17 โครงการรณรงค์
ลดละเลิกสุราและ
ยาเสพติด 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ 
 

ภายในตำบลพรม
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 2561 2562 2563 2564 2565 

๑. โครงการสง่เสริม
การผลิต
เชื้อจุลินทรีย์เพ่ือ
กำจัดศัตรูพืช 

-เพ่ือให้เกษตรกรผลิต
เชื้อราใช้ได้เอง 

ภายในตำบลพรม
สวรรค ์

หมู่ที่๑-๑๑ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 
 

ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

เกษตรกรปลูก
พืชปลอดภัย
จากสารเคม ี

งานเกษตร/
สำนักงานปลัด 

๒. โครงการสง่เสริม
สนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และเกษตรปลอด
สารพิษ 

-เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ความรู้เรื่องการเกษตร
ปลอดสารพิษ 

ภายในตำบลพรม
สวรรค ์

      หมู่ที่๑-๑๑ 

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

ประชาชนมี
ผลผลิตที่มี
คุณภาพและมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

งานเกษตร/
สำนักงานปลัด 

๓. โครงการปรับปรงุ
ดินด้วยอินทรีย์ 
 
 

- เพ่ือให้สภาพดินพร้อม
ที่จะผลิตผลการเกษตร
เพ่ิมมากข้ึน 

ภายในตำบลพรม
สวรรค ์

หมู่ที่๑-๑๑ 

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

 

ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพ่ิมมากข้ึน 

งานเกษตร/
สำนักงานปลัด 

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาตร์จังหวัดท่ี  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 2561 2562 2563 2564 2565 

๑. โครงการ
อินเตอร์เน็ตตำบล
เพ่ือประชาชน 
 

-เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ความรู้ในการใช้
อินเตอร์เน็ตเพ่ิมมากข้ึน 

ภายในตำบล 
พรมสวรรค ์
หมู่ที่๑-๑๑ 

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

 

ประชาชนมี
ความรู้
เก่ียวกับ
อินเตอร์เน็ต
มากข้ึน 

สำนักงานปลัด 

แบบ ผ.02 
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 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
                   3.2  แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

๑. โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
 

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

-  ศพด  บ้านหนอง
หิ่งหาย 
-  ศพด. ตำบลพรมสวรรค์ 

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

 

-  เด็ก
นักเรียนได้รับ
ประทาน
อาหาร
กลางวันอย่าง
ทั่วถึง 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 



- 64 - 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

๒. โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริมนม
ให้ ศพด. ท้ัง ๒ 
แห่ง และ 
โรงเรียนทั้ง ๔ 
แห่ง  
ภายในตำบล
พรมสวรรค ์

-เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารเสริมนม 
อย่างทั่วถึง 

-  ศพด บ้านหนองหิ่งหาย 
-  ศพด. ตำบลพรมสวรรค์ 
-โรงเรียนบ้านพรมสวรรค ์
-โรงเรียนบ้านนาสีใส 
-โรงเรียนบ้านนาสีนวล 
-โรงเรียนบ้านหนอง
หิ่งหาย 

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

 

-  เด็ก
นักเรียนได้รับ
ประทาน
อาหารเสริม
นมอย่างทั่วถึง 

กองการศึกษา 

3 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนภายใน
ตำบลพรม
สวรรค ์

-เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวันอย่าง
ทั่วถึง 

-โรงเรียนบ้านพรมสวรรค ์
-โรงเรียนบ้านนาสีใส 
-โรงเรียนบ้านนาสีนวล 
-โรงเรียนบ้านหนอง
หิ่งหาย 

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

 

-  เด็ก
นักเรียนได้รับ
ประทาน
อาหารอย่าง
ทั่วถึง 

กองการศึกษา 
-โรงเรียนบ้าน
พรมสวรรค์   
-โรงเรียนบ้าน
นาสีใส          
-โรงเรียนบ้าน
นาสีนวล       
-โรงเรียนบ้าน
หนองหิ่งหาย 

4 โครงการ
ปรับปรุงสนาม
เด็กเล่นและภูมิ
ทัศน์ภายใน 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

-เพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการที่ดีข้ึน  

-  ศพด  บ้านหนอง
หิ่งหาย 
-  ศพด. ตำบลพรมสวรรค์ 

 

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

 

-  เด็กมี
พัฒนาการที่ดี
ข้ึน 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการพัฒนา
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพ่ือให้เด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีพัฒนาการที่
ดี 

-  ศพด  หนองหิ่งหาย 
-  ศพด. พรมสวรรค์ 

 

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

- เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
มีพัฒนาการที่
ดี 

กองการศึกษา 

6 โครงการจัดซื้อวัสดุ
การศึกษาให้ ศพด. 

- เพ่ือให้นักเรียน
ได้มีอุปกรณ์การ
เรียนที่ทันสมัย
และใช้งานได้อย่าง
ทั่วถึง 

โรงเรียนภายในตำบล
พรมสวรรค ์
 

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

- นักเรียนมี
ความรู้
ความสามารถ 

กองการศึกษา 

7 โครงการปรับ ปรุง
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์  ศพด.  
ทั้ง ๒  ศูนย์ 

เพ่ือซ่อมแซม
ทรัพย์สินครุภัณฑ์  
ศพด. ท้ัง ๒  ศูนย์ 

-  ศพด  หนองหิ่งหาย 
-  ศพด. พรมสวรรค์ 
 

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

ซ่อมแซม
ทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์  

ศพด. ท้ัง ๒  
ศูนย์ 

กองการศึกษา 

8 
โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลพรมสวรรค์ 
จำนวน 2 แห่ง 

-เพ่ือให้มีสถานที่
รองรับการจัด
กิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลพรมสวรรค์ 
จำนวน 2 แห่ง 

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

 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
สถานที่จัด
กิจกรรม
สะดวก และ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 

9 
โครงการก่อสร้าง
ซ่อมแซมปรับปรุงต่อ
เติมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลพรม
สวรรค ์
จำนวน 2 แห่ง 

-เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่
นักเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลพรมสวรรค์ 
จำนวน 2 แห่ง 

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

ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

นักเรียนมี
ความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

10 
โครงการตรวจสุขภาพเด็ก -เพ่ือให้เด็ก

นักเรียน ศพด.ทั้ง 
๒ ศูนย์ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 

-  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 
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น
สนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง  ๒  แห่ง 

-เพ่ือให้เด็กได้
เรียนรู้และมี
พัฒนาการที่ดีข้ึน 

-  ศพด  หนองหิ่งหาย 
-  ศพด. พรมสวรรค์ 
 

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

เด็กได้เรียนรู้
และมี
พัฒนาการ 
ที่ดีข้ึน 

กอง
การศึกษา 

12 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี งบประมาณ  

-เพ่ือให้เด็กได้
เรียนรู้และมี
พัฒนาการที่ดีข้ึน 

-  ศพด  หนองหิ่งหาย 
-  ศพด. พรมสวรรค์ 
- โรงเรียนภายใน
ตำบลพรมสวรรค ์

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

เด็กได้เรียนรู้
และมี

พัฒนาการ 
ที่ดีข้ึน 

กอง
การศึกษา 

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 
โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
อาคาร ศพด. ท้ัง 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 
โครงการต่อเติมทางเดิน
เชื่อมต่อระหว่างอาคาร
เรียนและห้องน้ำศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบลพรม
สวรรค ์

เพ่ือปรับปรุง
ทางเดินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
เพ่ิมความ
ปลอดภัยให้เด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลพรมสวรรค ์

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

เด็กได้รับ 
ความปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

16 
โครงการบรูณะ/ปรับปรุง
ซ่อมแซม ห้องน้ำศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบลพรม
สวรรค ์

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการใช้
ห้องน้ำของเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลพรมสวรรค ์

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

เด็กได้รับ 
ความปลอดภัย
และสะดวก 

กอง
การศึกษา 

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 2561 2562 2563 2564 2565 

๑. โครงการแข่งขัน
กีฬาโพนทองคัพ
อำเภอโพนทอง  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

- เพ่ือให้ประชาชน
และเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และ
ห่างไกลยาเสพติด 
 

ประชาชนและเยาวชน 
ภายในตำบลพรมสวรรค ์

หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

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

- ประชาชน
และเยาวชน
ห่างไกล           
ยาเสพติด 

กองการศึกษา 

๒. โครงการแข่งขัน
กีฬาตำบลพรม
สวรรค์ต้านภัย
ยาเสพติด   

- เพ่ือให้ประชาชน
และเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และ
ห่างไกลยาเสพติด 

ประชาชนและเยาวชน 
ภายในตำบลพรมสวรรค ์

หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

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

- ประชาชน
และเยาวชน
ห่างไกล           
ยาเสพติด 

กองการศึกษา 

๓. โครงการแข่งขัน
กีฬาโพนทอง
สัมพันธ์อำเภอ
โพนทอง   
อำเภอโพนทอง  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

- เพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ  และ
ประชาชนภายใน 
อำเภอโพนทอง 
 

พนักงานส่วนตำบล/
สมาชิกส่วนตำบล/

ประชาชน                 
ภายในตำบลพรมสวรรค ์

 

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

หน่วยงานของ
รัฐและ
ประชาชนได้
รู้จักกัน  ทำให้
ง่ายต่อการ
ประสานงาน
ต่างๆ  

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาตร์จังหวัดที่ 4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
          4.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

๑ โครงการปลูกป่า 
 

- เพ่ืออนุรักษ์พ้ืนที่
ป่าในชุมชน  

ภายในตำบลพรมสวรรค ์
 

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

- ในพ้ืนที่
ตำบลพรม
สวรรค์มีป่าไม้
ที่อุดมสมบูรณ์ 

สำนักปลัด 

๒ โครงการจัด
กิจกรรมอนุรักษ์
แหล่งน้ำและป่า
ไม ้
 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้เข้าร่วมอนุรักษ์
แหล่งน้ำ 
และป่าไม้ 
 

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

- ประชาชนได้
มีแหล่งน้ำและ
ป่าไม้อุดม
สมบูรณ ์

สำนักปลัด 

๓ โครงการจัด
อบรมสร้าง
จิตสำนึกและ
ตระหนัก การ
รักษาทัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- เพ่ือให้ประชาชน
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

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

- ทัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ได้รับการดูแล
รักษา 
 

สำนักปลัด 

๔ โครงการ
ฝึกอบรม
คณะกรรมการ
การป่าไม้  และ
การควบคุมไฟ
ป่า 

เพ่ือฝึกอบรมให้
ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการ
ควบคุมไฟป่า 
 

ประชาชนภายในตำบล
พรมสวรรค ์

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

-ประชาชน
สามารถ
ช่วยเหลือ
เหตุการณ์
เฉพาะหน้าได้ 
 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

๕ โครงการสร้างแหลง่
กำจัดขยะมูลฝอย 
 

-  เพ่ือให้ประชาชน
ไม่ได้รับสารพิษจาก
มลภาวะ 

ภายในตำบลพรม
สวรรค ์

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

มลพิษจากขยะ
มูลฝอย 

 

-  ประชาชน
ไม่ได้รับสารพิษ
จากมลภาวะ 

สำนักปลัด 

๖ โครงการจัดซื้อถัง
ขยะ  แยกเปียก/
ขยะแห้ง 

-  เพ่ือใช้ในการ
จัดเก็บ/รองรับขยะ
ในหมู่บ้าน  
   

ภายในตำบลพรม
สวรรค ์

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

 

-  มีถังขยะ
รองรับขยะ 

สำนักปลัด 

๗ โครงการป้องกัน
การบุกรุกที่
สาธารณะ
ประโยชน์ 
 

- เพ่ือป้องกันการบุก
รุกที่สาธารณะ
ประโยชน์ 
 

ภายในตำบลพรม
สวรรค ์

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

- ประชาชนได้รับ
ความรู้เก่ียวกับ
การป้องกันการ
บุกรุกที่
สาธารณะ 
 

สำนักปลัด 

๘ โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

- เพ่ือฝึกอบรมให้
ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนภายใน 
ตำบลพรมสวรรค ์

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

- ทรัพยากร 
ธรรมชาติได้รับ
การอนุรักษ์และ
ชุมชนมี
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

สำนักปลัด 

9 โครงการปล่อยปลา 
 
 

- เพ่ือเพ่ิมจำนวน
พันธ์ปลาให้กับ
ธรรมชาติ 

หนองน้ำสาธารณะ
ภายในตำบล 

 

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

- มีพันธ์ุปลา
จำนวนมากใน

แหล่งน้ำ
ธรรมชาติ 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

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 
 

สำนักปลัด 
 

11 โครงการจัดทำ 
ป้ายที่ทิ้งขยะ  
ป้ายห้ามทิ้งขยะ 

- เพ่ือให้ชุมชนเกิด
ความสะอาด  

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

- ชุมชนเกิด
ความสะอาด 

สำนักปลัด 
 

12 โครงการจัดซื้อถัง
ขยะเปียก 

-เพ่ือรณรงค์ให้
ประชาชนคัดแยก
ขยะและนำไปใช้
ประโยชน์ 

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

ประชาชนคัด
แยกขยะ และ
ทำขยะให้เกิด

ประโยชน์ 

สำนักปลัด 

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 2561 2562 2563 2564 2565 

1 อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน     

-  เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน     

ประชาชนภาย 
ในตำบลพรม
สวรรค ์

 

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

 

  -  มีสถานที่กลาง 
สำหรับประสานงานศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนของ

อำเภอโพนทอง 

สำนักปลัด 

2 โครงการการให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชน 
ที่ได้รับความ
เดือดร้อน 
หรือไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้
ในการดำรงชีพ  

-  เพ่ือป้องกันและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนพร้อมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนที่
ตำบลพรมสวรรค ์
 

ประชาชน
ภายในตำบล
พรมสวรรค ์

 

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

 

  - ประชาชนที่ประสบ
ปัญหาด้านสาธารณภัย
หรือภัยพิบัติ ได้รับการ
ช่วยเหลือโดยฉับพลัน

ทันที 
 -ประชาชนสามารถ

พ่ึงตนเองได้ 
 -ลดการเกิดหรือการแพร่

ระบาดของโรคติดต่อ
ร้ายแรง  โรคติดต่อที่ต้อง
เฝ้าระวัง หรือโรคระบาด   

กอง
สวัสดิการ

สังคม/สำนัก
ปลัด 

/งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

 

3 โครงการขุดบ่อเก็บ
กักน้ำของศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

-  เพ่ือจัดหาแหล่ง
น้ำ  ใช้ในโครงการ
จัดต้ังศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชน
ภายในตำบล
พรมสวรรค ์

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

 

มีแหล่งน้ำท่ีเพียงพอต่อ
การดำเนินโครงการจัดต้ัง
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สำนักปลัด 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการจัด
กิจกรรมรณรงค์
การเลือกต้ัง 

-  เพ่ือให้ประชาชน
มีความรู้และเข้าใจ
เก่ียวกับการเลือกต้ัง 

ประชาชน
ภายใน 

ตำบลพรม
สวรรค ์

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

 

-  ประชาชนออกไปใช้
สิทธิเลือกต้ังมากข้ึน 

สำนักปลัด 
 

5 โครงการสง่เสริม
การปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

-  เพ่ือให้ประชาชน
เข้าใจและปฏิบัติ
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชน
ภายใน 

ตำบลพรม
สวรรค ์

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

 

- ประชาชนเข้าใจและ
ปฏิบัติตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

สำนักปลัด 
 
 

6 โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ผู้ประสานงาน 
แผ่นดนิ  

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ 

ประชาชน
ภายใน 

ตำบลพรม
สวรรค ์

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

 

- ได้รับความรู้เพ่ิมมาก
ข้ึน 

สำนักปลัด 

7 โครงการจดัเวที
ประชาคมเพ่ือจดัทำ 
เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 

- เปดิโอกาสให้
ประชาชนไดแ้สดง
ความคดิเหน็  และ
เสนอปัญหาความ
ต้องการของชุมชน 
 

ประชาชน
ภายใน 

ตำบลพรม
สวรรค ์

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

 

-การพัฒนาของอบต.พรม
สวรรค์  สามารถตอบ 
สนองความ 
ต้องการของชุมชนได ้

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  5.2  แผนงานสาธารณสุข  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

๑. โครงการจัดหา
น้ำยาเคมีพ่นหมอก
ควันและน้ำมัน
เชื้อเพลิงทุก
หมู่บ้าน 
 

-  เพ่ือจัดหา
เวชภัณฑ์สนับสนุน
การควบคุมและ
ป้องกันโรค 

ประชาชน
ภายในตำบล
พรมสวรรค ์

 

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

 

  -  ประชาชนในหมู่บ้าน
ปลอดภัยจากโรคภัยไข้
เจ็บ 

สำนักปลัด 

๒. โครงการจัดซื้อ
เครื่องพ่นหมอก
ควันทุกหมู่บ้าน 

- เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
พ่นหมอกควันเป็น
การควบคุมและ
ป้องกันโรค  
 

ประชาชน
ภายในตำบล
พรมสวรรค ์

 

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

 

-  ประชาชนในหมู่บ้าน
ปลอดภัยจากโรคภัยไข้
เจ็บ 

สำนักปลัด 

๓. โครงการจัดซื้อ
ทรายอะเบทกำจัด
ลูกน้ำและยุงลาย
ทุกหมู่บ้าน 
 

-  เพ่ือกำจัดยุงลาย
เพ่ือป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 

ประชาชน
ภายในตำบล
พรมสวรรค ์
 

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

 

-  ประชาชนในหมู่บ้าน
ปลอดภัยจากโรคภัยไข้
เจ็บ 
 

สำนักปลัด 

๔. โครงการจัดซื้อ
วัคซีนโค-กระบือ
ทุกหมู่บ้าน 

- เพ่ือจัดหา
เวชภัณฑ์สนับสนุน
การควบคุมและ
ป้องกันโรคจากสัตว์ 

ประชาชน
ภายในตำบล
พรมสวรรค ์
 

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

 

-  ประชาชนได้รับการ
บริการการควบคุม
ป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์ 

สำนักปลัด 

๕. 
โครงการจัดหา
วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าทุก
หมู่บ้าน 

-เพ่ือจัดหาเวชภัณฑ์
สนับสนุนการ
ควบคุมและป้องกัน
โรคจากสัตว์ 

ประชาชน
ภายในตำบล
พรมสวรรค ์

 

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

 

-  ประชาชนได้รับการ
บริการการควบคุม
ป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์ 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

๖. 
โครงการรณรงค์
ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ 

- เพ่ือป้องกัน
โรคติดต่อภายใน
ตำบล 

ประชาชน
ภายในตำบล
พรมสวรรค ์

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

 

-  ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีข้ึน 

สำนักปลัด 

๗. 
โครงการอุดหนุน
กิจกรรม
สาธารณสุขมูลฐาน 

-เพ่ือพัฒนา
สาธารณสุขชุมชนให้
ดีข้ึน 

ประชาชน
ภายในตำบล
พรมสวรรค ์

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

- ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ข้ึน 

สำนักปลัด 

๘. โครงการรณรงค์
รักษาความสะอาด
ในเขตตำบล 

- เพ่ือรณรงค์รักษา
ความสะอาดในเขต
ตำบล 

ประชาชน
ภายในตำบล
พรมสวรรค ์

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

- ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ข้ึน 

สำนักปลัด 

๙. โครงการสนับสนุน
กองทุนประกัน
สุขภาพ   

- เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีย่ิงข้ึน     

ประชาชน
ภายในตำบล
พรมสวรรค ์

 

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

 

- ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัย ท่ีดีข้ึน 

สำนักปลัด 

๑๐. 
โครงการป้องกัน  
ปราบปราม และ
บำบัด รักษา เพ่ือ
แก้ปัญหายาเสพติด 

-เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชนห่างไกล
ยาเสพติด 

ประชาชน
ภายในตำบล
พรมสวรรค ์

 

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

 

- ประชาชนห่างไกลยา
เสพติดและมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีข้ึน 

สำนักปลัด 

๑๑. 
โครงการเพ่ิม
ศักยภาพ อสม.   
ผู้แทนภาค
ประชาชน และผู้นำ
ชุมชนในการ
ควบคุมและป้องกัน
โรค 

-เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
อสม.ผู้แทนภาค
ประชาชนและผู้นำ
ชุมชนในการควบคุม
และป้องกันโรค 

อสม.  ผู้แทน
ภาคประชาชน
และผู้นำชุมชน              
ภายในตำบล
พรมสวรรค ์

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

 

- อสม. ผู้แทนภาค
ประชาชนและผู้นำชุมชน 
มีความรู้ความสามารถใน
การป้องกันและควบคุม
โรค ทำให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีข้ึน              

สำนักปลัด 

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 2561 2562 2563 2564 2565 

๑๒. 
โครงการอบรมต่อต้าน
ยาเสพติด 

-เพ่ือให้ประชาชน
รู้ถึงโทษของยา
เสพติด 

-ประชาชน
ภายในตำบล
พรมสวรรค ์

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

 

ประชาชนห่างไกลยาเสพ
ติดและมีสุขภาพอนามัย      

ที่ดีข้ึน 

สำนักปลัด 

๑๓. โครงการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

-เพ่ือเป็นการ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

-ประชาชน
ภายในตำบล
พรมสวรรค ์

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

 

-ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีข้ึน  

สำนักปลัด 

๑๔. โครงการหมู่บ้าน
ไอโอดีน 

-เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพที่ดีข้ึน 

-ประชาชน
ภายในตำบล
พรมสวรรค ์

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

 

-ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีข้ึน  

สำนักปลัด 

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

-  เพ่ือป้องกันการ
เกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ในเขตตำบลพรม
สวรรค์    

ประชาชน
ภายในตำบล
พรมสวรรค ์

 

10,020 23,520 23,520 23,520 23,520 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

  - ประชาชนได้ปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

สำนักปลัด 
/แผนงาน

บริหารทั่วไป 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิต
ของ

โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

๑๖. 
เงินอุดหนุนสำหรับ
การดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

-  เพ่ือสนับสนุนให้
ประชาชนดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการตาม
พระราชดำร ิ

ประชาชน
ภายใน
ตำบลพรม
สวรรค ์

 

2๒๐,๐๐๐ 2๒๐,๐๐๐ 2๒๐,๐๐๐ 2๒๐,๐๐๐ 2๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

  -  ประชาชนดำเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
ตามพระราชดำริ 

สำนักปลัด 

๑๗. 
โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 1 

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

ประชาชน
ในตำบล

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
โรคติดต่อประจำถ่ิน. 
๓. หมอครอบครัวร้อยละ 
๙๐ มีความรู้ในการปลุก
และใช้สมุนไพรพ้ืนบ้าน
รักษาโรค 
๔. หมอครอบครัวร้อยละ 
๙๐ สามารถช่วยเหลือ
และปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่เพ่ือนบ้านได้
อย่างเหมาะสม 

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

18 
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
นำชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

ประชาชนใน
ตำบลพรม

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  
สำหรับประสานงานต้านภัยยาเสพติด 
จำนวน ๑ ศูนย์ 
๔. มีเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันป้องกัน
ยาเสพติด ท่ีเชื่อมโยงกับแกนนำชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม และดำเนินการ
ต่อเน่ือง          

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

19 
โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระ 
เทพรัตนราชสุดา  
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธร  มหาวชิรา
ลงกรณวรราชภักดี 
สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน  รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่ 1 

๑. เพ่ือให้ความรู้ด้านหลักสุขาภิบาล
พ้ืนฐานแก่แกนนำชุมชน ด้าน
สุขาภิบาลอาหารและน้ำสะอาด 
๒. เพ่ือให้ชุมชนมีสภาพ 
แวดล้อมที่ดี เหมาะสมต่อการดำรง
ชีพ 
๓. เพ่ือลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรค
ที่เกิดจากผลกระทบจากสภาพ 
แวดล้อม 
๔. เพ่ือให้ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา รักษา
สิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อการดำรงชีพ
ร่วมกัน อย่างเหมาะสม ต่อเน่ือง 
 

ประชาชนใน
ตำบลพรม

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 อย่างเหมาะสม ตอ่เน่ือง 

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

20 
โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ 
พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระ 

ศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี 
หมู่ที่ 1 

1.เพ่ือจัดกิจกรรมตามพระราชดำริ
ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมาร ี
2.เพ่ือตรวจคัดกรองและประเมิน
ความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชน
อายุ 15 ปี ข้ึนไปต้องได้รับการตรวจ
สุขภาพประจำปี 
3.เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการ
ต่ืนตัว ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพ
ตนเองและทราบปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิด
ภาวะเจ็บป่วยในอนาคตของตนเอง
และครอบครัว นำไปสู่การปรับเปลี่ยน
และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง  
 

ประชาชนใน
ตำบลพรม

สวรรค ์

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

ประชาชนมีความตระหนักในการ
จัดการและดูแลสุขภาพตนเองรวมทั้ง
มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน เพ่ือลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื่อ
รังตลอดจนชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็ง
ในการดำเนินงานลดและควบคุมปัจจัย
เสี่ยง ลดเพ่ือป้องกันควบคุมโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังเหมาะสมบริบทของชุมชน
รวมทั้งได้รับบริการจากสถานบริการที่
ได้มาตรฐานครบวงจร 

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

21 
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
นำชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

ประชาชนใน
ตำบลพรม

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  
สำหรับประสานงานต้านภัยยาเสพติด 
จำนวน ๑ศูนย์ 
๔. มีเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันป้องกัน
ยาเสพติด ท่ีเชื่อมโยงกับแกนนำชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม และดำเนินการ
ต่อเน่ือง          

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

22 
โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  เจ้าฟ้า
มหาจักรีสริินธร  
มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกจิกา
ริณีพีรยพัฒน  รัฐ
สีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมาร ี

หมู่ที่ 2 

๑. เพ่ือให้ความรู้ด้านหลัก
สุขาภิบาลพ้ืนฐานแก่แกนนำชุมชน 
ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
สะอาด 
๒. เพ่ือให้ชุมชนมีสภาพ 
แวดล้อมที่ดี เหมาะสมต่อการ
ดำรงชีพ 
๓. เพ่ือลดอัตราการเจ็บป่วยด้วย
โรคที่เกิดจากผลกระทบจากสภาพ 
แวดล้อม 
๔. เพ่ือให้ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา รักษา
สิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อการดำรงชีพ
ร่วมกัน อย่างเหมาะสม ต่อเน่ือง 
 

ประชาชนใน
ตำบลพรม

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 อย่างเหมาะสม ตอ่เน่ือง 
 

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

23 
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
ตำบลพรม

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 

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

24 
โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ 
หมู่ที่ 2 

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

ประชาชนใน
ตำบลพรม

สวรรค ์

 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
ควบคุมโรคติดต่อประจำถ่ิน. 
๓. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้ในการปลุกและใช้สมุนไพร
พ้ืนบ้านรักษาโรค 
๔. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ 
สามารถช่วยเหลือและปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่เพ่ือนบ้านได้อย่าง
เหมาะสม 

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

25 
โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน  
สมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม 
หมู่ที่2 

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

ประชาชนใน
ตำบลพรม

สวรรค ์

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

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

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

26 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
ตำบลพรม

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 

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

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

หมู่ที่ 3 
 

๑.เพ่ือให้ความรูด้้านหลัก
สุขาภิบาล 
พ้ืนฐานแก่แกนนำชุมชน ด้าน
สุขาภิบาลอาหารและน้ำสะอาด 
๒. เพื่อให้ชุมชนมสีภาพแวดล้อม
ท่ีดี  
เหมาะสมต่อการดำรงชีพ 
๓. เพื่อลดอัตราการเจ็บปว่ยด้วย
โรคท่ีเกดิจากผลกระทบจาก
สภาพ แวดล้อม 
๔. เพ่ือให้ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา 
รักษาสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อการ
ดำรงชีพรว่มกัน อย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง 

ประชาชนใน
ตำบลพรม

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 อย่างเหมาะสม ตอ่เน่ือง 

สำนักงาน
ปลัด 

/แผนงาน
สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

28 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 3 

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

ประชาชนใน
ตำบลพรม

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
ควบคุมโรคติดต่อประจำถ่ิน. 
๓. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้ในการปลุกและใช้สมุนไพร
พ้ืนบ้านรักษาโรค 
๔. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ 
สามารถช่วยเหลือและปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่เพ่ือนบ้านได้อย่าง
เหมาะสม 

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

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

หมู่ที่ 3 

๑. เพ่ือเสริมสร้างสติปัญญา
ของเด็กให้เต็มศกัยภาพ และ
พฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรทุก 
กลุ่มวยั 
๒. เพ่ือให้ความรู้แก่แกนน า
เร่ืองความส าคญัของเกลือ
เสริมไอโอดีน 

ประชาชนใน
ตำบลพรม

สวรรค ์

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

๑. เสริมสร้างสติปัญญาของเด็กให้
เต็มศกัยภาพ และพฒันาคุณภาพชีวิต
ของประชากรทุกกลุ่มวยั 
๒. ให้ความรู้แก่แกนน าเร่ือง
ความส าคญัของเกลอืเสริมไอโอดีน 
๓. รณรงคใ์ห้ทุกคน ทุกกลุ่ม วยั 
บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 
 

สำนักงาน
ปลัด 

/แผนงาน
สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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๓. เพ่ือรณรงคใ์ห้ทุกคนทุก
กลุ่มวยั บริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

30 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธาน  
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่3 

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

ประชาชนใน
ตำบลพรม

สวรรค ์

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

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

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

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

หมู่ที่ 4 

๑. เพ่ือเสริมสร้างสติปัญญาของ
เด็กให้เต็มศกัยภาพ และพฒันา
คุณภาพชีวิตของประชากรทุก
กลุ่มวยั 
๒. เพ่ือให้ความรู้แก่แกนน า
เร่ืองความส าคญัของเกลือเสริม
ไอโอดีน 
๓. เพ่ือรณรงคใ์ห้ทุกคนทุก
กลุ่มวยั บริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีน 

ประชาชนใน
ตำบลพรม

สวรรค ์

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

๑. เสริมสร้างสติปัญญาของเด็กให้
เต็มศกัยภาพ และพฒันาคุณภาพชีวิต
ของประชากรทุกกลุ่มวยั 
๒. ให้ความรู้แก่แกนน าเร่ือง
ความส าคญัของเกลอืเสริมไอโอดีน 
๓. รณรงคใ์ห้ทุกคน ทุกกลุ่ม วยั 
บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

32 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
ความสำคัญกับการฝากครรภ์
ก่อน 12 สัปดาห์ 
3.เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์  มารดา
ให้นมบุตรจะได้รับการดูแล
สุขภาพทุกช่วงการต้ังครรภ์จาก
ภาคีเครือข่าย 

ประชาชนใน
ตำบลพรม

สวรรค ์

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

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

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

33 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
เชื่อมโยงกับแกนนำชุมชนอย่าง
เป็นรูปธรรม 

ประชาชนใน
ตำบลพรม

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  
สำหรับประสานงานต้านภัยยาเสพติด 
จำนวน ๑ศูนย์ 
๔. มีเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันป้องกัน
ยาเสพติด ท่ีเชื่อมโยงกับแกนนำชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม และดำเนินการ
ต่อเน่ือง          

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

34 โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน  
สมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม 
หมู่ที่4 

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

ประชาชนใน
ตำบลพรม

สวรรค ์

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

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

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

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

1.เพ่ือจัดกิจกรรมตามพระราชดำริ
ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมาร ี
2.เพ่ือตรวจคัดกรองและประเมิน
ความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชน
อายุ 15 ปี ข้ึนไปต้องได้รับการตรวจ
สุขภาพประจำปี 
3.เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการ
ต่ืนตัว ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพ
ตนเองและทราบปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิด

ประชาชนใน
ตำบลพรม

สวรรค ์

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

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

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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ศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี 
หมู่ที่ 4 

ภาวะเจ็บป่วยในอนาคตของตนเอง
และครอบครัว นำไปสู่การปรับเปลี่ยน
และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง  
ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

36 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 5 

๑. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรูด้้านการ
ประเมินการเจ็บป่วยเบื้องตน้ การ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน้ การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
๒. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรูเ้บื้องตน้
ในการป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ
ประจำถิ่น 
๓. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรูเ้บื้องตน้
ในการปลูกและใชส้มุนไพรพ้ืนบ้าน
รักษาโรค 
๔. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถชว่ยเหลือ
และปฐมพยาบาลเบื้องตน้แก่เพื่อน
บ้านได้อย่างเหมาะสม 

ประชาชนใน
ตำบลพรม

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
โรคตดิต่อประจำถิน่. 
๓. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มคีวามรู้
ในการปลุกและใชส้มุนไพรพ้ืนบ้าน
รักษาโรค 
๔. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ สามารถ
ช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องตน้แก่
เพื่อนบ้านได้อย่างเหมาะสม 

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

37 โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  เจ้าฟ้า
มหาจักรีสริินธร  
มหาวชิราลงกรณวร

๑.เพ่ือให้ความรู้ด้านหลัก
สุขาภิบาล 
พ้ืนฐานแก่แกนนำชุมชน ด้าน
สุขาภิบาลอาหารและน้ำสะอาด 
๒. เพ่ือให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่
ดี  
เหมาะสมต่อการดำรงชีพ 

ประชาชนใน
ตำบลพรม

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 

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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ราชภักดี สิริกจิกา
ริณีพีรยพัฒน  รัฐ
สีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมาร ี

หมู่ที่5 

๓. เพ่ือลดอัตราการเจ็บป่วยด้วย
โรคที่เกิดจากผลกระทบจากสภาพ 
แวดล้อม 
๔. เพ่ือให้ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา รักษา
สิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อการดำรงชีพ
ร่วมกัน อย่างเหมาะสม ต่อเน่ือง 

๔. ชุมชนไดร่้วมกนัพฒันา รักษา
ส่ิงแวดลอ้มให้ปลอดภยัต่อการด ารงชีพ
ร่วมกนั อย่างเหมาะสม ตอ่เน่ือง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

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

1.เพ่ือเสริมสร้างสติปัญญา
ของเด็กให้เต็มศักยภาพ  และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทุกกลุ่มวัย 
๒. เพ่ือให้ความรู้แก่แกนนำ
เรื่องความสำคัญของเกลือ
เสริมไอโอดีน 
ฯลฯ 

ประชาชนใน
ตำบลพรม

สวรรค ์

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

๑. เสริมสร้างสติปัญญาของ
เด็กให้เต็มศักยภาพ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรทุกกลุ่มวัย 
๒. ให้ความรู้แก่แกนนำเรื่อง
ความสำคัญของเกลือเสริม
ไอโอดีน 
ฯลฯ 

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

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

1.เพ่ือจัดกิจกรรมตาม
พระราชดำริของสมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมาร ี
2.เพ่ือตรวจคัดกรองและ
ประเมินความเสี่ยงด้าน
สุขภาพของประชาชนอายุ 15 
ปี ข้ึนไปต้องได้รับการตรวจ
สุขภาพประจำปี 
ฯลฯ 

ประชาชนใน
ตำบลพรม

สวรรค ์

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

- ประชาชนมีความตระหนัก
ในการจัดการและดูแลสุขภาพ
ตนเองรวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
เพ่ือลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง ตลอดจนชุมชนมี
ศักยภาพเข้มแข็งในการ
ดำเนินงานลดและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยง ฯลฯ 

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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40 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธร  มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน  รัฐ
สีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี  หมู่ที่ 6 

๑. เพ่ือเสริมสร้างสติปัญญา
ของเด็กให้เต็มศกัยภาพ และ
พฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรทุก 
กลุ่มวยั 
๒. เพ่ือให้ความรู้แก่แกนน า
เร่ืองความส าคญัของเกลือ
เสริมไอโอดีน ฯลฯ 

ประชาชนใน
ตำบลพรม

สวรรค ์

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

๑. เสริมสร้างสติปัญญาของ
เด็กให้เต็มศกัยภาพ และ
พฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรทุกกลุ่มวยั 
๒. ให้ความรู้แก่แกนน าเร่ือง
ความส าคญัของเกลอืเสริม
ไอโอดีน 
๓. รณรงคใ์ห้ทุกคน ทุกกลุ่ม 
วยั บริโภคเกลอืเสริม
ไอโอดีน 

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

41 โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ 
หมู่ที่ 6 

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

ประชาชนใน
ตำบลพรม

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
ควบคุมโรคติดต่อประจำถ่ิน. 
๓. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้ในการปลุกและใช้สมุนไพร
พ้ืนบ้านรักษาโรค 
๔. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ 
สามารถช่วยเหลือและปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่เพ่ือนบ้านได้อย่าง
เหมาะสม 

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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42 โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ที่6 

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

ประชาชนใน
ตำบลพรม

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
สม่ำเสมอ 

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิต
ของ

โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

43 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 6 

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

ประชาชน
ในตำบล

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
ควบคุมโรคติดต่อประจำถ่ิน. 
๓. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้ในการปลุกและใช้สมุนไพร
พ้ืนบ้านรักษาโรค 
๔. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ 
สามารถช่วยเหลือและปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่เพ่ือนบ้านได้อย่าง
เหมาะสม 

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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44 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  เจ้าฟ้า
มหาจักรีสริินธร  มหา
วชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน  รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี  หมู่ที่ 6 

๑.เพ่ือให้ความรู้ด้านหลัก
สุขาภิบาล พ้ืนฐานแก่แกนนำ
ชุมชน ด้านสุขาภิบาลอาหารและ
น้ำสะอาด 
๒. เพ่ือให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อม 
ที่ดีเหมาะสมต่อการดำรงชีพ 
๓. เพ่ือลดอัตราการเจ็บป่วยด้วย
โรคที่เกิดจากผลกระทบจากสภาพ 
แวดล้อม 
๔. เพ่ือให้ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา รักษา
สิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อการดำรงชีพ
ร่วมกัน อย่างเหมาะสม ต่อเน่ือง 

ประชาชน
ในตำบล

พรม
สวรรค ์

 8,000 8,000 8,000 8,000 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 อย่างเหมาะสม ตอ่เน่ือง 
 

สำนักงาน
ปลัด 

/แผนงาน
สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิต
ของ

โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

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

1.เพ่ือจัดกิจกรรมตามพระราชดำริ
ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อคัรราชกุมาร ี
2.เพ่ือตรวจคัดกรองและประเมิน
ความเสี่ยงด้านสุขภาพของ
ประชาชนอายุ 15 ปี ข้ึนไปต้อง
ได้รับการตรวจสุขภาพประจำป ี
3.เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการ
ต่ืนตัว ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพ
ตนเองและทราบปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิด
ภาวะเจ็บป่วยในอนาคตของตนเอง
และครอบครัว นำไปสู่การ

ประชาชน
ในตำบล

พรม
สวรรค ์

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

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

สำนักงาน
ปลัด 

/แผนงาน
สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 



- 91 - 

 

ปรับเปลี่ยนและหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
เสี่ยง ฯลฯ 

46 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
ในตำบล

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 

สำนักงาน
ปลัด 

/แผนงาน
สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

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

๑.เพ่ือให้ความรูด้้านหลักสขุาภิบาล 
พ้ืนฐานแก่แกนนำชุมชน ด้าน
สุขาภิบาลอาหารและน้ำสะอาด 
๒. เพื่อให้ชุมชนมสีภาพแวดล้อมท่ีด ี 
เหมาะสมต่อการดำรงชีพ 
๓. เพื่อลดอัตราการเจ็บปว่ยด้วย
โรคท่ีเกดิจากผลกระทบจากสภาพ 
แวดล้อม 
๔. เพ่ือให้ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา รักษา
สิ่งแวดล้อมให้ปลอดภยัต่อการดำรงชีพ
ร่วมกัน อย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง 

ประชาชนใน
ตำบลพรม

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 อย่างเหมาะสม ตอ่เน่ือง 
 

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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48 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 7 

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

ประชาชนใน
ตำบลพรม

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
ควบคุมโรคติดต่อประจำถ่ิน. 
๓. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้ในการปลุกและใช้สมุนไพร
พ้ืนบ้านรักษาโรค 
๔. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ 
สามารถช่วยเหลือและปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่เพ่ือนบ้านได้อย่าง
เหมาะสม 

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

49 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 8 

๑. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้ด้าน
การประเมินการเจ็บป่วย
เบื้องต้น การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 
๒. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้
เบื้องต้นในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อประจำถ่ิน 
๓. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้
เบื้องต้นในการปลูกและใช้
สมุนไพรพ้ืนบ้านรักษาโรค 

ประชาชนใน
ตำบลพรม

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
ควบคุมโรคติดต่อประจำถ่ิน. 
๓. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้ในการปลุกและใช้สมุนไพร
พ้ืนบ้านรักษาโรค 
๔. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ 
สามารถช่วยเหลือและปฐมพยาบาล

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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๔. เพ่ือให้ผู้อบรมสามารถ
ช่วยเหลือและปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่เพ่ือนบ้านได้อย่าง
เหมาะสม 

เบื้องต้นแก่เพ่ือนบ้านได้อย่าง
เหมาะสม 

50 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
ตำบลพรม

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 

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

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

๑.เพ่ือให้ความรู้ด้านหลัก
สุขาภิบาลพ้ืนฐานแก่แกนนำ   
ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
สะอาด 
๒. เพ่ือให้ชุมชนมี
สภาพแวดล้อม ที่ดีเหมาะสม
ต่อการดำรงชีพ 
๓. เพ่ือลดอัตราการเจ็บป่วย
ด้วยโรคที่เกิดจากผลกระทบ
จากสภาพ แวดล้อม 

ประชาชนใน
ตำบลพรม

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 

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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หมู่ที่ 8 ๔. เพ่ือให้ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา 
รักษาสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อ
การดำรงชีพร่วมกัน อย่างเหมาะสม 
ต่อเน่ือง 

๔. ชุมชนไดร่้วมกนัพฒันา รักษา
ส่ิงแวดลอ้มให้ปลอดภยัต่อการด ารงชีพ
ร่วมกนั อย่างเหมาะสม ตอ่เน่ือง 

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

หมู่ที่ 8 

1.เพ่ือเสริมสร้างสติปัญญา
ของเด็กให้เต็มศักยภาพ  และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทุกกลุ่มวัย 
๒. เพ่ือให้ความรู้แก่แกนนำ
เรื่องความสำคัญของเกลือ
เสริมไอโอดีน 
๓. เพ่ือรณรงค์ให้ทุกคน ทุก
กลุ่ม วัย บริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีน 

ประชาชนใน
ตำบลพรม

สวรรค ์

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

๑. เสริมสร้างสติปัญญาของเด็กให้เต็ม
ศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรทุกกลุ่มวัย 
๒. ให้ความรู้แก่แกนนำเรื่อง
ความสำคัญของเกลือเสริมไอโอดีน 
๓. รณรงค์ให้ทุกคน ทุกกลุ่ม วัย 
บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 

สำนักงาน
ปลัด 

/แผนงาน
สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

53 โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน  
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  
หมู่ที่ 8 

1.เพ่ือสืบสานพระราชประสงค์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯให้หญิงไทย
พ้นภัยมะเร็งเต้านม 
2.เพ่ือให้ความรู้ที่ถูกต้องในการคัด
กรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 

ประชาชนใน
ตำบลพรม

สวรรค ์

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

1.สืบสานพระราชประสงค์ของสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ฯให้หญิงไทยพ้นภัย
มะเร็งเต้านม 
2.ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

/แผนงาน
สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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3.เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มสตรีเป้าหมาย
และประชาชนทั่วไปมีพฤติกรรม
ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่าง
สม่ำเสมอ 
 

3.ส่งเสริมให้กลุ่มสตรีเป้าหมายและ
ประชาชนทั่วไปมีพฤติกรรมตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่าง
สม่ำเสมอ 

54 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
ตำบลพรม

สวรรค ์

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

1.ประชาชนกลุ่มเสีย่งมีความรู้การ
ป้องกันโรคสุขภาพช่องปากร้อยละ80 
2.อัตราการเจ็บป่วยดว้ยโรคสุขภาพ
ช่องปากลดลงเมื่อเทยีบกับปีท่ีแล้ว 
3.ประชาชนกลุ่มเสีย่งได้รับบริการตรวจ
คัดกรองและรักษาพยาบาลโรคในช่อง
ปาก  จากทีมทันตแพทย์และทันต
บุคลากร ร้อยละ 100 

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

55 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  กรม

๑.เพ่ือให้ความรู้ด้านหลัก
สุขาภิบาลพ้ืนฐานแก่แกนนำ
ชุมชน ด้านสุขาภิบาลอาหาร
และน้ำสะอาด 

ประชาชนใน
ตำบลพรม

สวรรค ์

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

๑. ความรู้ดา้นหลกัสุขาภิบาลพ้ืนฐาน
แก่แกนน าชุมชน ดา้นสุขาภิบาล
อาหารและน ้าสะอาด 

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  เจ้าฟ้า
มหาจักรีสริินธร  มหา
วชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน  รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

หมู่ที่ 9 

๒.เพ่ือให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อม 
ที่ดีเหมาะสมต่อการดำรงชีพ 
๓. เพ่ือลดอัตราการเจ็บป่วยด้วย
โรคที่เกิดจากผลกระทบจาก
สภาพ แวดล้อม 
๔. เพ่ือให้ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา 
รักษาสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อการ
ดำรงชีพร่วมกัน อย่างเหมาะสม 
ต่อเน่ือง 

๒. ชุมชนมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี 
เหมาะสมต่อการด ารงชีพ 
๓. ลดอตัราการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีเกิด
จากผลกระทบจากสภาพแวดลอ้ม 
๔. ชุมชนไดร่้วมกนัพฒันา รักษา
ส่ิงแวดลอ้มให้ปลอดภยัต่อการด ารงชีพ
ร่วมกนั อย่างเหมาะสม ตอ่เน่ือง 

56 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธาน  
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  
หมู่ที่ 9 

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

ประชาชนใน
ตำบลพรม

สวรรค ์

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

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

สำนักงาน
ปลัด 

/แผนงาน
สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

57 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 9 

๑. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้ด้านการ
ประเมินการเจ็บป่วยเบื้องต้น การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 

ประชาชนใน
ตำบลพรม

สวรรค ์

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

๑. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้ด้านการประเมินการเจ็บป่วย
เบื้องต้น การปฐมพยาบาลแลการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 



- 97 - 

 
 
 
 

๒. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้เบื้องต้น
ในการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อประจำถ่ิน 
๓. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้เบื้องต้น
ในการปลูกและใช้สมุนไพร
พ้ืนบ้านรักษาโรค 
๔. เพ่ือให้ผู้อบรมสามารถ
ช่วยเหลือและปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่เพ่ือนบ้านได้อย่าง
เหมาะสม 

๒. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อประจำถ่ิน. 
๓. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้ในการปลุกและใช้สมุนไพร
พ้ืนบ้านรักษาโรค 
๔. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ 
สามารถช่วยเหลือและปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่เพ่ือนบ้านได้อย่าง
เหมาะสม 

58 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 10 

๑. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรูด้้านการ
ประเมินการเจ็บป่วยเบื้องตน้ การ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน้ การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
๒. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรูเ้บื้องตน้
ในการป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ
ประจำถิ่น 
๓. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรูเ้บื้องตน้
ในการปลูกและใชส้มุนไพรพ้ืนบ้าน
รักษาโรค 
๔. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถชว่ยเหลือ
และปฐมพยาบาลเบื้องตน้แก่เพื่อน
บ้านได้อย่างเหมาะสม 

ประชาชนใน
ตำบลพรม

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
โรคตดิต่อประจำถิน่ 
๓. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มคีวามรู้
ในการปลุกและใชส้มุนไพรพ้ืนบ้าน
รักษาโรค 
๔. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ สามารถ
ช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องตน้แก่
เพื่อนบ้านได้อย่างเหมาะสม 

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

แบบ ผ.02 
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59 โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า  กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  
มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกจิการิณี
พีรยพัฒน  รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่10 

1.เพ่ือเสริมสร้างสติปัญญาของ
เด็กให้เต็มศักยภาพ  และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ทุกกลุ่มวัย 
๒. เพ่ือให้ความรู้แก่แกนนำเรื่อง
ความสำคัญของเกลือเสริม
ไอโอดีน 
๓. เพ่ือรณรงค์ให้ทุกคน ทุกกลุ่ม 
วัย บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 

ประชาชนใน
ตำบลพรม

สวรรค ์

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

๑. เสริมสร้างสติปัญญาของเด็กให้เต็ม
ศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรทุกกลุ่มวัย 
๒. ให้ความรู้แก่แกนนำเรื่อง
ความสำคัญของเกลือเสริมไอโอดีน 
๓. รณรงค์ให้ทุกคน ทุกกลุ่ม วัย 
บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

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

หมู่ที่ 10 

๑.เพ่ือให้ความรู้ด้านหลัก
สุขาภิบาลพ้ืนฐานแก่แกนนำ
ชุมชน ด้านสุขาภิบาลอาหาร
และน้ำสะอาด 
๒. เพ่ือให้ชุมชนมี
สภาพแวดล้อม 
ที่ดีเหมาะสมต่อการดำรงชีพ 
๓. เพ่ือลดอัตราการเจ็บป่วยด้วย
โรคที่เกิดจากผลกระทบจาก
สภาพ แวดล้อม 
๔. เพ่ือให้ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา 
รักษาสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อการ
ดำรงชีพร่วมกัน อย่างเหมาะสม 
ต่อเน่ือง 

ประชาชนใน
ตำบลพรม

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 อย่างเหมาะสม ตอ่เน่ือง 

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

แบบ ผ.02 
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61 โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน  
สมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ที่ 10 

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

ประชาชนใน
ตำบลพรม

สวรรค ์

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

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

สำนักงาน
ปลัด 

/แผนงาน
สาธารณสุข 

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

1.เพ่ือจัดกิจกรรมตามพระราชดำริ
ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมาร ี
2.เพ่ือตรวจคัดกรองและประเมิน
ความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชน
อายุ 15 ปี ข้ึนไปต้องได้รับการตรวจ
สุขภาพประจำปี 
3.เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการ
ต่ืนตัว ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพ
ตนเองและทราบปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิด
ภาวะเจ็บป่วยในอนาคตของตนเอง
และครอบครัว นำไปสู่การปรับเปลี่ยน
และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง  
ฯลฯ 

ประชาชนใน
ตำบลพรม

สวรรค ์

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

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

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

แบบ ผ.02 
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63 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
นำชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

ประชาชนใน
ตำบลพรม

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  
สำหรับประสานงานต้านภัยยาเสพติด 
จำนวน ๑ศูนย์ 
๔. มีเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันป้องกัน
ยาเสพติด ท่ีเชื่อมโยงกับแกนนำชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม และดำเนินการ
ต่อเน่ือง          

สำนักปลัด 
/แผนงาน

สาธารณสุข 

64 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
ตำบลพรม

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 

สำนักงาน
ปลัด 

/แผนงาน
สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
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65 โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  เจ้าฟ้า
มหาจักรีสริินธร  
มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกจิกา
ริณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมาร ี
หมู่ที่ 11 
 

๑.เพ่ือให้ความรู้ด้านหลัก
สุขาภิบาลพ้ืนฐานแก่แกนนำชุมชน 
ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
สะอาด 
๒. เพ่ือให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อม 
ที่ดีเหมาะสมต่อการดำรงชีพ 
๓. เพ่ือลดอัตราการเจ็บป่วยด้วย
โรคที่เกิดจากผลกระทบจากสภาพ 
แวดล้อม 
๔. เพ่ือให้ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา รักษา
สิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อการดำรงชีพ
ร่วมกัน อย่างเหมาะสม ต่อเน่ือง 

ประชาชนใน
ตำบลพรม

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 อย่างเหมาะสม ตอ่เน่ือง 

สำนักงาน
ปลัด 

/แผนงาน
สาธารณสุข 

66 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธาน  
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  
หมู่ที่ 11 

1.เพื่อสืบสานพระราชประสงคข์อง
สมเด็จพระศรนีครินทรฯ์ให้
หญิงไทยพ้นภยัมะเรง็เต้านม 
2.เพ่ือให้ความรู้ท่ีถูกต้องในการคดั
กรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 
3.เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มสตรเีป้าหมาย
และประชาชนท่ัวไปมีพฤติกรรม
ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่าง
สม่ำเสมอ 
 

ประชาชนใน
ตำบลพรม

สวรรค ์

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

1.สืบสานพระราชประสงคข์องสมเด็จ
พระศรีนครนิทรฯ์ให้หญิงไทยพ้นภัย
มะเร็งเต้านม 
2.ให้ความรู้ท่ีถูกต้องในการคดักรอง
มะเร็งเต้านมดว้ยตนเอง 
3.ส่งเสริมให้กลุ่มสตรเีป้าหมายและ
ประชาชนท่ัวไปมีพฤติกรรมตรวจมะเร็ง
เต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

สำนักงาน
ปลัด 

/แผนงาน
สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02              
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
บ ผ.02 
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     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

2561 2562 2563 2564 2565 ( KPI ) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

67 โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ 
หมู่ที่ 11 

๑. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรูด้้านการ
ประเมินการเจ็บป่วยเบื้องตน้ การปฐม
พยาบาลเบื้องตน้ การรักษาพยาบาล
เบื้องตน้ 
๒. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรูเ้บื้องตน้ใน
การป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ
ประจำถิ่น 
๓. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรูเ้บื้องตน้ใน
การปลูกและใช้สมนุไพรพ้ืนบ้านรักษา
โรค 
๔. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถชว่ยเหลือและ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน้แก่เพื่อนบ้านได้
อย่างเหมาะสม 

ประชาชนใน
ตำบลพรม

สวรรค ์

 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
ควบคุมโรคติดต่อประจำถ่ิน. 
๓. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้ในการปลุกและใช้สมุนไพร
พ้ืนบ้านรักษาโรค 
๔. หมอครอบครัวร้อยละ ๙๐ 
สามารถช่วยเหลือและปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่เพ่ือนบ้านได้อย่าง
เหมาะสม 
 

สำนักงาน
ปลัด 

/แผนงาน
สาธารณสุข 

แบบ ผ.02              
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
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ที่ โครงการ วัตถุประสง
ค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

๑. โครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ(เงิน
อุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนสงเคราะห์
เบี้ยความพิการ) 
 

- เพ่ือเป็น
ทุนในการยัง
ชีพ 

คนพิการภายใน 
ตำบลพรมสวรรค ์

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
(เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ) 
 

- เพ่ือเป็น
ทุนในการยัง
ชีพ 

ผู้สูงอายุภายใน 
ตำบลพรมสวรรค ์

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
สำหรับสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์) 
 

- เพ่ือเป็น
ทุนในการยัง
ชีพ 

ผู้ป่วยโรคเอดส์
ภายใน 

ตำบลพรมสวรรค ์

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

- ผู้ป่วยโรค
เอดส์มีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

แบบ ผ.02              
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
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ผลผลิตของ
โครงการ 

2561 2562 2563 2564 2565 ( KPI ) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4 โครงการค่าย
เยาวชนร่วมใจต้าน
ภัยยา  เสพติด 

-  เพ่ือให้เยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด
และมีสุขภาพชีวิต
ที่ดี 

เยาวชนภายใน 
ตำบลพรมสวรรค ์

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

- เยาวชน
ห่างไกลยาเสพ
ติดและมี
สุขภาพชีวิต 
ที่ดี 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

๕. โครงการสืบสาน
ประเพณีรดน้ำดำ
หัวผู้สูงอายุ 

- เพ่ือให้สังคมได้
ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุภายใน 
ตำบลพรมสวรรค ์

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
ขวัญและกำลังใจ
ให้แก่ประชาชน 

ภายในตำบลพรม
สวรรค ์

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

-  ประชาชน
ภายในตำบลมี
ความเป็นอยู่ที่
ดีข้ึน 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

๗. โครงการอบรม
อาชีพเสริมคน
พิการและผู้ดูแล
คนพิการ 

- เพ่ือให้คนพิการ
และผู้ดูแลคน
พิการมีรายได้
เสริม   

ประชาชนภายใน
ตำบลพรมสวรรค ์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 
 

20,000 
 

ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

-  คนพิการ
และผู้ดูแลคน
พิการมีรายได้
เสริม 

ส่วนสวัสดิ 
การสังคม 

๘. 

 

โครงการสง่เสริม
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลพรม
สวรรค์ (กองทุน  
วันละบาท) 

-  เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน    
 

ตำบลพรมสวรรค์   
หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

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

 

-  ประชาชน
เข้าร่วม
กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนมากข้ึน 

ส่วนสวัสดิ 
การสังคม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

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

ผลผลิต
ของ

โครงการ 

2561 2562 2563 2564 2565 ( KPI ) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๙. โครงการ
ฝึกอบรม
เยาวชนรุ่นใหม่
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

-  เพ่ือให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและมี
สุขภาพชีวิตที่ดี 
 

เยาวชน
ภายใน 

ตำบลพรม
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
สำหรับผู้สงูอายุ
ที่มีภาวะพ่ึงพิง
ในพ้ืนที่ (Long 
Term care) 

-  เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง 
ไม่สามารถช่วยตนเองได้  พร้อมทั้งให้ความรู้
แก่ผู้ดูแลผู้ปว่ย อย่างถูกวิธ ี

ประชาชน
ภายใน
ตำบลพรม
สวรรค ์

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

ประชาชน 
ร้อยละ 

๘๐ 
 

  -  ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 
ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี 

สำนักปลัด 

๑๑. โครงการสง่เสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
ตำบลพรม
สวรรค ์

1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเองทั้งด้านโภชนาการ  การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 
2.เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้
ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
ให้แข็งแรงเพ่ืออยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า 
3.เพ่ือสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้คนรุ่น
หลังได้มีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของ
ผู้สูงอายุ 
4.เพ่ือเป็นการสร้างความอบอุ่น สร้าง
ขวัญและกำลังใจให้กับผูสู้งอายุได้ทำ
กิจกรรมร่วมกัน 

ผู้สูงอายุ
ในตำบล

พรม
สวรรค ์

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

80 

1.ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
ทั้งด้านโภชนาการ  การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 
2.สร้างขวัญและกำลังใจให้
ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพ่ืออยู่
ในสังคมอย่างมีคุณค่า 
3.สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้
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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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์การกีฬา 
ตำบลพรม
สวรรค ์
 

จัดหาอุปกรณ์การ
กีฬาให้กับหมู่บ้าน 

ภายในตำบล 
พรมสวรรค ์
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

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

 

-  ประชาชนมี
การออกกำลัง
กายและเล่น
กีฬาเพ่ิมมาก
ข้ึน 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการสง่เสริม
การออกกำลัง
กาย 
 
 

-  เพ่ือให้เยาวชน
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

ประชาชนภายใน
ตำบลพรมสวรรค ์

หมู่ที่ ๑-๑๑ 

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

 

-  เยาวชนมี
สุขภาพที่ดี 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการ
สนับสนุน
นักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขัน
รายการต่าง ๆ  

- เพ่ือให้สนใจการ
เล่นกีฬาและใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

ภายในตำบลพรม
สวรรค ์

หมู่ที่ ๑-๑๑ 

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

 

-เยาวชน/
ประชาชน 
มีสุขภาพที่ดี  
และห่างไกล
ยาเสพติด   

กอง
การศึกษา 

4 โครงการจัดต้ัง
ศูนย์วัฒนธรรม
ตำบล 

- เพ่ือปลูก
จิตสำนึกรักษา
วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 

ภายในตำบลพรม
สวรรค ์

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

- ให้เยาวชน
สำนึกรักบ้าน
เกิด 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการ
สนับสนุน
ส่งเสริมประเพณี
และวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

- เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน
ให้คงอยู่ต่อไป 

ภายในตำบลพรม
สวรรค ์

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

-  สืบสาน
ประเพณี
ท้องถ่ินให้คง
อยู่ตลอดไป 

กอง
การศึกษา 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

6 โครงการ
สนับสนุนการ
ดำเนินงานของ
สภาวัฒนธรรม 
 

- เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน
ให้คงอยู่ต่อไป 

ภายในตำบลพรม
สวรรค ์

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

 

-  สืบสาน
ประเพณี
ท้องถ่ินให้คง
อยู่ตลอดไป 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการ
ประเพณีบุญบั้ง
ไฟตำบลพรม
สวรรค ์

-  เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน
ให้คงอยู่ต่อไป  

ภายในตำบลพรม
สวรรค ์

หมู่ที่ ๑-๑๑ 
 

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

-  สืบสาน
ประเพณี
ท้องถ่ินให้คง
อยู่ตลอดไป 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการ
ประเพณี
เข้าพรรษา 

-  เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน
ให้คงอยู่ต่อไป  

ภายในตำบลพรม
สวรรค ์

หมู่ที่ ๑-๑๑ 

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

-  สืบสาน
ประเพณี
ท้องถ่ินให้คง
อยู่ตลอดไป 

กอง
การศึกษา 

9 อุดหนุน
โครงการ
ประเพณีบุญบั้ง
ไฟวัดสว่าง
อารมณ์ บ้าน
สว่างอารมณ์ 
หมู่ที่ 2 

-  เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน
ให้คงอยู่ต่อไป  

จัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟที่วัดบ้าน
สว่างอารมณ์ บ้าน
สว่างอารมณ์  
หมู่ที่ 2 

 

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

-  สืบสาน
ประเพณี
ท้องถ่ินให้คง
อยู่ตลอดไป 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการ
อบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
แก่สมาชิก 
อปพร. ฯ 

- เพ่ือให้สมาชิก  อปพร.
สามารถให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนเบื้องต้นได้ 

สมาชิก อปพร. 
ในตำบลพรม

สวรรค ์

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

 

- ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลืออย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว 

สำนักปลัด 

2 โครงการ
ฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ีศูนย์          
กู้ชีพกู้ภัย  
(OTOS) 

- เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีศูนย์กู้
ชีพกู้ภัยสามารถให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน 
เบื้องต้นได้ 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์กู้
ชีพกู้ภัย 

ในตำบลพรม
สวรรค ์

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

 

- ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลืออย่าง
ถูกต้อง  รวดเร็ว 

สำนักปลัด 

3 โครงการ
จัดหา
รถดับเพลิง
อเนกประสงค ์

-  เพ่ือใช้งานในระบบ
หน้าท่ี/ความสะดวกสบาย 

รถดับเพลิง
อเนกประสงค ์
จำนวน  ๑  คัน 

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

-  ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือและ
ความสะดวก สบาย 

สำนักปลัด 

4 โครงการลด
อุบัติเหตุช่วง
เทศกาลวัน
สงกรานต์   

-เพ่ือเป็นการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
วันสงกรานต์ 

ประชาชนภายใน 
ตำบลพรมสวรรค ์

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

 

-ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

สำนักปลัด 

5 โครงการลด
อุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่   

-เพ่ือเป็นการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

ประชาชนภายใน 
ตำบลพรมสวรรค ์

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

-ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

สำนักปลัด 

6 โครงการฝึก
ทบทวน  
อปพร. 

-เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมสำหรับการ
ปฏิบัติการของ อปพร. 

- อปพร.ตำบล
พรมสวรรค ์

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

- ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
และปลอดภัย 

สำนักปลัด 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

แบบ ผ.02 
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ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 ( KPI ) หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอ
บ 

7 โครงการ
การแพทย์ฉุกเฉิน  
ตำบลพรมสวรรค ์

-เพื่อให้การช่วยเหลือ  ปฐม
พยาบาลเบื้องตน้ และนำ
ผู้ปว่ยส่งโรงพยาบาลได้
อย่างรวดเรว็ และปลอดภยั 

ประชาชนภายใน 
ตำบลพรมสวรรค ์

๔๖๘,๐๐๐ ๔๖๘,๐๐๐ ๔๖๘,๐๐๐ ๔๖๘,๐๐๐ ๔๖๘,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

-ผู้ป่วยได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สำนักปลัด 

8 โครงการอบรม
เพ่ิมศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

-เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน  
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ประชาชนภายใน 
ตำบลพรมสวรรค ์

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

-ผู้ป่วยได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สำนักปลัด 

9 โครงการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

-เพ่ือป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้กับ
ประชาชน 

ประชาชนภายใน 
ตำบลพรมสวรรค ์

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

-ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 

10 โครงการอบรมขับ
ข่ีปลอดภัย 

-เพ่ือให้ประชาชนรู้จัก กฎ
จราจรและมคีวามปลอด 
ภัยในการขับข่ี 

ประชาชนภายใน 
ตำบลพรมสวรรค ์

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

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการขับข่ี 

สำนักปลัด 

11 โครงการซ้อมแผน
ดับเพลิง  และ
ระงับอัคคีภัย 

- เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามแบบแผนเมื่อเกิด
อัคคีภัยข้ึน 

สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
เจ้าหน้าท่ี ผู้นำชุมชน        
อปพร.และพนักงานหน่วย
กู้ชีพ จำนวน 60  

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

 

สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำบลพรม
สวรรค์ เจ้าหน้าที่ 
ผู้นำชุมชน อปพร.และ
พนักงานหน่วยกู้ชีพ 

สำนักงาน
ปลัด 

12 โครงการอบรมกฎ
วินัยจราจรเพ่ือ
ป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนน  

1.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้
ประชาชนเข้าใจเก่ียวกับ
กฎจราจร 
2.เพ่ือเพ่ิมพูนจำนวน
ประชาชนที่สวมใส่หมวก
กันน็อก 

นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ชั้นปีที่ 5-6 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 
ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
ตำบลพรมสวรรค์ จำนวน 
60 คน 

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

ประชาชนในเขต
ตำบลพรมสวรรค์
เข้าใจและใหค้วาม 
สำคัญกบัการ
เคร่งครัดตามกฎวินัย
จราจรมากขึ้นฯลฯ 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แบบ ผ.02 
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 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

13 โครงการสมาชิก
แจ้งข่าว
อาชญากรรม 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม 
สามารถป้องกันตนเองให้
รอดพ้นจากอาชญากรรม
และเผยแพร่ความรู้ในการ
ป้องกันอาชญากรรมไปยัง
ผู้อื่นได้ 

ประชาชนในเขตตำบล
พรมสวรรค์  
จำนวน 100 คน 

  25,200 25,200 25,200 ความพึง
พอใจ 
ของ

ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
ป้องกันตนเองและช่วยเหลือ
สังคมให้พันจากภัย
อาชญากรรมได้ 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

14 โครงการ
ก่อสร้างสถานี
รับน้ำสำหรับรถ
น้ำดับเพลิง
เอนกประสงค์ 
อบต.พรม
สวรรค์ หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้มีน้ำเพียงพอที่จะ
นำไปแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนที่พ้ืนที่ตำบลพรม
สวรรค์ในหน้าแล้งและ
แก้ปัญหาอัคคีภัย 

วางท่อส่งน้ำ PVC 
ขนาด 2 น้ิว จำนวน 
5 ท่อน  เทลาน
คอนกรีตขนาดกว้าง  
4 เมตร ยาว 10เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

  100,000 
 

 ความพึง
พอใจ 
ของ

ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีน้ำเพียงพอที่จะนำไป
แจกจ่ายให้กับประชาชนที่
พ้ืนที่ตำบลพรมสวรรค์ใน
หน้าแล้งและแก้ปัญหาอัคคีภัย 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

15 โครงการบำบัด
ฟ้ืนฟูผู้เสพยา
เสพติดในระบบ
สมัครใจ 

-เพ่ือแก้ไขปัญหาผู้เสพยา
เสพติดในพ้ืนที่ตำบลพรม
สวรรค ์
-เพ่ือให้ผู้เสพยาเสพติด 
สามารถลด ละ เลิกได้ 

ผู้เสพยาเสพติดภายใน
ตำบลพรมสวรรค ์

32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 ความพึง
พอใจ 
ของ

ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

- อบต.พรมสวรรค์มีผู้บำบัด
ฟ้ืนฟูผู้เสพยาในระบบสมัครใจ 
- ผู้เสพยาเสพติดในตำบลพรม
สวรรค์ สามารถ ลด ละ เลิก 
ยาเสพติดได้ และมีความสุข 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

16 โครงการ
ซ่อมแซมศูนย์กู้
ชีพตำบลพรม
สวรรค ์

เพ่ือให้มีสถานที่พร้อมดูแล
ประชาชนในพ้ืนที่ 

ศูนย์กู้ชีพตำบลพรม
สวรรค ์

 80,000 80,000 80,000 80,000 ความพึง
พอใจ 
ของ

ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีสถานที่พร้อมดูแลประชาชน
ในพ้ืนที่ 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 
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                     ๕.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  รักษาความม่ันคงภายในและการบริหารจัดการภาครัฐ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ
และพัฒนา
ศักยภาพกลุ่ม
สตรีตำบลพรม
สวรรค ์

-เพ่ือให้กลุ่มสตรีมี
ความรู้
ความสามารถใน
การประกอบ
อาชีพ 

ภายในตำบล 
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 
ตำบลพรมสวรรค ์

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 
ตำบลพรมสวรรค ์

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 
ตำบลพรมสวรรค ์

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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ข. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
6. ยุทศาสตร์ด้านแผนงานพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

          6.1  แผนงานบริหารท่ัวไป             

         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการฝึกอบรมวินัยเพ่ือความ
โปร่งใสและการป้องกันการ
ทุจริต ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานครูและพนักงานจ้างทุก
คน  

- เพ่ือยกระดับ
เจตจำนงในการ
ต่อต้านการทุจริต 
-เพ่ือยกระดับ
จิตสำนึกรับผิดชอบ
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
จิตสำนึกรัก
ท้องถ่ินของตัวเอง 

สำนักปลัด 

2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานครูและพนักงานจ้างทุก
คน 

- เพื่อปลูกจติสำนึก
และพัฒนาจติใจให้
ใช้คุณธรรม 
จริยธรรม ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วน
ตำบลทุกคน 

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

- เจ้าหน้าที่ สมาชิก 
อบต.และคณะ
ผู้บริหารมคีุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ปฎิบัติงาน 

สำนักปลัด 

3 โครงการพัฒนาองค์ความรู้
พร้อมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ผู้บริหาร 
พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู 
พนักงานจ้าง และสมาชิกสภา
อบต.พรมสวรรค ์

- เพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้ความเข้าใจ
ในการทำงาน        

พนักงานส่วน
ตำบล/           

คณะผู้บริหาร/ 
สมาชิก อบต. 

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

 

- พนักงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากข้ึน 

สำนักปลัด 

4 โครงการสง่เสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 

-เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา 

ประชาชน
ภายในตำบล
พรมสวรรค ์
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

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

 

ประชาชนมีความรู้
และเข้าใจถึงหน้าที่
ของตนเองในการมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนา 

สำนักปลัด 

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

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการจัดทำ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

๑. เพื่อให้แผนที่
แสดงขอบเขต
ชัดเจนย่ิงขึ้น 
2. เพ่ือเป็นการ
ปรับปรุงข้อมูลพื้นที่
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์ฯ 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลพรม
สวรรค์ จะ
ดำเนินการจัดทำ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 

  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) 

-เพ่ือดำเนินการ
จัดการเลือกต้ัง     

ประชาชนภายใน
ตำบลพรมสวรรค ์

หมู่ที่ ๑-๑๑ 

๕๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

 

ประชาชนมาใช้
สิทธิในการ
เลือกต้ัง 

สำนักปลัด 

7 โครงการ
ฝึกอบรมความรู้
เก่ียวกับระบอบ
การปกครอง
แบบ
ประชาธิปไตย 
 

-เพ่ือให้ประชาชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนภายใน
ตำบลพรมสวรรค ์

หมู่ที่ ๑-๑๑ 

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

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ

ระบอบ
ประชาธิปไตย 

สำนักปลัด 

8 โครงการหรือ
กิจกรรมที่ทาง
ราชการ
มอบหมายหรือ
สั่งการ 

เพ่ือรองรับการ
ดำเนินงานตามท่ี
ทางราช
มอบหมายหรือสั่ง
การ 

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

 

ดำเนินงาน
ตามท่ีทางราช
มอบหมายหรือ
สั่งการได้
ครบถ้วนและ
ทันเวลา 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

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
และนำไปใช้ในการ
พัฒนาท้องถ่ินของ
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

10 โครงการฝึกอบรม
พนักงานส่วนตำบล 
 

- เพ่ือให้พนักงาน
ส่วนตำบลได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
มากย่ิงข้ึน 

พนักงานส่วนตำบลทุก
คน 

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

- พนักงานส่วนตำบลมี
ความรู้ความเข้าใจ
และนำไปใช้ในการ
พัฒนาท้องถ่ินของ
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

11 โครงการเพ่ิม
สวนหย่อมและ
สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติเน่ืองใน
โอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก 
อำเภอโพนทอง                    
จังหวัดร้อยเอ็ด 

-เพ่ือเทิดทูลสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
-เพ่ือพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

สวนหย่อมและ
สวนสาธารณะเฉลิมพระ

เกียรติ  2 แห่ง
สวนหย่อม/

สวนสาธารณะที่ว่าการ
อำเภอโพนทองและข้าง

ธนาคาร 
กรุงไทยสาขาโพนทอง 

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

ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ได้ร่วมเทิดทูลสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

สำนักงาน
ปลัด 

12 โครงการจัดงานรัฐพิธี 
ประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2563  
อำเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

เพ่ือเป็นการแสดง
ความกตัญญูกตเวที 
น้อมสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ 
 

ส่วนราชการ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 

  10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

-ข้าราชการ  ทหาร 
ตำรวจ ฯ ประชาชน
แสดงความกตัญญู
กตเวที น้อมสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณและ
แสดงความจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ 

สำนักงาน
ปลัด 


