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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรและเกษตรแปรรูปใหมีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยตอบสนองความตองการของตลาดท้ังภายในและตางประเทศ 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจและปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป : แนวทางสงเสริมการประกอบอาชีพสรางรายไดใหประชาชน 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ฝกอบรมการประกอบ
อาชีพและการสงเสรมิ
อาชีพ 
 

เพ่ือฝกอบรมอาชีพให 
แกประชาชนในตําบล 
สํานักทอง 
 

จัดฝกอบรมอาชีพ
ใหแกเด็กสตร,ีคน
พิการ, คนชรา, และ
ประชาชนท่ัวไป 
จํานวน 100 คน 
 

50,000 
งบ อบต. 

 

50,000 
งบ อบต. 

 

50,000 
งบ อบต. 

 

50,000 
งบ อบต. 

 

50,000 
งบ อบต. 

 

จํานวน เด็ก สตร ี
คนพิการ คนชรา 
และประชาชน
ท่ัวไปท่ีไดรับการ
ฝกอบรมอาชีพ 

เด็ก สตรี คนพิการ
คนชรา และ 
ประชาชนท่ัวไปมี
อาชีพ มีรายได 
 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรและเกษตรแปรรูปใหมีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความตองการของตลาดท้ังภายในและตางประเทศ 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจและปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจ 
 1.2  แผนงานการเกษตร : แนวทางสงเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงคณุภาพ
ผลผลติทางการเกษตร 

เพ่ือปรับปรุงคณุภาพ 
ผลผลติทางการเกษตร 

จัดฝกอบรมเกษตรกร 
ในพ้ืนท่ี  จํานวน  80 
คน  

50,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนเกษตรกร 
ท่ีไดรับการฝก 
อบรม 

ทําใหผลผลิต 
มีมูลคาเพ่ิมข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

2 ปองกันและกําจัด
หนอนเจาะเมลด็
ทุเรียน 

เพ่ือสงเสริมให 
เกษตรกรในพ้ืนท่ีม ี
ความรูเก่ียวกับการปอง 
กันและกําจดัหนอนเจาะ 
ทุเรียน 

จัดฝกอบรมถายทอด
ความรูประชาชน 
จํานวน 50 คน 

20,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนเกษตรกร 
ท่ีไดรับการฝก 
อบรม 

ทําใหเกษตรกร 
มีความรูเพ่ิมข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

3 สงเสริมการผลติและใช
ปุยชีวภาพในชุมชน 

เพ่ือสงเสริมการหมัก 
ปุยชีวภาพแทนปุยเคม ี

จัดฝกอบรมเกษตรกร 
ทําปุยหมักชีวภาพ 
จํานวน 50 คน 
 

50,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนเกษรกร 
ท่ีไดรับการฝก 
อบรม 

ทําใหลดตนทุน 
ในการผลติ 

สํานักงาน
ปลัด 

4 สงเสริมการผลติและ
การใชเช้ือราไตรโคร
เดอรมา ควบคุม 

เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกร
ในพ้ืนท่ีมีความรูเก่ียวกับ 
การผลิตและการใชเช้ือ
ราไตรโครเดอรมา
ควบคุม 
 

จัดฝกอบรมถายทอด
ความรูใหแกเกษตรกร 
จํานวน 100 คน 

30,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนเกษตรกร 
ท่ีไดรับการฝก 
อบรม 

ทําใหเกษตรกร 
มีความรูเพ่ิมข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีสวนรวมของประชาชน 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
 2.1 แผนงานการศึกษา : แนวทางสงเสริมการพัฒนาคุณภาพดานการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
สํานักทอง 

เพ่ือสนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหารงานของ 
สถานศึกษา(ศพด.) 

สนับสนุนคาใชจาย
การบริหาร
สถานศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จาํนวน 
2 ศูนย 
 

1,100,000 
งบ  

อุดหนุน 

1,100,000 
งบ  

อุดหนุน 

1,100,000 
งบ  

อุดหนุน 

1,100,000 
งบ  

อุดหนุน 

1,100,000 
งบ  

อุดหนุน 

จํานวน ศพด.ท่ี
ไดรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ 

ศูนยพัฒนาเด็ก 
เล็กมีคาใชจาย 
ในการ
บริหารงาน 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

2 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีนใน 
สังกัด  สพฐ. 
 

เพ่ือสงเสริมอาหาร
กลางวันโรงเรยีนใน
สังกัด สพฐ. 3 แหง 
 

สนับสนุนงบประมาณ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.จํานวน 3 แหง 

3,000,000 
งบ  

อุดหนุน 
 

2,900,000 
งบ 

อุดหนุน 
 

3,00,000 
งบ  

อุดหนุน 
 

3,00,000 
งบ  

อุดหนุน 
 

3,000,000 
งบ  

อุดหนุน 

จํานวนอาหาร
กลางวันท่ีไดรับ
การจัดหา 
 

เด็กไดรับ
สารอาหารครบ 
5 หมู เติบโต
สมวัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

3 อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน / ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
 

เพ่ือจายเปนคาอาหาร
เสรมิ(นม)ใหกับ
โรงเรียนในสังกัดสพฐ. 
และ ศพด.ในสังกัด 

จัดหาอาหารเสริม(นม)
ใหแกโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.จํานวน  3  แหง 
และ ศพด. 2  แหง 
 

1,748,600 
งบ  

อุดหนุน 
 

1,659,000 
งบ  

อุดหนุน 
 

1,771,000 
งบ 

อุดหนุน 
 

1,771,000 
งบ  

อุดหนุน 
 

1,771,000 
งบ  

อุดหนุน 

จํานวนอาหาร
เสรมิ (นม) ท่ี
ไดรับการจัดหา 
 

เด็กเจริญเติบโต 
ตามวัยรางกาย
แข็งแรง 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

4 ปรับปรุงภูมิทัศนและ
แหลงเรียนรูศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต.สํานักทอง 
 

เพ่ือปรับปรุงภมูิทัศน 
และแหลงเรียนรูให
เหมาะสม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ภูมิทัศนและแหลง
เรียนรูท่ีเหมาะสม 

150,000 
งบ อบต. 

- - - - ศพด.ท่ีไดรับการ 
ปรับปรุงภูมิทัศน 

เด็กเกิดการ
เรียนรู มี
พัฒนาการท่ีด ี
ข้ึน 

กอง 
การศึกษาฯ 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 สงเสริมการฝกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
 

เพ่ือเสรมิสรางและ
ปลุกจิตสํานึกดาน
คุณธรรมจริยธรรม 
แกเยาวชน 

จัดฝกอบรมเยาวชนใน
ตําบลสํานักทอง  
จํานวน  50 คน 
 

50,000 
งบ อบต. 

 

50,000 
งบ อบต. 

 

50,000 
งบ อบต. 

 

50,000 
งบ อบต. 

 

50,000 
งบ อบต. 

 

จํานวนเยาวชน
ท่ีไดรับการ
ฝกอบรม 
 

เยาวชนเกิด
จิตสํานึกในดาน
คุณธรรม
จริยธรรม 

กอง
การศึกษาฯ 

6 สงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) 
 

เพ่ือสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม 
อัธยาศัย 
 

จัดหาสื่อการเรียน 
การสอนสาํหรับ ศูนย 
กศน.ตําบลสํานักทอง 
 

100,000 
งบ อบต. 
อุดหนุน 

- - -  สื่อการเรียนการ 
สอนท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐาน 

นักเรียนมสีื่อ
การเรยีนการ
สอนท่ีได
คุณภาพ
มาตรฐาน 

กอง 
การศึกษาฯ 

7 กอสรางลานลาดยาง
แอสฟสติกคอนกรีต 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลสํานักทอง 

เพ่ือกอสรางลานลาด 
ยางแอสฟสติกคอน 
กรีต ศพด.ตาํบล
สํานักทอง 

กอสรางลานลาดยาง
แอสฟสติกคอนกรีต 
ศพด.ตําบลสํานักทอง 
มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
400 ตรม. 

- 300,000 
งบ อบต. 

- - - จํานวนลานลาด 
ยางแอสฟสติก 
ท่ีกอสราง 

เด็กนักเรยีน 
ศพด.สํานักทอง 
มีพ้ืนท่ีทํา
กิจกรรมเพ่ิมข้ึน 

กอง 
การศึกษาฯ 

8 กอสรางลานคอนกรีต
เสรมิ เหล็ก ศูนย
พัฒนาพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบานยายจั่น 

เพ่ือกอสรางลาน 
คสล. 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนบานยายจั่น 

กอสรางลาน คสล.
ศพด. บานยายจั่น มี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา300 
ตรม. 

- 240,000 
งบ อบต. 

- - - จํานวนลาน  
คสล.ท่ีกอสราง 

เด็กนักเรยีน 
ศพด.โรงเรียน
บานยายจั่น มี
พ้ืนท่ีทํากิจกรรม 
เพ่ิมข้ึน 

กองการ 
ศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีสวนรวมของประชาชน 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความเปนเลิศดานสงเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
 2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : แนวทางสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา อนุรักษประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดงานเฉลมิพระเกียรติ
และรัฐพิธี 

เพ่ือสงเสริมการจัดกิจ
กรรเทิดพระเกียรติ
รัชกาลท่ี 10 และ
พระบรมวงศศานุวงศ 

จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรต ิ
และพิธีจุดเทียนชัย 
พ้ืนท่ีตําบลสํานักทอง 

- 260,000 
งบ อบต. 

260,000 
งบ อบต. 

260,000 
งบ อบต. 

260,000 
งบ อบต. 

จํานวนประชาชน 
ท่ีเขารวมกิจกรรม 

เกิดความจงรัก 
ภักดีตอสถาบัน 
พระมหากษัตริย 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรม
ประเพณีสงกรานตใน
พ้ืนท่ีตําบลสํานักทอง 

จัดกิจกรรมรดนํ้าดํา
หัว ผูสูงอายุ และสง
นํ้าพระ 5 หมูบาน 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

300,000 
งบ อบต. 

300,000 
งบ อบต. 

300,000 
งบ อบต. 

จํานวนประชาชน 
ท่ีเขารวมกิจกรรม 

ประเพณี
สงกรานต รดนํ้า 
ผูสูงอายไุดรับ
การอนุรักษ 

สํานักงาน
ปลัด 

3 สงเสริมภมูิปญญา
ทองถ่ิน ประเพณี 
วัฒนธรรมและกิจกรรม 
ทางศาสนาเชน ทําบุญ
ขาวหลาม ทําบุญตัก
บาตรขนมหวาน 

เพ่ือสงเสริมการจัด 
กิจกรรมประเพณ ี
วัฒนธรรมและ
กิจกรรมทางศาสนา 

สงเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาให เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 
จํานวน 5 หมูบาน 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

จํานวนกลุมเปา 
หมายท่ีเขารวม
กิจกรรม 

ประเพณี   
วัฒนธรรมและ
ศาสนาไดรับการ
อนุรักษ 
และทํานุบํารุง 
รักษา 

สํานักงาน
ปลัด 

4 โครงการแหเทียนจํานํา
พรรษา 

เพ่ือสงเสริมและ
อนุรักษประเพณีแห
เทียนจํานําพรรษา 

จัดกิจกรรมแหทียน
จํานําพรรษาถวายวัด
ในชุมชน จํานวน 5 
หมู 

- - 150,000 
งบ อบต. 

150,000 
งบ อบต. 

- จํานวนประชาชน
ท่ีเขารวมกิจกรรม 

เปนการอนุรักษ
ประเพณีแห
เทียนพรรษาให
คงอยู 

กอง
การศึกษา
ศาสนาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีสวนรวมของประชาชน 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
 2.3 แผนงานการศึกษา : แนวทางสงเสริมกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การแขงขันกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธ ของ 
อปท. 

เพ่ือสงเสริมการ
แขงขันกีฬาสาน
ความสัมพันธระหวาง 
อปท.ในเขต 
อําเภอเมืองระยอง 

จัดการแขงขันกีฬา
ระหวาง อปท. ในเขต
อําเภอเมืองระยอง 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

- -  จํานวน อปท. 
ท่ีเขารวมกิจกรรม 

ทําใหเกิดความ 
สามัคครีะหวาง 
อปท. 

กอง
การศึกษาฯ 

2 สงเสริมการเลนกีฬา
และนันทนาการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก. 

เพ่ือสงเสริมการเลน
กีฬาและนันทนาการ
ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในอปท 

จัดการแขงขันกีฬา
ระหวางศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของแตละ 
อปท. จํานวน 4 แหง 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

จํานวนศพด.ท่ีเขา
รวมกิจกรรม 

ทําใหเกิดความ 
สามัคครีะหวาง 
องคกร 

กอง
การศึกษาฯ 

3 สงเสริมการจัดแขงขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตําบลสํานัก
ทอง 

เพ่ือสงเสริมการจัด 
แขงขันกีฬาเยาวชน
ในตําบลสาํนักทอง 
 

การจัดแขงขันกีฬา 
เยาวชนและ
ประชาชนใน 
ตําบลสํานักทอง 5 
หมูบาน 

50,000 
งบ อบต. 

- 
 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

- จํานวนประชาชน 
ท่ีเขารวมกิจกรรม 

ทําใหเกิดความ 
สามัคคีในชุมชน 
 

กอง
การศึกษาฯ 

4 สงเสริมการออกกําลัง
กาย โดยจดัซื้อเครื่อง
ออกกําลังกาย ประจํา
หมูท่ี 5 

เพ่ือสงเสริมประชาชน 
หมูท่ี 5 และหมูบาน
ใกลเคียง ออกกําลัง
กาย 

จัดซื้อเครื่องออก
กําลังกายแสตนเลส 
พรอมติดตั้งณ ศาลา
กลางบาน หมูท่ี 5  

350,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนประชาชน 
ท่ีมารวมเตน 
 

ทําใหประชาชน 
มีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 
 

กอง
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีสวนรวมของประชาชน 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพสังคมและการเมือง ดวยการบริหารขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศใหอยูดีมีสุข 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งชุมชน 
 3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน : แนวทางเสริมสรางความเขมแข็ง ความสามัคคี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแกประชาชน 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรม
เยาวชนสัมพันธตานภัย
ยาเสพตดิ 

เพ่ือใหเด็กเยาวชนไดม ี
ความสัมพันธอันดี มี
การรวมคดิและนําไปสู
การพัฒนา 

จัดกิจกรรมคาย
เยาวชนสัมพันธเพ่ือให
ความรูและสราง
หลักการทํางานรวมกัน
เปนทีมใหแกเด็ก
เยาวชน 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

จํานวนกลุม 
เปาหมายท่ีผาน
การฝกอบรม 

เยาวชนและ 
ประชาชนท่ีผาน
การฝกอบรมไม
ยุงเก่ียวกับยา
เสพติด 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการสงเสริมและ
พัฒนาความรูประชาชน 

เพ่ืออบรมและพัฒนา 
ศักยภาพประชาชน 
ในตําบลสาํนักทอง 

ดําเนินการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพ สตรี
ผูสูงอายุ ประชาชน
ผูนํา สมาชิก   อปพร. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

800,000 
งบ อบต. 

800,000 
งบ อบต. 

800,000 
งบ อบต. 

จํานวนประชาชน 
  ท่ีไดรับการอบรม 

กลุมประชาชน 
ไดรับการพัฒนา
และมีความรู
เพ่ิมข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

3 ติดตั้งกลองวงจรปด
บริเวณจุดเสี่ยงในพ้ืนท่ี
ตําบลสํานักทอง 

เพ่ือปองกันปญหา 
อาชญากรรมและให 
ประชาชนไดรับ 
ความปลอดภัย 

ติดตั้งกลองCCTV 
ตามจุดเสีย่งในพ้ืนท่ี
จํานวน 10 จดุ 
(ตามแบบมาตรฐาน 
ICT) 

6,600,000 
งบ อบต. 

6,600,000 
งบ อบต. 

- - - จํานวนกลอง 
CCTV ท่ีติดตั้ง 

ลดปญหา
อาชญากรรม
ประชาชน 
มีควาปลอดภัย 

สํานักงาน
ปลัด 

4 กอสรางปายจราจรใน
พ้ืนท่ีตําบลสํานักทอง 

เพ่ือลดอุบัตเิหตุการ 
จราจรบนถนนใน 
ตําบลสํานักทอง 

กอสรางปายจราจรใน
พ้ืนท่ีตําบลสํานักทอง 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

- - - จํานวนปาย 
จราจรท่ีกอสราง 

ทําใหอุบัติเหตุ
การจราจรใน
พ้ืนท่ีตําบล 
สํานักทองลดลง 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาต ิ

เพ่ือสงเสริม 
สถาบันสําคญัของชาต ิ

สนับสนุนการจัดทํา
โครงการรณรงค
ปองกันสถาบัน     
ของชาต ิ

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

จํานวนประชาชน 
 ท่ีเขารวมกิจกรรม 

ทําใหเกิดความ
มั่นคงในสถาบัน
ของชาต ิ

สํานักงาน 
ปลัด 

6 โครงการศึกษาเรียนรู
ตามรอยพอหลวง  
 

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนในตําบล
สํานักทองไดเรียนรู
หลักปรัชญาเศษฐกิจ
พอเพียง ตามรอยพอ
หลวง ร. 9 

เด็ก เยาวชน กลุม
เกษตรกรกลุมอาชีพ 
กลุมแมบาน กลุม 
สตรี กลุมสหกรณ
ฯลฯ ไดนําความรู
ความเขาใจหลัก 
ปรัชญาเศษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใชกับ
ชีวิตประจําวันได 

 จํานวน  100  คน 
 

150,000 
งบ อบต. 

150,000 
งบ อบต. 

150,000 
งบ อบต. 

150,000 
งบ อบต. 

150,000 
งบ อบต. 

จํานวนเด็ก
เยาวชน ท่ีเขารวม
โครงการ 

เด็ก  เยาวชน 
กลุมเกษตรกร 
กลุมอาชีพ กลุม
แมบานกลุมสตรี  
กลุมสหกรณ 
ฯลฯ ไดนํา
ความรูท่ีไดมา
ปรับใชในการ
ดํารงชีวิต 

สํานักงาน
ปลัด 

7 บริหารจดัการศูนย
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน อบต.
สํานักทอง 

เพ่ือสนับสนุนการ 
ดําเนินงานของศูนย 
 อาสาสมัครฯ 

สงเสริมพัฒนาสมาชิก 
อปพร.อบต.      
สํานักทอง ในการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

จํานวนสมาชิก 
อปพร.ท่ีไดรบั 

  การพัฒนา 

 ทําใหการ
บริหารศูนย
อาสาสมัครฯ 

  มีประสิทธิภาพ 

สํานักงาน 
ปลัด 

8 โครงการเสรมิสรางการ
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัวในตําบล 
สํานักทอง 

เพ่ืออบรมและพัฒนา 
ศักยภาพกลุมสตร ี
และครอบครัว 
ในตําบลสาํนักทอง 

ดําเนินการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพกลุม
สตรีและครอบครัว 
จํานวน  50  คน 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

จํานวนสตร ี
และครอบครัว 
ท่ีไดรับการอบรม 

กลุมสตรีและ 
ครอบครัวใน 
ตําบลไดรบั
ความรูเพ่ิมมาก
ข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 สงเสริมสนับสนุนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือสงเสริมการ
ดําเนินงานตาม
แนวทางหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

5 หมูบาน 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

จํานวนครัวเรือน 
ท่ีเขารวมกิจกรรม 

ประชาชนได
นอมนําหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช 

สํานักงาน
ปลัด 

10 สงเสริมพัฒนาหมูบาน 
จัดทําปายคุมประจาํ
หมูบาน 

เพ่ือสงเสริมพัฒนา 
หมูบานเศษฐกิจ 
พอเพียง 

จัดทําปายคุมประจาํ 
หมู 1 - 5 

150,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนปายท่ีได 
รับการตดิตั้ง 

ไดปายคุม
ประจํา หมู 1-5 

กองชาง 

11 โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

เพ่ือลดปญหา 
ยาเสพตดิในเขต 
ตําบลสํานักทอง 

รณรงคปองกันและ 
แกไขปญหายาเสพติด 
ในชุมชนจํานวน 5 
หมูบาน 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

จํานวนผูตดิผูเสพ 
ยาเสพตดิ 

ทําใหปญหา 
ดานยาเสพติด
ลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 

12 ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล 

เพ่ือรณรงคการลด
อุบัติเหตุในชวง
เทศกาล 

ตั้งจุดตรวจปองกัน
การลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลปใหมและ
เทศกาลสงกรานต 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

จํานวนครั้งใน 
การเกิดอุบัตเิหต ุ
ในชวงเทศกาล 

ทําใหอุบัติเหต ุ
ลดลงประชาชน
มีควาปลอดภัย
ดานชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

สํานักงาน
ปลัด 

13 โครงการเตรยีมความ
พรอมแผนปฏบัิติการ
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  

เพ่ือใหเจาหนาท่ี 
สมาชิกอปพร.อบต.
สํานักทองตระหนัก 
และมีความตื่นตัวใน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

จัดอบรมใหความรู 
เจาหนาท่ี สมาชิก  
อปพร.อบต.  

 สํานักทอง จํานวน  
50 คน 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

จํานวนสมาชิก  
อปพร.อบต. 
สํานักทอง 
ท่ีไดรับการอบรม 

สมาชิก อปพร. 
อบต.สํานักทอง 
มีความรูและ
ทักษะในการ
ปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
 

สํานักงาน
ปลัด 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 สงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูดอยโอกาส สตรีและ
ประชาชนท่ัวไป 

สงเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิต ผูสูงอาย ุ
ผูพิการ ผูดอยโอกาส 
และประชาชนท่ัวไป 

จัดฝกอบรมใหความรู 
ผูพิการผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาสและ
ประชาชน  5 
หมูบาน 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

400,000 
งบ อบต. 

400,000 
งบ อบต. 

400,000 
งบ อบต. 

จํานวนผูพิการ  
ผูสูงอายุ ผูดอย 
โอกาส และ     
ประชาชนท่ีไดรบั 
การอบรม 

ผูพิการ ผูสูงอาย ุ
ผูดอยโอกาส 
ประชาชนมีคุณ 
ภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

15 โครงการฝกอบรม
ทบทวนสมาชิก 
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนองคการ
บริหารสวนตําบล 
สํานักทอง 

เพ่ือฝกอบรมทบทวน
ใหกับ  อปพร.  อบต.
สํานักทอง 

จํานวนสมชิก
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน จํานวน
50 คน 

100,000 
งบ  อบต. 

100,000 
งบ  อบต. 

150,000 
งบ  อบต. 

150,000 
งบ  อบต. 

100,000 
งบ  อบต. 

จํานวนผูเขารับ
การฝกอบรม 

ผูเขารับการ
ฝกอบรมมี
ความรู  ทักษะ
ในการปฏิบัติ
หนาท่ี 

สํานักงาน
ปลัด 

16 โครงการปองกันและ
แกไขปญหา
อาชญากรรมโดยให
ประชาชนและชุมชนมี
สวนรวม 

เพ่ือฝกอบรม
ประชาชนใหมีสวน
รวมในการปองกันและ
แกไขปญหา 
อาชญากรรม 
 

จัดฝกอบรมประชาชน
และเยาวชน ในพ้ืนท่ี
ตําบลสํานักทอง 
จํานวน 50 คน 

50,000 
งบ อบต. 

- - - -  จํานวน
กลุมเปาหมายท่ี
ผานการฝกอบรม 

ประชาชนและ 
เยาวชนท่ีผาน
การฝกอบรมไม
ยุงเก่ียว 
กับยาเสพตดิ 

สํานักงาน
ปลัด 

17 โครงการสรางเครือขาย
จิตอาสา 

เพ่ือสรางเครือขายจิต 
อาสาในการแจง 
ขาว เบาะแสเก่ียวกับ 
การแพรระบาดยาเสพ 
ติดในสถานศึกษา 

จัดฝกอบรม เด็ก 
เยาวชนประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา 
ในพ้ืนท่ีตําบล 
สํานักทอง 
จํานวน 50 คน 

54,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนกลุม 
เปาหมายท่ีผาน 
การฝกอบรม 

เด็ก เยาวชน
ประชาชน ท่ี
ผานการฝกอบ 
 รมมีสวนรวมใน
การแจงขาว
เก่ียวกับยาเสพ
ติด 
 

สํานักงาน
ปลัด 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการชวยเหลือผู
ยากไรและผูดอยโอกาส 

เพ่ือชวยเหลือบรรเทา
ความเดือดรอนของ
ประชาชน 

ชวยเหลือประชาชนท่ี
ไดรับความเดือดรอน 
5 หมูบาน 
 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับการ
ชวยเหลือ 

ประชาชนไดรับ
ความชวยเหลือ 

สํานัก 
งานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการมีสวนรวมของประชาชน 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพสังคมและการเมืองดวยการบริหารขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศใหอยูดีมีสุข 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งชุมชน 
 3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน : แนวทางเสริมสรางสุขภาพอนามัย สวัสดิการและใหการสงเคราะหแกประชาชน 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอาหาร
ปลอดภัย 

เพ่ือเฝาระวังและ
ตรวจสอบรานอาหาร
ใหมีความปลอดภัย
กับผูบริโภค 

ผูประกอบการ
รานอาหารในพ้ืนท่ี
ตําบลสํานักทอง 

30,000 
งบ  อบต. 

30,000 
งบ  อบต. 

- - - จํานวนราน 
อาหารท่ีเขา 
รวมโครงการ 

ทําใหผูบริโภคม ี
ความปลอดภัย 
ท่ีรับประทาน
อาหารใน
รานอาหาร 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

2 สงเสริมกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
อบต.สํานักทอง 

เพ่ือใหประชากร
กลุมเปาหมาย
สามารถเขาถึงการ
บริการดานสารณสุข
อยางเทาเทียม 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุข 
ภาพระดับทองถ่ิน
(อบต.สํานักทอง)  
เพ่ือเปนคาใชจายใน
การดําเนินโครงการ
ตางๆ 

120,000 
งบ อบต. 

120,000 
งบ อบต. 

120,000 
งบ อบต. 

120,000 
งบ อบต. 

120,000 
งบ อบต. 

จํานวนครั้งท่ีดํา 
เนินการ 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดรบัริการ
สงเสริมสุขภาพ
เชิงรุกเพ่ิมข้ึน
และมีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานัก 
งานปลัด 

3 สงเสริมและสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลสํานักทอง 

สนับสนุนงินเขากองทุน
สวัสดิการชุมชน 

สนับสนุนเงินเขา
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน คนละ   
365 บาท 
 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

สนับสนุนเงินตาม
จํานวนผูสมัคร
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน  
 

กองทุนไดรับ
การจดัสรร
งบประมาณ
ครบถวน 

สํานัก 
งานปลัด 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจายเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอาย ุ

เพ่ือจายเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุท่ีมีอายคุรบ 
60 ปบริบูรณและข้ึน
ทะเบียนถูกตองตาม
ประกาศ อบต. และ
บันทึกขอมูลในระบบ
ฐานขอมูลผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุใน 
เขตอบต.สํานักทอง 

5,000,000 
เงินอุดหนุน 

5,000,000 
เงินอุดหนุน 

6,100,000 
เงินอุดหนุน 

6,100,000 
เงินอุดหนุน 

6,100,000 
เงินอุดหนุน 

ผูสูงอายุท่ีมี
คุณสมบัติและมี
ความประสงค
ไดรับเบ้ียยังชีพ
รอยละ  100 

ผูสูงอายไุดรับ
เงินเพ่ือ
ชวยเหลือการยัง
ชีพไดดีข้ึนชีพได
ดีข้ึน 

สํานัก 
งานปลัด 

5 โครงการจายเบ้ียยังชีพ
คนพิการ 

เพ่ือจายเบ้ียความ
พิการใหแกผูพิการ
ตามกฎหมายและ
เปนไปตามประกาศ 
อบต.และการบันทึก
ขอมูลคนพิการ 

คนพิการในพ้ืนท่ี 
เขตอบต.สํานักทอง 

100,000 
เงินอุดหนุน 

100,000 
เงินอุดหนุน 

1,132,000 
เงินอุดหนุน 

1,100,000 
เงินอุดหนุน 

1,100,000 
เงินอุดหนุน 

คนพิการตาม
กฎหมายไดรับ
เบ้ียความพิการ
รอยละ  100 

คนพิการไดรับ
เงินเพ่ือ
ชวยเหลือการยัง 

สํานัก 
งานปลัด 

6 โครงการจายเบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดส 

เพ่ือจายเบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดสใหแก
ผูปวยท่ีไดรับการ
รับรองจากแพทยจาก
สถานพยาบาลของรัฐ
วาเปนผูปวย  HIV 

ผูปวยเอดสในพ้ืนท่ี
เขตอบต.สํานักทอง 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

36,000 
เงินอุดหนุน 

36,000 
เงินอุดหนุน 

36,000 
เงินอุดหนุน 

ผูปวยเอดสท่ี
แจงความ
ประสงคขอรับ
เบ้ียยังชีพไดรับ
เบ้ียยังชีพรอย
ละ  100 

ผูปวยเอดสไดรับ
เงินเพ่ือ
ชวยเหลือการยัง
ชีพไดดีข้ึน 

สํานัก 
งานปลัด 

7 โครงการอบรมผู
ประกอบกิจการท่ีเปน
อันตรายตอ 
สุขภาพ 

เพ่ือสงเสริมใหความรู 
กับผูประกอบกิจการ 
เก่ียวกับกิจการท่ี 
เปนอันตรายตอ
สุขภาพ 

ดําเนินการอบรมให
ความรูกับผูประกอบ
กิจการท่ีเปน 
อันตรายตอสุขภาพ 

30,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนผูเขารับ 
การอบรม 

ผูประกอบ
กิจการมีความรู
ความเขาใจ 
เก่ียวกับกิจการ
ท่ีเปนอันตราย
ตอสุขภาพ 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดลอม 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคเอดสและ
โรคตดิตอทาง 
เพศสัมพันธ 

เพ่ือปองกันและ
ควบคุมโรคเอดส
และโรคตดิตอ 
ทางเพศสัมพันธ 

จัดอบรมใหความรุแก 
เด็ก เยาวชน,ผูนําชุมชน
ประชาชนทุกหมู 

30,000 
งบ อบต. 

- 20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

จํานวนผูเขารับ 
การอบรมให 
ความรู 

เด็ก เยาวชน
ประชาชนท่ีไดรบัการ
อบรมรูจักการปองกัน
และควบคมุโรคเอดส
และโรคตดิตอ 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดลอม 

9 โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทาง 
โครงการพระราชดาํร ิ
ดานสาธารณสุข 

เพ่ือสนองพระราช 
ปณิธานพระบรม
วงศศานุวงศตาม
โครงการ 
พระราชดําริดาน 
สาธารณสุข 

สนับสนนุนงบประมาณ
จัดทําโครงการตาม 
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข จํานวน 5 
หมูบาน 

- 100,000 
เงิน 

อุดหนุน 

100,000 
เงิน 

อุดหนุน 

- - จํานวนหมูบาน 
ท่ีไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการพระ 
ราชดํารฯิ 
5 หมูบาน 

ประชาชนในตําบล
สํานักทอง จํานวน 
5 หมูบานไดรบั
ประโยชนจาก
โครงการฯ 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดลอม 

10 สงเสริมการปองกัน
และควบคมุโรคพิษ
สุนัขบา 

เพ่ือปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บา 

ดําเนินการรณรงคฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบาและคุมกําเนิด 
แกสุนัขและแมวใน
ตําบลสํานักทอง 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

จํานวนสุนัข 
แมวท่ีไดรับการ
ฉีดวัคซีน 

ลดปญหาการติดตอ
โรคพิษสุนัขบา 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดลอม 

11 โครงการปองกันและ
ควบคุมโรค
ไขเลือดออกและไวรสั
ซิกา 

เพ่ือเปนการควบคมุ
และปองกันโรค
ไขเลือดออกและ
ไวรัสซิกา 

จัดฝกอบรมใหความรูแก
ผูนําชุมชน ประชาชน
ทุกหมูบาน พนหมอก
ควันในพ้ืนท่ีตําบลสํานัก
ทอง ท้ัง 5 หมู 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

- - - จํานวนผูปวย
โรคไขเลือดออก
ลดลง 

ทําใหประชาชนใน
พ้ืนท่ี ไมเสี่ยงเปน
ไขเลือดออก 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดลอม 

12 โครงการ “อากาศ
บริสุทธ์ิถาหยดุมลพิษ” 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับขอมลูสาเหตุ
การเกิด มลพิษและ
วิธีการควบคุม 

ฝกอบรมใหประชาชนใน
ตําบลสํานักทอง จํานวน 
50 คน   

- - 20,000 
งบ อบต. 

 

- - จํานวนผูเขารับ
การฝกอบรม 

ประชาชนมีความรู
ความเขาใจถึง
ปญหามลพิษและ
ปรับเปลีย่นการใช
ชีวิตประจําวันได 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดลอม 



ผ.02 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง หนา 60 
 

 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการบําบัดนํ้าเสีย
ดวย EM Ball 

เพ่ืออบรมใหความรู
แนวทางในการปรับ
สภาพนํ้าเสียดวย 
EM Ball 

จัดฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชในพ้ืนท่ีตําบล
สํานักทอง จํานวน 50 
คน 

- - 20,000 
งบ อบต. 

 

- - จํานวนผูเขารับ
การฝกอบรมให
ความรู 

ประชาชนมีความรู
ความเขาใจ การ
ปรับสภาพนํ้าเสยี
ดวย EM Ball 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดลอม 

14 โครงการลางมือ      
กินรอนชอนกลาง
ปราศจากโรค 

เพ่ืออบรมใหความรู
เก่ียวกับการลางมือ 
7 ข้ันตอน เพ่ือลด
การแพรกระจายเช้ือ
โรคท่ีตดิตอในระบบ
ทางเดินอาหาร 

จัดฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชในพ้ืนท่ีตําบล
สํานักทอง จํานวน 50 
คน 

- - 20,000 
งบ อบต. 

 

- - จํานวนผูเขารับ
การฝกอบรมให
ความรู 

เยาวชนและ
ประชาชนตําบล
สํานักทองมีความรู
เก่ียวกับการลางมือ 
7 ข้ันตอนลดการ
แพรกระจายเช้ือโรท่ี
ติดตอในระบบ
ทางเดินอาหาร 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดลอม 

15 โครงการคดัแยกขยะ
และบรหิารจดัการขยะ
เปยกในครัวเรือน 

เพ่ืออบรมใหความรู
แกประชาชนท่ัวไป
เก่ียวกับการคดัแยก 
การจัดการขยะ
เปยกและการลด
ปริมาณขยะ 

จัดฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล
สํานักทองจํานวน  
50 คน 

- - 30,000 
งบ อบต. 

- - จํานวนผูเขารับ
การฝกอบรมให
ความรู 

ทําใหประชาชนได
ความรูเก่ียวกับการ
คัดแยกขยะ ตาม
หลัก 3 RS มีความรู
ในการจัดการขยะ 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการมีสวนรวมของประชาชน 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุลและย่ังยืน 
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : แนวทางท่ี 1 กอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมขนสงและทางระบายนํ้า 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงซอมแซมเจาะ
ชองระบายทราย พรอม
ประตเูปด-ปด ซอย 4 
หมูท่ี 1 บานสํานักทอง 

เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใช
อุปโภคบรโิภคอยาง
เพียงพอ 

ปรับปรุงฝายกักเก็บ
นํ้าตามแบบ มข. 
2527 

100,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนฝายชะลอ
นํ้าท่ีปรับปรุง 

มีนํ้าใชอุปโภค
บริโภคอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า คสล. 
(บริเวณขางหอง 
เก็บของ อบต.สํานัก
ทอง) หมูท่ี 1 

เพ่ือใหการระบายนํ้า 
สะดวกไมทวมขังเมื่อ 
มีฝนตก 

กอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. ขนาดกวาง 
0.40 เมตร ยาว 
31.50 เมตรลึก 
0.30-0.50 เมตร 

73,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนระยะ 
ทางการกอสราง 
รางระบายนํ้า 

ลดปญหานํ้ากัด
เซาะถนนและนํ้า
ทวมขังในฤดูฝน 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการกอสรางลาน
อเนกประสงค คสล.
พรอมรางระบายนํ้า 
( บริเวณหลังโรงจอดรถ 
อบต.สํานักทอง) 

เพ่ือกอสรางลานเอนก 
ประสงค คสล. 
พรอมรางระบายนํ้า 
บริเวณหลังโรงจอดรถ 
อบต.สํานักทอง 

กอสรางลาน
อเนกประสงค คสล. 
หนา 0.10 เมตรมี
พ้ืนท่ีใชสอย455.00
ตารางเมตร พรอม
รางระบายนํ้า คสล. 
ยาว 85.00 เมตร 
พรอมติดตั้งปาย
โครงการ จํานวน 1 
ชุด 

397,000 
งบ อบต. 

- - - - ลานอเนกประ 
สงค คสล.พรอม 
รางระบาย 
นํ้าท่ีกอสราง 

มีลาน
อเนกประสงค 
คสล.ใชประกอบ 
กิจกรรมตางๆ
เพ่ิมข้ึนและมีราง
ระบายนํ้าลด
ปญหานํ้าทวมขัง 
ในฤดูฝน 

สํานักงาน
ปลัด 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าพรอม
ปรับปรุงฝาทอระบาย
นํ้าเกา ซอย สุธนหมูท่ี 
1 บานสํานักทอง 

เพ่ือกอสรางราง
ระบายนํ้าและ
ปรับปรุงฝาทอระบาย
นํ้าเกา 

กอสรางรางระบายนํ้า
และปรับปรุงฝาทอ
ระบายนํ้าเกา ซอย สุ
ธน ยาว 360 เมตร 

- 200,000 
งบ อบต. 

- - - จํานวนความยาว
ของทอระบายนํ้าท่ี
กอสรางและ
ปรับปรุง 

ชวยใหการระบาย
นํ้าสะดวกยิ่งข้ึน 

กองชาง 

5 กอสรางถนน คอนกรีต
เสรมิเหล็กซอย สุพรรณ 
หมูท่ี 1 บานสํานักทอง 
(บานลุงปรุง) 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล.  
กวาง 5  เมตรยาว  
200   เมตร หนา 
0.15 เมตรผิวจราจร 
1,000 ตร.ม. 

- 550,000 
 งบ อบต. 

- - - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได
กอสรางเปนถนน
คอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม 

กองชาง 

6 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยาง ซอย 3 
เกษตรศริิ หมูท่ี 1  

เพ่ือใหประชาในการ
คมนาคมชนไดรับ
ความสะดวกสบาย 

ซอมแซมถนนลาดยาง
ท่ีชํารุดจํานวน 1 
สาย 

- 500,000 
งบ อบต. 

- - - จํานวนระยะทาง
ของถนนลาดยางท่ี
ไดปรับปรุง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม 

กองชาง 

7 ซอมแซมถนนลาดยาง
ในตําบลท่ีชํารุด 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

ซอมแซมถนนลาดยาง
ท่ีชํารุด หมูท่ี 1-5 ต.
สํานักทอง 

300,000 
งบ อบต. 

300,000 
งบ อบต. 

- - - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
ซอมแซม 

ประชาชนไดรับ 
ควาสะดวกสบาย
ในการคมนาคม 

กองชาง 

8 ซอมแซมถนน คอนกรีต
เสรมิเหล็กในพ้ืนท่ีตําบล
สํานักทอง 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

ซอมแซมถนน คสล.ท่ี
ชํารุดในตําบล 

500,000 
งบ อบต. 

500,000 
งบ อบต. 

500,000 
งบ อบต. 

500,000 
งบ อบต. 

500,000 
งบ อบต. 

จํานวนระยะทาง 
ของถนนคสล.ท่ีได 
ซอมแซม 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
ในการ 

กองชาง 

9 ขุดลอกคลองในพ้ืนท่ี
ตําบลสํานักทอง 

เพ่ือเพ่ิมอัตราการ 
ระบายนํ้าและปองกัน 
นํ้าทวมขัง 

ขุดลอกคลอง 
ปากกวาง 9.00 
เมตร ยาวรวม
ประมาณ 800 เมตร 
ขุดลึกเฉลี่ย 2.00 
เมตร 

- 450,000 
งบ อบต. 

450,000 
งบ อบต. 

- - ระยะทางคลอง 
ท่ีขุดลอก 
 

ลดปญหานํ้าทวม
ในฤดูนํ้าไหลได
สะดวก 

กองชาง 

 



ผ.02 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง หนา 63 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 กอสรางรางระบายนํ้า 
คสล.แบบตัว ยู พรอม
ฝาปด ซอย สุธน 

เพ่ือใหมีระบบระบาย 
นํ้าท่ีดีและไมใหเกิด
นํ้าทวมขัง 

กอสรางรางระบายนํ้า
และปรับปรุงฝาทอ
ระบายนํ้าเกา ซอย สุ
ธน ยาว 360 เมตร 

- 480,000 
งบ อบต. 

- - - จํานวนราง 
ระบายนํ้าท่ี 
กอสราง 

มีระบบระบายนํ้า 
ท่ีดีแกไขปญหานํ้า 
ทวมขัง 

กองชาง 

11 ติดตั้งแผนราวเหล็ก 
การดเรลลูกฟูก จํานวน 
2 จุด - ซอย 4 ธรรม
สถิต หมูท่ี 3- ซอย 6 
สะพานเขาวัดสํานักทอง 
หมูท่ี 1 

เพ่ือปองกันการเกิด 
อันตรายและลดการ 
สูญเสียทรัพยสินแก 
ประชาชนท่ีสัญจร 
ไปมา 

-ติดตั้งแผนราวเหล็ก 
ซอย 4ธรรมสถิต ยาว 
28 ม.-ติดตั้งแผนราว
เหล็ก ซอย 6 สะพาน
เขาวัดสํานักทองยาว 
ขางละ 12 ม. 

- 138,300 
งบ อบต. 

- - - จํานวนการดเรล 
ลูกฟูกท่ีติดตั้ง 

ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ
และสญูเสียทรัพย 
สินของประชาชน 
ท่ีสัญจรไปมา 

กองชาง 

12 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ทางเขาองคการบริหาร
สวนตําบลสํานักทอง  
ซอย 4 หมูท่ี 1 

เพ่ือประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การคมนาคม  

-ผิวจราจรกวาง 6.5 
ม. ยาว 115 ม.
พรอมงานวางทอแบบ
ตัวยูพรอมฝาปด 
-ผิวจราจรกวาง 7.5
ม. ยาว 403 ม.
พรอมงานวางทอแบบ
ตัวยูพรอมฝาปด 

- - 6,207,000 
งบ อบต. 

- - ระยะทางถนน 
ท่ีไดปรับปรุง 
 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กองชาง 

13 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ทางเขาวัดสํานักทอง 
ซอย 6 หมูท่ี 1 

เพ่ือประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การคมนาคม 

ผิวจราจรกวาง 5 ม.
ยาว 478 ม หนา 5 
ซม.พรอมรางระบาย
นํ้าตามแบบอบต. 

- - 1,847,000 
งบอบต. 

- - ระยะทางถนนท่ี
ปรับปรุงพรอมราง
ระบายนํ้า 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กองชาง 

14 กอสรางถนนคสล.ซอย 
4/1 สํานักทอง 
หมูท่ี 1 ตําบลสํานัก
ทอง 

เพ่ือประชาชนไดรับ 
ความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล.ก
วาง 4 ม.ยาว 63 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ผิวจราจร 252 ตรม. 
แบบไมมไีหลทาง 

- 167,000 
งบ อบต. 

216,900 
งบ อบต. 

- - จํานวนระยะ 
ทางของถนนท่ี 
กอสรางเปน 
คสล. 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กองชาง 



ผ.02 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง หนา 64 
 

 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ปรับปรุงถนนลูกรังใน
หมูบาน  หมูท่ี 1  
บานสํานักทอง 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลูกรังในตําบล
สํานักทองท่ีชํารุดทุก
สาย โดยลงดินลูกรัง 
พรอมปรับเกลี่ยเรียบ 
 

- 500,000 
งบ อบต. 

500,000 
งบ อบต. 

- - จํานวนระยะทาง 
ของถนนลูกรัง 
ท่ีไดปรับปรุงเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 
คมนาคม 

กองชาง 

16  ซอมแซมสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 5 เกษตรพัฒนา 
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหสะพานมีความ
แข็งแรง ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคม 
 

ซอมแซมสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 5 เกษตรพัฒนา 

- - 1,000,000 
งบ อบต. 

- - จํานวนสะพานท่ี
กอสราง 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 
คมนาคม 

กองชาง 

17 ซอมแซมทอบล็อก
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย หมอนทอง 1  
หมูท่ี1 

เพ่ือประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยและ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมและป 

ซอมแซมทอบล็อก
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย หมอนทอง 1  
หมูท่ี 1 

- - 200,000 
งบอบต. 

- - จํานวนทอบล็อก
คอนกรีตท่ีซอม 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 
คมนาคม 

กองชาง 

18 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ซอย 
หมอนทอง 2 หมูท่ี 1 
บานสํานักทอง 
 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 
0.15 เมตร ผิว
จราจร 1,000 ตร.ม. 

- - - 550,000 
งบ อบต. 

 

- จํานวนระยะทาง
ของถนนท่ีได
กอสรางเปนถนน
คอนกรีต 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม 

กองชาง 

19 โครงการกอสรางถนน  
คสล.เกษตรพัฒนา  
ซอย.5 (โรงงานตา  
โปย) หมูท่ี 1 บาน
สํานักทอง 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน  คสล.  
กวาง 5  เมตร  ยาว  
300  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

1,000,000 
งบ อบต. 

- - 1,000,000 
งบ อบต. 

- ระยะทางถนน 
ท่ีไดรับการกอ 
สราง 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ
คมนาคม 

กองชาง 

 



ผ.02 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 กอสรางถนน คอนกรีต
เสรมิเหลก็ซอย 5 / 1 
เกษตรพัฒนาหมูท่ี 1 
บานสํานักทอง 

เพ่ือใหประชาในการ
คมนาคมชนไดรับ
ความสะดวกสบาย 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง5 เมตรยาว 
200 เมตรหนา 
0.15 เมตรผิวจราจร 
1,000 ตร.ม. 

- - - 550,000 
งบ อบต. 

- จํานวนระยะทาง
ของถนนท่ีได
กอสรางเปนถนน
คอนกรีต 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
ในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

21 โครงการกอสรางถนน
พาราแอสฟลติก 
คอนกรีตเกาะกลาง 
ซอย 1 เช่ือมตอ 
ซอย ไปดีมาดี 4  
หมูท่ี 2 บานยายจั่น 

เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนใน 
การคมนาคมและ 
ขนสงผลผลติทางการ 
เกษตร 

กอสรางถนนพารา
แอสฟลติกคอนกรีต
กวาง 6 เมตรยาว 
417 เมตร หนา 
0.05 เมตรหรือมี
พ้ืนท่ีใชสอย2,502 
ตารางเมตร พรอมลง
ดินลูกรังไหลทางขาง
ละ0.50 เมตร (ตาม
แบบ อบต.สํานักทอง
กําหนด) 

1,696,000 
งบ อบต. 

- - - - ระยะทางถนน 
พาราแอสฟลติก 
คอนกรีต 
ท่ีกอสราง 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 
และขนสงผลผลติ 
ทางการเกษตร 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางถนน
พาราแอสฟลติก 
คอนกรีตเกาะกลาง 
ซอย 4 หมูท่ี 2  
บานยายจั่น 

เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนใน 
การคมนาคมและ 
ขนสงผลผลติทางการ 
เกษตร 

กอสรางถนนพารา
แอสฟลติกคอนกรีต
กวาง 6 เมตรยาว 
289 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีใชสอย1,734 
ตารางเมตรพรอมลง
ดินลูกรังไหลทางขาง
ละ 0.50 เมตร (ตาม
แบบ อบต.สํานักทอง
กําหนด) 

1,175,000 
งบ อบต. 

- - - - ระยะทางถนน 
พาราแอสฟลติก 
คอนกรีต 
ท่ีกอสราง 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 
และขนสงผลผลติ 
ทางการเกษตร 

กองชาง 

 



ผ.02 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 กอสรางถนน  คสล.  
สายคลองนอย  หมู 2 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม การ 
จราจร 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5 เมตร  ยาว 
22 เมตร  หนา 
0.15  เมตร พ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา  
110   ตารางเมตร 
 

100,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

24 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย ชากฝรั่ง หมูท่ี 2 
บานยายจั่น 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล.  
กวาง 5  เมตรยาว  
200   เมตร หนา 
0.15 เมตรผิวจราจร 
1,000 ตร.ม. 
 

- 550,000 
งบ อบต. 

550,000 
งบ อบต. 

- - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

25 กอสรางถนน คอนกรีต
เสรมิเหลก็เกาะกลาง 
ซอย 1 เช่ือมตอ ซอย 
ไปด-ีมาดี 4 หมูท่ี 2 
บานยายจั่น 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล.  
กวาง 5  เมตรยาว  
200   เมตร หนา 
0.15 เมตร ผิว
จราจร 1,000 ตร.ม. 
 

550,000 
งบ อบต. 

550,000 
งบ อบต. 

- - - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

26 กอสรางถนน คอนกรีต
เสรมิเหลก็สายสะพาน
ยาว (บานนายบุญสง) 
หมูท่ี 2 บานยายจั่น 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล.  
กวาง 5  เมตรยาว  
200   เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ผิวจราจร 1,000 
ตร.ม. 
 

- - - 550,000 
งบ อบต. 

- จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 ซอมแซมไหลทาง ถนน 
คสล.ซอย หนองตารอด 
(บริเวณบานลุงเรือง) 
หมูท่ี 2 บานยายจั่น 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

ซอมแซมไหลทาง
ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

- - - - 500,000 
งบ อบต. 

จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
ซอมแซมเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

28 ปรับปรุงฝายเซาะ
มะเดื่อ ซอย 4 
หมูท่ี 2 บานยายจั่น 

เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใช
อุปโภคบรโิภคอยาง 
เพียงพอ 

ปรับปรุงฝายตามแบบ 
มข. 2527 

- - - - 300,000 
งบ อบต. 

จํานวนฝาย 
ชะลอนํ้าท่ี 
ปรับปรุง 

มีนํ้าใชอุปโภค 
บริโภคอยาง 
เพียงพอ 

กองชาง 

29 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็เกาะกลาง 
ซอย 4 หมูท่ี 2 
บานยายจั่น 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5  เมตร ยาว 
160  เมตร หนา 
0.15  เมตร ผิว
จราจร 800 ตร.ม. 
 

490,700 
งบ อบต. 

490,700 
งบ อบต. 

490,700 
งบ อบต. 

 

- - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

30 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ ซอย ไปด-ี
มาดี 3 หมูท่ี 2 
บานยายจั่น 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล.  
5  เมตรยาว 162  
เมตร หนา 0.15  
เมตร ผิวจราจร 810 
ตร.ม. 
 

492,300  
งบ อบต. 

492,300  
งบ อบต. 

492,300  
งบ อบต. 

- - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กองชาง 

31 กอสรางถนนคอนกรตี
เสรมิเหลก็ ซอย ไปด-ี
มาดี 5 หมูท่ี 2 
บานยายจั่น 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
5  เมตรยาว 200  
เมตร หนา 0.15  
เมตรผิวจราจร 
1,000 ตร.ม. 
 

550,000 
งบ อบต. 

- - - 550,000 
งบ อบต. 

จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวกบาย 
ในการคมนาคม 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ ซอย ไปด-ี
มาดี 4 หมูท่ี 2  
บานยายจั่น 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5  เมตรยาว 
200  เมตร หนา 
0.15  เมตรผิว
จราจร 1,000 ตร.ม. 

550,000 
งบ อบต. 

550,000 
งบ อบต. 

- - - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

33 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ซอย ไปดี-มา
ดี 1 หมูท่ี 2  
บานยายจั่น 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5  เมตรยาว 
200  เมตร หนา 
0.15  เมตรผิว
จราจร 1,000 ตร.ม. 

550,000 
งบ อบต. 

- 550,000 
งบ อบต. 

- - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

34 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ซอย ไปดี-มา
ดี 2 หมูท่ี 2  
บานยายจั่น 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5  เมตรยาว 
200  เมตร หนา 
0.15  เมตรผิว
จราจร 1,000 ตร.ม. 

550,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

35 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กซอย ศาล
เจา-ชากฝรั่ง หมูท่ี 2 
บานยายจั่น 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5  เมตร ยาว 
200  เมตร หนา 
0.15  เมตรผิว
จราจร 1,000 ตร.ม. 

550,000 
งบ อบต. 

- - 550,000 
งบ อบต. 

- จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

36 ซอมแซมปากทอระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอยไปดี-มาดี 5  หมูท่ี 
2  บานยายจั่น 

เพ่ือใหการระบายนํ้า 
สะดวก 

ปรับปรุงโดยการขุด
ลอกรางระบายนํ้า
และเท คสล. กัน 
การกัดเซาะ พรอม
ตกแตง 

- - - - 300,000 
งบ อบต. 

พ้ืนท่ีฝายระบาย 
นํ้าท่ีขุดลอก 

ทําใหการระบาย 
นํ้าไดสะดวกข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 กอสรางฝายนํ้าลน ซอย 
เกาะกลางบริเวณบาน
หมอเฟอ หมูท่ี 2  
บานยายจั่น 

เพ่ือมีนํ้าอุปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ 

ฝายนํ้าลนขนาดความ
ยาว  15 เมตร   
พรอมทางเขา 

- - - - 450,000 
งบ อบต. 

จํานวนฝายนํ้า 
ลนท่ีไดกอสราง 

ประชาชนม ี
นํ้าใชตลอดป 

กองชาง 

38 ติดตั้งเนินชะลอ
ความเร็ว ซอย  เมรุวัด
ยายจั่น หมูท่ี 2 บาน
ยายจั่น 

เพ่ือชะลอความเร็วรถ
ท่ีสัญจรไปมา และปอ
กันอุบัติเหตุท่ีอาจ
เกิดข้ึน 

ติดตั้งเนินชะลอ
ความเร็ว ตามแบบท่ี
อบต.สํานักทอง
กําหนด 
 

- - - 10,000 
งบอบต. 

- จํานวนเนินชะลอ
ความเร็วท่ีตดิตั้ง 

ป ร ะ ช า ช น เ กิ ด
ความระมัดระวัง
ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

39 ปรับปรุงถนนลูกรัง ท่ี
ชํารุดทุกซอย 
หมูท่ี 2 บานยายจั่น 

เพ่ือปรับปรุงและ 
ซอมแซมถนนลูกรัง 
ท่ีชํารุดและเสียหาย 

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลูกรังท่ีชํารุดทุก
สาย โดยลงดินลูก 
รังพรอมปรับเกลี่ย
เรียบ 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

จํานวนระยะทาง 
ของถนนลูกรังท่ี 
ไดปรับปรุง 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กองชาง 

40 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ ธรรมสถิต 
ซอย 1 หมูท่ี 3 
บานธรรมสถิต 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5 เมตร ยาว 
200   เมตร หนา 
0.15 เมตร ผิว
จราจร 1,000  ตรม. 

550,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีไดกอ 
สรางเปนถนน 
คอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

41 กอสรางถนน คสล.ซอย 
4/2 หมูท่ี 3 บานธรรม
สถิต 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 4 เมตร ยาว 
100 เมตรหนา 
0.15 เมตร ผิว
จราจร 400 ตาราง
เมตร 

240,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวน ระยะ 
ทางของถนน  
คสล.ท่ีกอสราง 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 4/4 หมูท่ี 3  
บานธรรมสถิต 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 4 เมตร ยาว  
250 เมตร หนา
0.15 เมตรผิวจราจร 
1,000 ตรม. 

550,000 
งบ อบต. 

    จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

43 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ธรรมสถิต 
ซอย 2 หมูท่ี 3  
บานธรรมสถิต 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
5 เมตร ยาว 160 
เมตรหนา0.15 เมตร 
ผิวจราจร 800 ตรม. 

- 490,700 
งบอบต. 

490,700 
งบอบต. 

- - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

44 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ธรรมสถิต 
ซอย 1 / 2 หมูท่ี 3 
บานธรรมสถิต 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 4 เมตร ยาว  
180 เมตรหนา0.15 
เมตรผิวจราจร 720 
ตรม. 

- 494,000 
งบ อบต. 

- - - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

45 ปรับปรุงและซอมแซม
ถนนลูกรัง ธรรมสถิต 
ทุกสายหมูท่ี 3 บาน
ธรรมสถิต 

เพ่ือปรับปรุงและ 
ซอมแซมถนนลูกรัง 
ท่ีชํารุดและเสียหาย 

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลูกรังท่ีชํารุดทุก
สาย โดยลงดินลูก 
รังพรอมปรับเกลี่ย
เรียบ 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
ปรับปรุงเปน 
ถนนลูกรัง 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

46 กอสรางถนน คสล. ซอย 
8 หมูท่ี 3  
บานธรรมสถิต 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
5 เมตร ยาว  180 
เมตรหนา0.15 เมตร 
ผิวจราจร 9000 
ตรม. 
 

- - 500,000 
งบ อบต. 

- - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ี 
กอสราง 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 กอสรางถนน ดิน       
(บดอัดแนน) สายขาง
ประปา หมูท่ี 3 บาน
ธรรมสถิต 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน ดิน 
บดอัดแนน กวาง 5 
เมตร ยาว 300 
เมตรหนา0.20 เมตร 
และวางทอระบายนํ้า 
คสล 0.60 x 0.60 
เมตร 8 ทอน  

- - 490,700 
งบอบต. 

- - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสราง 
 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

48 กอสรางถนน คสล. ซอย 
3 หมูท่ี 3  
บานธรรมสถิต 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
5 เมตร ยาว  180 
เมตรหนา0.15 เมตร 
ผิวจราจร 900 ตรม. 

- - - - 500,000 
งบ อบต. 

จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ี 
กอสรางเปนถนน 
คสล. 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

49 กอสรางถนน คสล. ซอย 
4/1 หมูท่ี 3  
บานธรรมสถิต 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
5 เมตร ยาว  180 
เมตร หนา0.15 
เมตร ผิวจราจร 
9000 ตรม. 

- - - 500,000 
งบ อบต. 

- จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ี 
กอสรางเปนถนน 
คสล. 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

50 กอสรางถนน คสล. ซอย 
5/1 หมูท่ี 3  
บานธรรมสถิต 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
5 เมตร ยาว  200 
เมตร หนา0.15 
เมตร ผิวจราจร 
1,000 ตรม. 

- - - 550,000 
งบอบต. 

- จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ี 
กอสรางเปนถนน 
คสล. 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

51 กอสรางถนน คสล. ซอย 
7 หมูท่ี 3  
บานธรรมสถิต 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
5 เมตร ยาว  180 
เมตรหนา0.15 เมตร 
ผิวจราจร 9000 
ตรม. 

- - - 500,000 
งบ อบต. 

500,000 
งบ อบต. 

จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ี 
กอสรางเปนถนน 
คสล. 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 ปรับปรุง ซอมแซมถนน 
คสล.พรอมกอสรางหู
ชาง ซอย 5 ธรรมสถิต 
หมูท่ี 3 บานธรรม 
สถิต 
 

เพ่ือปรับปรุงและ 
ซอมแซมถนน คสล. 
ท่ีชํารุดและเสียหาย 

ปรับปรุงซอมแซม
ถนน คสล. ท่ีชํารุด
เสียหาย จํานวน 1 
สาย 

- - - 200,000 
งบ อบต. 

- จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
ปรับปรุงเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

53 กอสรางถนน คสล. ซอย 
3/1 หมูท่ี 3  
บานธรรมสถิต 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
5 เมตร ยาว  200 
เมตร หนา0.15 
เมตร ผิวจราจร 
1,000 ตรม.  
 

- - - - 550,000 
งบอบต. 

จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ี 
กอสรางเปนถนน 
คสล. 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

54 ปรับปรุงถนน ซอย 3/2 
หมูท่ี 3 บานธรรมสถิต 

เพ่ือปรับปรุงและ 
ซอมแซมถนน ท่ีชํารุด 
และเสียหาย 
 

ปรับปรุงถนนท่ีชํารุด 
เสียหาย 

- - - 100,000 
งบ อบต. 

 จําวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
ปรับปรุง 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 

กองชาง 

55 กอสรางฝายชะลอนํ้า 
เขาธรรมมาตร หมูท่ี 3 
บานธรรมสถิต 

เพ่ือกักเก็บนํ้าไว 
อุปโภคบรโิภคอยาง 
เพียงพอ 

กอสรางฝายชะลอนํ้า 
จํานวน 1 แหง 
(ตามแบบของทาง
ราชการ) 
 

100,000 
งบ อบต. 

- - 100,000 
งบ อบต. 

- จํานวนฝาย 
ชะลอนํ้าท่ี 
กอสราง 

ประชาชนมีนํ้า 
ใชอยางเพียงพอ 

กองชาง 

56 ขุดลอกฝายนํ้าลน 
คลองธรรมสถิต 
หมูท่ี 3  บานธรรมสถิต 

เพ่ือเพ่ิมการระบายนํ้า 
ในฤดูฝนและนํ้าทวม 

ขุดลอกฝายนํ้าลน
คลองธรรมสถิตตลอด
แนว 
 

- - 200,000 
งบ อบต. 

- - ระยะทางฝาย 
ท่ีขุดลอก 

ลดปญหานํ้าทวม 
ในฤดูฝน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 ปรับปรุงซอมแซมถนน
สาย สะพานชาง - ยาย
จั่น ชุมชนบานสะพาน
ชาง หมูท่ี 4 บาน
หาดใหญ 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

ปรับปรุงซอมแซม
ถนน สายสะพานชาง 
หมูท่ี 4 

500,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
ปรับปรุง 
ซอมแซม 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กองชาง 

58 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายสะพานชาง – 
ยายจั่น  หมูท่ี 4 บาน
หาดใหญ 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 6 เมตร ยาว  
1,500 เมตร หนา
0.20 เมตร พ้ืนท่ีไม
นอยกวา 9,000  
ตารางเมตร พรอม
ไหลทาง 0.50 เมตร 

- 8,272,000 
ประสาน 

อบจ. 

- - - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กองชาง 

59 กอสรางถนน คอนกรีต 
เสรมิเหลก็ ซอย สะพาน
ชาง-เขาอาง หมูท่ี 4 
บานหาดใหญ 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 
0.15 เมตร  ผิว
จราจร 1,000 ตร.ม 

- 550,000 
งบ อบต. 

- - - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

60 ซอมแซมหูชางสะพาน 
ถนนสายสะพานชาง – 
ยายจั่นหมูท่ี 4 บาน
หาดใหญ 

เพ่ือปองกันนํ้ากัด
เซาะทําใหสะพาน
เสียหาย 

ซอมแซมหูชาง
สะพาน ถนนสาย
สะพานชาง – ยายจั่น 
 

- - 100,000 
งบอบต. 

- - หูชางสะพานท่ี
ซอมแซม 

สะพานไมเสียหาย
จากนํ้ากัดเซาะ 

กองชาง 

61 กอสรางถนนคอนกรีต 
เสรมิเหลก็ ซอย ตลาด
สวนผูการ พรอมระบบ
ทอระบายนํ้า หมูท่ี 4 
บานหาดใหญ 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5  เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 
0.15  เมตรผิว
จราจร 1,000 ตร.ม. 

- - - 800,000 
งบ อบต. 

- จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

62 โครงการกอสรางถนน 
คสล. สาย เขามะกอก
ใน หมูท่ี 4 บาน
หาดใหญ 
 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 
0.15 เมตร  ผิว
จราจร 2,500 ตร.ม. 

1,500,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
การปรับปรุง 
ซอมแซม 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

63 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็สาย เขา
มะกอก – ถนนเขาลอย-
ซากบก หมูท่ี 4 บาน
หาดใหญ 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 6 เมตร ยาว 
270 เมตร หนา 
0.15 เมตร  ผิว
จราจร 1,600 ตร.ม.
แบบมีไหลทาง 

- - 1,000,000 
งบ อบต. 

- - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

64 โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอย ยานาง 
หมูท่ี 4 บานหาดใหญ 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 
0.15 เมตร  ผิว
จราจร 1,500 ตร.ม. 

- - - 1,000,000 
งบ อบต. 

- จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีไดiรับ 
การปรับปรุง 
ซอมแซม 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

65 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กซอย กอไผ 
หมูท่ี 4 บานหาดใหญ 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 
0.15 เมตร ผิว
จราจร 1,000 ตร.ม. 

- - - - 550,000 
งบ อบต. 

จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

66 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน ซอย 
เพ็ชลัดดา หมูท่ี 4  
บานหาดใหญ 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลูกรัง ซอย 
 เพ็ชลัดดา 
(ซอย ระวิน) 
 

100,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีไดiรับ 
การปรับปรุง 
ซอมแซม 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 



ผ.02 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง หนา 75 
 

 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67 ปรับปรุงซอมแซมสระ
หลวงเกา หมูท่ี 4 
 บานหาดใหญ 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ 

ขุดลอกสระหลวงเกา - - - 500,000 
งบ อบต. 

- จํานวนสระนํ้า 
ท่ีขุดลอก ปรับปรุง 

ประชาชนมีนํ้าใช
เพียงพอตลอดป 

กองชาง 

68 ปรับปรุงซอมแซมถนน
สายหาดใหญ ซอย 1 
หมูท่ี 4 บานหาดใหญ 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนสายหาดใหญ 
ซอย 1 

- - 100,000 
งบ อบต. 

- - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
ปรับปรุง 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กองชาง 

69 กอสรางขยายสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ฮั้วเพง  หมูท่ี 4  
บานหาดใหญ 

เพ่ือขยายพ้ืนท่ี 
การจราจร ลด
อุบัติเหต ุ

กอสรางขยายสะพาน 
ซอย ฮั้วเพง จํานวน 
1 แหง 

- - - 800,000 
งบ อบต. 

- จํานวนระยะทาง 
ของสะพานท่ีได 
กอสรางขยาย 

ประชาชนเกิด 
ความปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองชาง 

70 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็สายเขา
มะกอก – ซอย แปะฮั๊บ 
หมูท่ี 4 บานหาดใหญ 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 
0.15 เมตร  ผิว
จราจร 1,000 ตร.ม. 

550,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

71 ปรับปรุงซอมแซมลงดิน
ลูกรัง ถนนสายสะพาน
ชาง 1 (ยายแดง) 
หมูท่ี 4 บานหาดใหญ 

เพ่ือปรับปรุงและ 
ซอมแซมถนนลูกรัง 
ท่ีชํารุดและเสียหาย 

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลูกรังท่ีชํารุด
เสียหาย 
จํานวน 1 สาย 

- - - - 100,000 
งบ อบต. 

จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
ปรับปรุง 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กองชาง 

72 
 

ปรับปรุงซอมแซม ถนน 
คสล.ซอยเขามะกอก 
จํานวน 2 จุดจดุท่ี 1 
สามแยกซอยสมบูรณ 
จุดท่ี 2 สี่แยกอ้ัวเพงหมู
ท่ี 4 บานหาดใหญ 

ปรับปรุงซอมแซม 
ถนนคสล. ท่ีชํารุด 
และเสียหาย 

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนคสล. ท่ีขํารดุ 
เสียหาย 
จํานวน 2 จุด 

200,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
ปรับปรุง 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กองชาง 

 



ผ.02 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง หนา 76 
 

 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

73 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กซอย รวม
จํานงค-เขามะกอก  
หมูท่ี 4 บานหาดใหญ 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5  เมตร ยาว 
200  เมตร หนา 
0.15 เมตร ผิว
จราจร  1,000   
ตร.ม. 

- - - 550,000 
งบ อบต. 

- จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

74 กอสรางทอเหลีย่ม คสล.   
หมูท่ี  4 สวนครจูํานงค   

เพ่ือใหการระบายนํ้า 
สะดวก 

กอสรางทอเหลีย่ม 
คสล. ขนาด
1.80x1.80x8.00  
ม.  1  ชอง 

- - 100,000 
งบ อบต. 

- - จํานวนทอ 
เหลี่ยมท่ีได 
กอสราง 

ลดปญหานํ้า 
ทวมในฤดูฝน 

กองชาง 

75 กอสรางทอเหลีย่ม คสล.   
หมูท่ี  4 สวนแปะฮับ   

เพ่ือใหการระบายนํ้า 
สะดวก 

กอสรางทอเหลีย่ม 
คสล. ขนาด
1.80x1.80x8.00
ม.  1 ชอง 

- - - 100,000 
งบ อบต. 

- จํานวนทอ 
เหลี่ยมท่ีได 
กอสราง 

ลดปญหานํ้า 
ทวมในฤดูฝน 

กองชาง 

76 กอสรางทอเหลีย่ม คสล.   
หมูท่ี  4 สวนแปะนํ้า   

เพ่ือใหการระบายนํ้า 
สะดวก 

กอสรางทอเหลีย่ม 
คสล. ขนาด
1.80x1.80x8.00  
ม.  1 ชอง 
 

- - - 100,000 
งบ อบต. 

- จํานวนทอ 
เหลี่ยมท่ีได 
กอสราง 

ลดปญหานํ้า 
ทวมในฤดูฝน 

กองชาง 

77 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ซอย สมบูรณ 
หมูท่ี 4  บานหาดใหญ 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5  เมตร ยาว 
200  เมตร หนา 
0.15  เมตร ผิว
จราจร 1,000 ตร.ม. 
 

- - - - 550,000 
งบ อบต. 

จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

 
 



ผ.02 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง หนา 77 
 

 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

78 ติดตั้งเนินชะลอ
ความเร็ว ซอย เขา
มะกอกใน หมูท่ี 4 บาน
หาดใหญ 

เพ่ือชะลอความเร็วรถ
ท่ีสัญจรไปมา และ
ปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจ
เกิดข้ึน 

ติดตั้งเนินชะลอ
ความเร็ว ตามแบบท่ี
อบต.สํานักทอง
กําหนด 
 

- - - 10,000 
งบอบต. 

- จํานวนเนินชะลอ
ความเร็วท่ีตดิตั้ง 

ป ร ะ ช า ช น เ กิ ด
ความระมัดระวัง
ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

79 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็เขาแหลม 
ซอย 1 หมูท่ี 5 
บานเกษตร 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
5  เมตร ยาว 300  
เมตร หนา 0.15  
เมตรผิวจราจร 
1,500 ตร.ม. 

- - - 900,000 
งบ อบต. 

- จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปนคสล. 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ
คมนาคม 

กองชาง 

80 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ถนน สายเขา
อางนอก ซอย 2 
หมูท่ี 5 บานเกษตรศิร ิ

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5  เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 
0.15 เมตรผิวจราจร 
1,000 ตร.ม. 

- - - - 550,000 
งบ อบต. 

จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

81 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสาย เขาอาง-
สะพานชาง หมูท่ี 5 
บานเกษตรศริ ิ

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5  เมตร ยาว 
160 เมตร หนา 
0.15 เมตรผิวจราจร 
800 ตร.ม. 

- - 490,700 
งบ อบต. 

- - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

82 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กซอย เขาอาง-
เกษตรศริิ ซอย 7 
หมูท่ี 5 บานเกษตรศิร ิ

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 4  เมตร ยาว 
135  เมตร หนา 
0.15  เมตรผิว
จราจร 540 ตร.ม. 
 

- - 323,900 
งบ อบต. 

- - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

 



ผ.02 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง หนา 78 
 

 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

83 กอสรางทอเหลีย่ม 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายเขาแหลม   
หมูท่ี  5  บานเกษตรศริ ิ

เพ่ือใหการระบายนํ้า 
สะดวก 

กอสรางทอเหลีย่ม 
คสล. ขนาด 
1.80x1.80x8.00  
 ม.  2  ชอง 

- - - 300,000 
งบ อบต. 

- จํานวนทอ 
เหลี่ยม 
ท่ีไดกอสราง 

ลดปญหานํ้า 
ทวมในฤดูฝน 

กองชาง 

84 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายเฉลมิ
พระเกียรติ ซอย 6 
หมูท่ี 5 บานเกษตรศิร ิ

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 
0.15 เมตรผิวจราจร 
1,000 ตร.ม. 

- - - 550,000 
งบ อบต. 

- จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

85 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็สาย เกษตร
ศิริ-เขาอาง ซอย 3 
หมูท่ี 5 บานเกษตรศิร ิ

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5  เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 
0.15 เมตรผิวจราจร 
1,000 ตร.ม. 

550,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

86 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็สาย เกษตร
ศิริ-เขาอาง ซอย 4  
หมูท่ี 5 บานเกษตรศิร ิ

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5  เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 
0.15 เมตรผิวจราจร 
1,000 ตร.ม. 

550,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

87 ปรับปรุงซอมแซมฝาย
ชะลอนํ้าเขาแหลม     
หมูท่ี 5 บานเกษตรศิร ิ

เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใช 
อุปโภคบรโิภคอยาง 
เพียงพอ 

ปรับปรุงซอมแซมฝาย
ชะลอนํ้า ตามสภาพ
พ้ืนท่ี 

50,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนฝายชะ 
ลอนํ้าท่ีปรับปรุง 
ซอมแซม 

ประชาชนมีนํ้าใช 
อุปโภคบรโิภค 
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

88 ปรับปรุงซอมแซมและ
ขยายถนนเขาแหลม 
ซอย 3 หมูท่ี 5 บาน
เกษตรศริ ิ

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลูกรังท่ีชํารุด 
โดยลงดินลูกรังพรอม
ปรับเกลีย่เรยีบ 

- 100,000 
งบ อบต. 

- - - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
ปรับปรุง 
ซอมแซม 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

89 ปรับปรุงขุดลอกแหลง
นํ้าและกอสรางฝาย
ชะลอนํ้า เกษตรศริิ- 
เขาอาง ซอย 6 หมูท่ี 5 
(บริเวณติดท่ีดินนาย
วรงค) 

เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใช 
อุปโภคบรโิภคอยาง 
เพียงพอ 

ขุดลอกแหลงนํ้าและ 
กอสรางฝายชะลอนํ้า  
จํานวน 1 จุด 

- - - 100,000 
งบ อบต. 

- จํานวนระยะทาง 
ท่ีขุดลอกแหลง 
นํ้าและกอสราง 
ฝาย 

ประชาชนมีนํ้าใช 
อุปโภคบรโิภค 
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

90 ปรับปรุงถนนลูกรัง ทุก
สายในหมูบานเกษตรศิร ิ
หมูท่ี 5 บานเกษตรศิร ิ

เพ่ือปรับปรุงและ 
ซอมแซมถนนลูกรัง 
ท่ีชํารุดและเสียหาย 

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลูกรังทีชํารุดทุก
สาย โดยลงดินลูก 
รังพรอมปรับเกลี่ย
เรียบ 

100,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
ปรับปรุงเปน 
ถนนลูกรัง 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

91 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็สายเฉลมิ
พระเกียรติ ซอย 4 
หมูท่ี 5 บานเกษตรศิร ิ

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 
0.15 เมตรผิวจราจร 
1,000 ตร.ม. 

- - 550,000 
งบ อบต. 

- - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

92 กอสรางทอเหลีย่ม คสล.   
สายเฉลิมพระเกียรติ 
ซอย  5  หมูท่ี  5  
บานเกษตรศริ ิ

เพ่ือใหการระบายนํ้า 
สะดวก 

กอสรางทอเหลีย่ม 
คสล. ขนาด
1.80x1.80x8.00  
ม.  2 ชอง 

- - - 300,000 
งบ อบต. 

- จํานวนทอ 
เหลี่ยมท่ีได 
กอสราง 

ลดปญหานํ้า 
ทวมในฤดูฝน 

กองชาง 

93 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ ซอย คลอง
นํ้าใส  หมูท่ี 5   
บานเกษตรศริ ิ

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5  เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 
0.15  เมตรผิว
จราจร 1,500 ตร.ม. 
 

- - - - 900,000 
งบ อบต. 

จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

94 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ สายเฉลมิ
พระเกียรติ ซอย 3 
หมูท่ี 5 บานเกษตรศิร ิ

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5  เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 
0.15  เมตร 
ผิวจราจร 750 ตร.ม. 

- - - - 500,000 
งบ อบต. 

จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

95 กอสรางทอเหลีย่ม 
คอนกรีตเสริม เหล็ก 
ซอย คลองนํ้าใส   
หมูท่ี  5  บานเกษตรศริ ิ

เพ่ือใหการระบายนํ้า 
สะดวก 

กอสรางทอเหลีย่ม 
คสล. ขนาด 
1.80x1.80x8.00  
 ม.  2  ชอง 

- 300,000 
งบ อบต. 

- - - จํานวนทอ 
เหลี่ยม 
ท่ีไดกอสราง 

ลดปญหานํ้า 
ทวมในฤดูฝน 

กองชาง 

96 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายเฉลมิ
พระเกียรติ  ซอย 2  
หมูท่ี 5 บานเกษตรศิร ิ

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5  เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 
0.15  เมตร 
ผิวจราจร 1,000 
ตร.ม. 

550,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

97 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ซอย เกษตร
ศิริ-เขาอาง ซอย 1   
หมูท่ี 5 บานเกษตรศิร ิ

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5  เมตร ยาว 
300  เมตร หนา 
0.15  เมตรผิว
จราจร 1,500 ตร.ม. 

- - - 900,000 
งบ อบต. 

- จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

98 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ซอยเฉลิม
พระเกียรติ  ซอย 1   
หมูท่ี  5 บานเกษตรศิร ิ

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 
0.15 เมตรผิวจราจร 
1,000  ตร.ม. 
 

- - - 550,000 
งบ อบต. 

- จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

99 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ สายเกษตร
ศิริ – เขาอาง หมูท่ี 5 
บานเกษตรศริ ิ

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5  เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 
0.15  เมตร 
ผิวจราจร 750 ตร.ม. 

- - - 500,000 
งบ อบต. 

 จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงคชวิีตตามหลักปรั๙ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีสวนรวมของประชาชน 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรดการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุลและย่ังยืน 
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : แนวทางท่ี 2 กอสราง ปรับปรุงสาธารณูปโภค 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ ขุดสระนํ้า หมู
ท่ี 1 บานสํานักทอง 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภคบริโภค 

ขุดสระนํ้าขนาดกวาง 
20x 80 เมตร 
ลึก 6 เมตร 

800,000 
งบ อบต. 

- - - - ปริมาณของสระ 
ท่ีขุด 

ประชาชนมีนํ้าใช 
อุปโภคบรโิภค 

กองชาง 

2 ขุดเจาะบอบาดาล  
หมูท่ี 1 บานสํานักทอง 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า
ในการอุปโภคบริโภค 
เพียงพอ 

ขุดเจาะบอบาดาล
ตามแบบมาตรฐาน 
กรมทรัพยากรนํ้า 

150,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนบอ 
บาดาลท่ีขุดเจาะ 

ประชาชนมีนํ้าใช 
อุปโภคบรโิภค 
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

3 โครงการติดตั้งหมอ
แปลงไฟฟาเพ่ิมเฟส  
หมู 1 บานสํานักทอง 

เพ่ือใหประชาชนม ี
ไฟฟาใชทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
ตามจุดท่ีมีปญหา
กระแสไฟฟา 
 

100,000 
งบอบต. 

- - - - จํานวนขยายเขต 
ไฟฟาแรงต่ํา 
ท่ีติดตั้ง 

มีไฟฟาใชเพียง 
พอครอบคลุม 
ทุกครัวเรือน 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางฝาย
ชะลอนํ้า ซอย 
หมอนทอง 2 หมูท่ี 1 
บานสํานักทอง 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า 
ใชอุปโภคบริโภค 
อยางเพียงพอ 

กอสรางฝายชะลอนํ้า  
จํานวน  1 แหง 

- - - - 100,000 
งบอบต. 

จํานวนฝาย 
ชะลอนํ้าท่ี 
กอสราง 

ประชาชนมีนํ้าใช 
อุปโภคบรโิภค 
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

5 ติดตั้งเสาไฟฟา แบบ
โคมก่ิงสูง 9 เมตร  
ซอย 4 บานสํานักทอง 
หมูท่ี 1 

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยให
ประชาชนในการ 
สัญจรไปมา 

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
โคมก่ิงชนิดใชหลอด  
250 วัตต หมูท่ี 1 
จํานวน  10  จดุ 
 

- - - 500,000 
งบ อบต. 

- จํานวนไฟฟา 
สองสวางท่ีติดตั้ง 

ทําใหมีความ 
ปลอดภัยใน 
การคมนาคม 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ติดตั้งเสาไฟฟา แบบ
โคมก่ิงสูง 9 เมตร ถนน
สาย 3320 
บริเวณหนาวัดโอภาสี - 
แยกสวนผูการ 

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยให
ประชาชนในการ 
สัญจรไปมา 

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
โคมก่ิงชนิดใชหลอด  
250 วัตต หมูท่ี 1 - 
หมูท่ี 4 จํานวน  20  
จุด 

- - - 1,000,000 
งบ อบต. 

- จํานวนไฟฟา 
สองสวางท่ีติดตั้ง 

ทําใหมีความ 
ปลอดภัยใน 
การคมนาคม 

กองชาง 

7 ติดตั้งเสาไฟฟา แบบ
โคมก่ิงสูง 9 เมตร 
บริเวณแยกโลตัส-เดอะ
ปารค หมูท่ี 1  

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยให
ประชาชนในการ 
สัญจรไปมา 

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
โคมก่ิงชนิดใชหลอด  
250 วัตตหมูท่ี 1 
จํานวน  20  จุด 

- - 1,000,000 
งบ อบต. 

- - จํานวนไฟฟา 
สองสวางท่ีติดตั้ง 

ทําใหมีความ 
ปลอดภัยใน 
การคมนาคม 

กองชาง 

8 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟาสวนภมูิภาคเพ
เพ่ือดําเนินการ  
ติดั้งมิเตอรไฟฟา
สาธารณะในเขตตําบล
สํานักทอง 

อุดหนุนการไฟฟา 
สวนภูมภิาคเพเพ่ือ 
ดําเนินการติดตั้ง 
มิเตอรไฟฟา
สาธารณะในเขต
ตําบลสํานักทอง 

ติดตั้งมิเตอรไฟฟา 
สาธารณะ จํานวน 5  
หมูบาน 

100,000 
งบ อบต. 
/(อุดหนุน) 

- - - - ติดตั้งมิเตอร 
ไฟฟาสาธารณะ  
จํานวน 
5 หมูบาน 

มีไฟฟาสาธารณะ 
ใหบริการประชาขน 
ในการสัญจรเวลา 
กลางคืน 

กองชาง 

9 ติดตั้งไฟฟาโซลาเซลล 
หมูท่ี 1 - หมูท่ี 5 
ตําบลสํานักทอง 

เพ่ือใหแสงสวาง 
ในกลางคืน,ปองกัน 
อุบัติเหตุ ชีวิตและ 
ทรัพยสินของ
ประชาชน 

ติดตั้งไฟฟาโซลาเซลล 
หมูท่ี 1 – หมูท่ี 5 
ต.สํานักทอง สูง 9 
เมตร 86 ตน LED 
100 W โซลาเซลล 
120 W 

- 3,000,000 
งบ อบต. 

5,107,110 
งบอบต 

- - จํานวนไฟฟา 
โซลาเซลลท่ีติด 
ตั้ง 

ประชาชนไดรับ 
ความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

10 ติดตั้งปายจราจรและไฟ 
กระพริบบริเวณจุดเสี่ยง 
หมูท่ี 1-หมูท่ี 5 
ตําบลสํานักทอง 

เพ่ือเปนการแจงเตือน 
ใหประชาชนมีความ 
ระมัดระวังและ
ปองกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน
บริเวณจุดเสี่ยง 

ติดตั้งปายจราจรและ
ไฟกระพริบบริเวณจุด
เสี่ยง หมูท่ี 1 - 5 

- 500,000 
งบ อบต. 

- - - จํานวนปาย 
จราจรและไฟ 
กระพริบท่ีตดิตั้ง 

ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ
บริเวณจุดเสี่ยง 
ในพ้ืนท่ีตําบล 
สํานักทอง 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 กอสรางหอกระจายขาว 
หมูท่ี 1-หมูท่ี 5 
ตําบลสํานักทอง 

เพ่ือเปนชองทาง 
ประชาสมัพันธขอมูล 
ขาวสารในชุมชน 

กอสรางหอกระจาย
ขาวแบบไรสาย 
พรอมติดตั้ง 
ระบบเสียง ลําโพง
และอุปกรณอ่ืนๆท่ี
จําเปนในหมูท่ี 1 - 5 

- 1,300,000 
งบ อบต. 

- - - จํานวนหอ 
กระจายขาว 
ท่ีติดตั้ง 

ทําใหประชาชนได 
รับขอมูลขาวสาร 
อยางท่ัวถึง  
มีชองทาง
ประชาสมัพันธ 
เพ่ิมข้ึน 

สํานักงาน 
ปลัด 

12 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
บริเวณเกาะกลาง  
ซอย 2 หมูท่ี 2  
บานยายจั่น 

เพ่ือใหประชาชนม ี
ไฟฟาใชทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
ตามจุดท่ีมีปญหา
กระแสไฟฟาตก 
ตามแบบ กฟภ. 

- - 500,000 
งบ อบต. 

- - จํานวนขยายเขต 
ไฟฟาแรงต่ํา 
ท่ีติดตั้ง 

มีไฟฟาใชเพียง 
พอครอบคลุม 
ทุกครัวเรือน 

กองชาง 

13 ขยายเขตไฟฟา ซอย  
ไปดี –มาดี 3 หมูท่ี 2 
บานยายจั่น 

เพ่ือใหประชาชนม ี
ไฟฟาใชทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
ซอย ไปด-ี มาดี 3 
หมูท่ี 2 

- - - - 100,000 
งบ อบต. 

จํานวนขยายเขต 
ไฟฟาท่ีติดตั้ง 

ทําใหมีไฟฟาใช 
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

14 ขยายเขตประปาพรอม
ฝงกลบทอประปา 
หมูท่ี 2 

เพ่ือขยายเขต
ใหบริการนํ้าประปา
ภายในหมูท่ี 2 

ขยายเขตบริการ
ประปาใหครอบคลุม
หมูท่ี 2  

  100,000 
งบ อบต. 

- - จํานวนครัวเรือนท่ี
ใชนํ้าประปา 

ประชาชนมีนํ้า
อุปโภคบรโิภค
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

15 ขุดเจาะบอบาดาล  
หมูท่ี 2 บานยายจั่น 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า 
ในการอุปโภคบริโภค 
เพียงพอ 

ขุดเจาะบอบาดาล
ตามแบบมาตรฐาน 
กรมทรัพยากรนํ้า
บริเวณ ซอยเขาเหด็-
หวงชมพู 

- - - 150,000 
งบ อบต. 

- จํานวนบอ 
บาดาลท่ีขุดเจาะ 

ประชาชนมีนํ้าใช 
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

16 ซอมแซมบํารุงประปา  
ปรับปรุง ปรับปรุงภูมิ
ทัศนม.2 - ม.3 

เพ่ือใหประชาชนใน 
หมูท่ี 2 หมูท่ี  3 มีนํ้า 
ใชอุปโภคบริโภค
อยางเพ่ืองพอ และมี
ภูมิทัศนท่ีสวยงาม 

ปรับปรุงระบบประปา  100,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนครัวเรือน 
ท่ีมีนํ้าอุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีนํ้า 
ประปาใชอยาง
ท่ัวถึง 
และภมูิทัศนท่ีสวย 
งาม 

กองชาง 

 



ผ.02 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง หนา 85 
 

 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 เพ่ิมหมอแปลง ซอย
คลองนอยหมูท่ี 2 
บานยายจั่น 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
ซอยคลองนอย  
 

- - - 100,000 
งบ อบต. 

- จํานวนขยาย 
เขตไฟฟาแรงต่าํ 

มีไฟฟาใชเพียงพอ 
ครอบคลมุ 
ทุกครัวเรือน 

กองชาง 

18 เพ่ิมหมอแปลง ซอย 
หวงชมพู หมูท่ี 2  
บานยายจั่น 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
ซอย หวงชมพู 

- - - - 100,000 
งบ อบต. 

จํานวนขยาย 
เขตไฟฟาแรงต่าํ 

มีไฟฟาใชเพียงพอ 
ครอบคลมุ 
ทุกครัวเรือน 

กองชาง 

19 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
ซอยเขาชุมเหด็ หมูท่ี 2  
บานยายจั่น 

เพ่ือใหประชาชนม ี
ไฟฟาใชทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
ซอยเขาชุมเหด็  
หมูท่ี 2 ตามแบบ 
กฟภ. 
 

50,000 
งบ อบต. 

    จํานวนขยายเขต 
ไฟฟาแรงต่ําท่ี 
ติดตั้ง 

มีไฟฟาใชเพียงพอ 
ครอบคลมุทุก 
ครัวเรือน 

กองชาง 

20 ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
โคมก่ิง  เกาะกลาง ซอย 
1 - 6 หมูท่ี 2  

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมสัญจรไปมา 

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
โคมก่ิงชนิดใชหลอด  
250 วัตต หมูท่ี 2 
จํานวน  20  จดุ 
 

- - - 1,000,000 
งบ อบต. 

- จํานวนไฟฟา 
สองสวางท่ี 
ติดตั้ง 

ทําใหมีความ 
ปลอดภัยใน 
การคมนาคม 

กองชาง 

21 ติดตั้งขยายเขตระบบ
ไฟฟาสองสวาง 2 ขาง
ทางพรอมติดตั้งมเิตอร
ไฟฟาสาธารณะ 
ซอย 1(โรงงานปลา
กระปอง) หมูท่ี 3  
บานธรรมสถิต 

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมสัญจรไปมา 

ติดตั้งขยายเขตระบบ
ไฟฟาสองสวาง 2 
ขางทางพรอม 
ติดตั้งมิเตอรไฟฟา
สาธารณะซอย 1 
(โรงงานปลากระปอง) 
หมูท่ี 3 
 

- - - 1,000,000 
งบ อบต. 

- จํานวนท่ีติดตั้ง 
ขยายเขตระบบ 
ไฟฟาสาธารณะ 

ทําใหมีความ 
ปลอดภัยใน 
การคมนาคม 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 กอสรางหอกระจายขาว 
แบบไรสาย หมูท่ี 3 
บานธรรมสถิต 

เพ่ือเปนชองทาง 
ประชาสมัพันธขอมูล 
ขาวสารในชุมชน 

กอสรางหอกระจาย
ขาวแบบไรสายพรอม
ติดตั้งอุปกรณ  

- 500,000 
งบ อบต.- 

- - - จํานวนระบบ 
เสียงตามสาย 
ท่ีกอสราง 

ทําใหประชาชนได 
รับขอมูลขาวสาร 
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

23 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
ถนนตนกระบก-ยายจั่น 
หมูท่ี 3 บานธรรมสถิต 

เพ่ือใหประชาชนม ี
ไฟฟาใชทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา  
ถนนตนกระบก-ยาย
จั่น ตามจุดท่ีมี
กระแสไฟฟาตก  
ตามแบบ กฟภ. 

- - 200,000 
งบ อบต. 

- - จํานวนขยายเขต 
ไฟฟาแรงต่ํา 
ท่ีติดตั้ง 

มีไฟฟาใชเพียง 
พอครอบคลุม 
ทุกครัวเรือน 

กองชาง 

24 เพ่ิมสายดับและตดิตั้ง
มิเตอรไฟฟาสองสวาง
ท้ังหมูบาน หมูท่ี 3 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวางสอง
ขางทางใหประชาชน
ในการสัญจรไปมา 

ติดตั้งมิเตอรไฟฟา
สาธารณะและตดิตั้ง
ไฟโคมก่ิงถนนสาย
หลักหมูท่ี 3 

- - 200,000 
งบ อบต. 

-  จํานวนไฟฟา 
สองสวางท่ี 
ติดตั้ง 

ทําใหมีความ 
ปลอดภัยใน 
การคมนาคม 

กองชาง 

25 ขยายเขตไฟฟาแรงสูง 
(บานนายชุมพล คําศรี 
ถึงบานนายลํายอง 
เกิดมณี) หมูท่ี 3 บาน
ธรรมสถิต 

เพ่ือใหประชาชนม ี
ไฟฟาใชทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาแรงสูง - - - 200,000 
งบ อบต. 

- จํานวนขยายเขต 
ไฟฟาแรงสูง 
ท่ีติดตั้ง 

มีไฟฟาใชเพียง 
พอครอบคลุม 
ทุกครัวเรือน 

กองชาง 

26 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
ซอย 3 และซอย 4/1 
หมูท่ี 3 บาธรรมสถิต 

เพ่ือใหประชาชนม ี
ไฟฟาใชทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา  
ตนกระบก-ยายจั่น 
ตามจุดท่ีมกระแส
ไฟฟาตก ตามแบบ  
กฟภ. 

- 200,000 
งบ อบต. 

- - - จํานวนขยายเขต 
ไฟฟาแรงต่ํา 
ท่ีติดตั้ง 

มีไฟฟาใชเพียง 
พอครอบคลุม 
ทุกครัวเรือน 

กองชาง 

27 กอสรางหลังคาคมุ
เครื่องออกกําลังกาย 
หมูท่ี 3 บานธรรมสถิต 

เพ่ือรักษาเครื่อง 
ออกกําลังกายใหม ี
อายุการใชงานท่ียืน
ยาว 

กอสรางหลังคาคมุ
เครื่องออกกําลังกาย 

100,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนหลังคา 
คุมเครื่องออก 
กําลังกาย 

ประชาชนไดใช 
เครื่องออกกําลัง
กายและสุขภาพด ี

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 เจาะบอบาดาล บรเิวณ
พ้ืนท่ี หมูท่ี 3 บานธรรม
สถิต 

เพ่ือประชาชนในหมู 
ท่ี 3 มีนํ้าใชอุปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ 

เจาะบอบาดาลตาม
แบบมาตรฐาน กรม
ทรัพยากรนํ้าฯ 

100,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนบอ 
บาดาลท่ีขุดเจาะ 

มีนํ้าใชเพียงพอ 
ตลอดป 

กองชาง 

29 ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน หมูท่ี 3 บาน
ธรมสถิต 

เพ่ือประชาชนในหมู 
ท่ี 3 มีนํ้าใชอุปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ 

ขยายเขตทอประปา 
เขาซอย 1 ใหท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน 

- - - - 100,000 
งบ อบต. 

จํานวนครัวเรือน 
ท่ีมีนํ้าอุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีนํ้า 
ประปาใช 
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

30 กอสรางฝายนํ้าลน 
คลองนํ้าใส หมูท่ี 3 
บานธรรมสถิต 

เพ่ือกักเก็บนํ้าไว 
อุปโภคบรโิภคอยาง 
เพียงพอ 

กอสรางฝายนํ้าลน 
จํานวน 1 แหง 
(ตามแบบของทาง
ราชการ) 

- - 200,000 
งบ อบต. 

- - จํานวนฝาย 
ชะลอนํ้าท่ี 
กอสราง 

ประชาชนมีนํ้า 
ใชอยางเพียงพอ 

กองชาง 

31 กอสรางฝายชะลอนํ้า 
เขาธรรมมาตร หมูท่ี 3 
บานธรรมสถิต 

เพ่ือกักเก็บนํ้าไว 
อุปโภคบรโิภคอยาง 
เพียงพอ 

กอสรางฝายชะลอนํ้า 
จํานวน 1 แหง 
(ตามแบบของทาง
ราชการ) 

- - - 100,000 
งบ อบต. 

- จํานวนฝาย 
ชะลอนํ้าท่ี 
กอสราง 

ประชาชนมีนํ้า 
ใชอยางเพียงพอ 

กองชาง 

32 ขุดลอกอางเก็บนํ้า 
เขาธรรมมาตร 
หมูท่ี 3  บานธรรมสถิต 

เพ่ือเพ่ิมการกักเก็บนํ้า 
ในฤดูฝน 
 

ขุดลอกอางเก็บนํ้าเขา
ธรรมาตรตามแบบ 
อบต.สํานักทอง 

- - - - 200,000 
งบ อบต. 

ปริมาณพ้ืนท่ี ท่ีขุด
ลอก 

ประชาชนมีนํ้าใช
อุปโภคบรโิภค
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

33 ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
โคมก่ิง ชุมชนเขาหลวง
เตี่ย, ชุมชนสะพานชาง 
หมูท่ี 4 บานหาดใหญ 

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมสัญจรไปมา 

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
โคมก่ิงชนิดใชหลอด  
250 วัตต หมูท่ี 4 
จํานวน  20  จุด 

- - - 1,000,000 
งบ อบต. 

- จํานวนไฟฟา 
สองสวางท่ี 
ติดตั้ง 

ทําใหมีความ 
ปลอดภัยใน 
การคมนาคม 

กองชาง 

34 ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
โคมก่ิง แยกเดอะปารค 
- ชุมชนสะพานชาง หมู
ท่ี 4 บานหาดใหญ 

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมสัญจรไปมา 

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
โคมก่ิงชนิดใชหลอด  
250 วัตต หมูท่ี 4 
จํานวน  10  จดุ 
 

- - - 500,000 
งบ อบต. 

- จํานวนไฟฟา 
สองสวางท่ี 
ติดตั้ง 

ทําใหมีความ 
ปลอดภัยใน 
การคมนาคม 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 เจาะบอบาดาลบริเวณ
เขาชอง-สลอดและ
ปรับปรุงแกไขระบบ
ประปาหมูบาน หมูท่ี 4  

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภคบริโภค 
อยางเพียงพอ 

เจาะบอบาดาลตาม
แบบมาตรฐาน  
กรมทรัพยากรฯ 

- - - 500,000 
งบ อบต. 

- จํานวนบอ 
บาดาลท่ีขุดเจาะ 

ประชาชนมีนํ้าใช 
ปุปโภคบริโภค 
ฮยางเพียงพอ 

กองชาง 

35 เจาะบอบาดาล ชุมชน
สะพานชาง หมูท่ี 4  
บานหาดใหญ 

เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใช 
ในหนาแลง 

เจาะบอบาดาลตาม
แบบมาตรฐาน กรม
ทรัพยากร 

- - - 100,000 
งบ อบต. 

- จํานวนบอ 
บาดาลท่ีขุดเจาะ 

มีนํ้าใชเพียงพอ 
ตลอดป 

กองชาง 

36 ติดตั้งเพ่ิมหมอแปลง
ไฟฟาเพ่ิมเฟสกลุม บาน
เขาหลวงเตีย่ หมู 4 
บานหาดใหญ 

เพ่ือใหประชาชนม ี
ไฟฟาใชทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
ตามจุดท่ีมีปญหา
กระแสไฟฟาตกตาม
แบบ กฟภ. 

- - 100,000 
งบอบต. 

- - จํานวนขยายเขต 
ไฟฟาแรงต่ํา 
ท่ีติดตั้ง 

มีไฟฟาใชเพียง 
พอครอบคลุม 
ทุกครัวเรือน 

กองชาง 

37 กอสรางระบบเสยีงตาม
สายหมูท่ี 4 บาน
หาดใหญ(กลุมสะพาน
ชางสวนผูการ) 

เพ่ือเปนชองทาง 
ประชาสมัพันธขอมูล 
ขาวสารในชุมชน 

ติดตั้งระบบเสียงตาม
สายตัวขยายเสียง  
ลําโพงรวมท้ังอุปกรณ
ตาง ๆ 

200,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนระบบ 
เสียงตามสาย 
ท่ีกอสราง 

ทําใหประชาชนได 
รับขอมูลขาวสาร 
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

38 ปรับปรุงระบบเสียงตาม
สาย หมูท่ี 4  
บานหาดใหญ 

เพ่ือเปนชองทาง 
ประชาสมัพันธขอมูล 
ขาวสารในชุมชน 

ติดตั้งระบบเสียงตาม
สายตัวขยายเสียง  
ลําโพงรวมท้ัง 
อุปกรณตาง ๆ 

- - - 200,000 
งบ อบต. 

- จํานวนระยะทาง 
ท่ีปรับปรุง 
เสียงตามสาย 

ทําใหประชาชนได 
รับขอมูลขาวสาร 
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

39 ขยายเขตไฟฟาแรงสูง 
พรอมหมอแปลง สาย 
3139 (เขาหลวงเตีย่) 
หมูท่ี 4 บานหาดใหญ 

เพ่ือใหประชาชน 
มีไฟฟาใชทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาแรงสูง 
พรอมหมอแปลงตาม
แบบ กฟภ. 

- - 100,000 
งบ อบต. 
อุดหนุน 

- - จํานวนขยายเขต 
ไฟฟาแรงสูง 
ท่ีติดตั้ง 

มีไฟฟาใชเพียง 
พอครอบคลุม 

กองชาง 

40 ขุดเจาะบอบาดาล เขา
แหลม-เกษตรศิริ  
หมูท่ี  5  บานเกษตรศริ ิ

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า 
ในการอุปโภคบริโภค 
เพียงพอ 

ขุดเจาะบอบาดาล
ตามแบบมาตรฐาน 
กรมทรัพยากรนํ้า 

- - - 100,000 
งบ อบต. 

- จํานวนบอ 
บาดาลท่ีขุดเจาะ 

ประชาชนมีนํ้าใช 
อุปโภคบรโิภค 
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 ขุดเจาะบอบาดาล 
บริเวณเขาอางใน หมูท่ี 
5 บานเกษตรศิร ิ

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า 
ในการอุปโภคบริโภค 
เพียงพอ 

ขุดเจาะบอบาดาล
ตามแบบมาตรฐาน 
กรมทรัพยากรนํ้า 

- - - - 100,000 
งบ อบต. 

จํานวนบอ 
บาดาลท่ีขุดเจาะ 

ประชาชนมีนํ้าใช 
อุปโภคบรโิภค 
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

42 ขุดเจาะบอบาดาล 
บริเวณเขาอาง 
นอก หมูท่ี 5 บาน
เกษตรศริ ิ

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า 
ในการอุปโภคบริโภค 
เพียงพอ 

ขุดเจาะบอบาดาล
ตามแบบมาตรฐาน 
กรมทรัพยากรนํ้า 

100,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนบอ 
บาดาลท่ีขุดเจาะ 

ประชาชนมีนํ้าใช 
อุปโภคบรโิภค 
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

43 ขุดเจาะบอบาดาล 
บริเวณสะพานยาว  
หมูท่ี 5 บานเกษตรศิร ิ

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า 
ในการอุปโภคบริโภค 
เพียงพอ 

ขุดเจาะบอบาดาล
ตามแบบมาตรฐาน 
กรมทรัพยากรนํ้า 

- - 100,000 
งบ อบต. 

- - จํานวนบอ 
บาดาลท่ีขุดเจาะ 

ประชาชนมีนํ้าใช 
อุปโภคบรโิภค 
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

44 ปรับปรุงประปาหมูบาน 
หมูท่ี 5 บานเกษตรศิร ิ

เพ่ือผลิตนํ้าสะอาด
ตามหลักวิชาการ
บริโภคอยางเพียงพอ 

ขยายเขตระบบ
ประปาหมูบาน 
หมูท่ี 5 ระยะทาง 
100 เมตร 

100,000 
งบ อบต. 

- 100,000 
งบ อบต. 

- - จํานวนระยะทาง 
ท่ีปรับปรุงระบบ 
ประปาหมูบาน 

ประชาชนมีนํ้าใช 
อุปโภคบรโิภค 
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

45 กอสรางฝายชะลอนํ้า  
เขาแหลมหมูท่ี 5 บาน
เกษตรศริ ิ

เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใช 
อุปโภคบรโิภคอยาง 
เพียงพอ 

กอสรางฝายชะลอนํ้า 
จํานวน 1 แหง 

200,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนฝายชะ 
ลอนํ้าท่ีกอสราง 

มีนํ้าใชอุปโภค
บริโภค 
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

46 ขยายเขตไฟฟาสอง
สวาง  (ชวงบริเวณเขา
อาง) หมูท่ี  5  บาน
เกษตรศริ ิ

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมสัญจรไปมา 

ขยายเขตไฟฟาสอง
สวางจํานวน 5 จุด 

- - 100,000 
งบ อบต. 

- - จํานวนขยายเขต 
ไฟฟาสองสวาง 
ท่ีติดตั้ง 

ทําใหมีความ 
ปลอดภัยใน 
การคมนาคม 

กองชาง 

47 ขยายเขตไฟฟาสอง
สวาง  บริเวณเขาแหลม 
- สะพานยาว 
หมูท่ี  5  บานเกษตรศริ ิ
 

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมสัญจรไปมา 

ขยายเขตไฟฟาสอง
สวางจํานวน 5 จุด 

- - - 100,000 
งบ อบต. 

- จํานวนขยายเขต 
ไฟฟาสองสวาง 
ท่ีติดตั้ง 

ทําใหมีความ 
ปลอดภัยใน 
การคมนาคม 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการมีสวนรวมของประชาชน 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุลและย่ังยืน 
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : แนวทางท่ี 3 กอสราง ปรับปรุงอาคาร ลานกีฬาและภูมิทัศน 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 กอสรางศาลา
อเนกประสงค 
พรอมลาน คสล.หมูท่ี 1 
บานสํานักทอง 

เพ่ือใหมีศาลาอเนก 
ประส งค แล ะล าน 
ค ส ล . ใ ช ป ร ะ ก อ บ
กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
ประชาชน หมูท่ี 1 
บานสํานักทอง 
รวมกัน 

กอสรางศาลาอเนก 
ประสงค คสล.ช้ัน
เดียวมีขนาด 8 x 14 
เมตร หรือ พ้ืนท่ีใช
สอย 112.00  
ตารางเมตรและลาน 
คสล.ขนาด 8 x 14 
เมตรหรือมีพ้ืนท่ีใช
สอย 112.00ตาราง
เมตร 
 

374,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนศาลา 
อเนกประสงค 
และลาน คศล. 
กอสราง 

ประชาชนหมูท่ี 1 
บานสํานักทอง 
มีสถานท่ีจัด 
กิจกรรมและใช 
ประโยชนรวมกัน 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางอาคาร 
เอนกประสงค อบต.
สํานักทอง 

ใชเปนอาคาร
สํานักงานปฏิบัตหินาท่ี
และใหบริการ
ประชาชน 

กอสรางอาคาร 
เอนกประสงค 
อบต.สํานักทอง ตาม
แบบมาตรฐาน อบต.
สํานักทอง 
 

- - - - 10,000,000 
งบ อบต. 

จํานวนอาคาร 
เอนกประสงคท่ี 
ทําการกอสราง 

พนักงาน ลูกจาง 
อบต.สํานักทอง 
และประชาชน 
มีท่ีสําหรบัจัดกิจ 
กิจกรรมตางๆ 

สํานักงาน 
ปลัด 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 กอสรางปาย
ประชาสมัพันธ ปาย 
บอกเขตติดตอ ในตําบล
สํานักทอง 

เพ่ือใหประชาชน
ทราบแนวเขตตดิตอ
ใกลเคียง 

กอสรางปายประชา 
สัมพันธ(ตามแบบ 
อบต.สํานักทอง 

1,000,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนปายท่ีกอ 
สรางในตําบลสํา 
นักทอง 5  
หมูบาน 

ประชาชนทราบ 
แนวเขตติดตอใน 
ตําบลสํานักทอง 

กองชาง 

4 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
ในหมูบานและถนนท่ีใช
เสนทางในการสญัจร 

เพ่ือปรับปรุงภมูิทัศน 
ในหมูบานและถนน 
ท่ีใชสัญจรใหมีความ 
สวยงามและเปน 
ระเบียบ 

ปรับปรุงภูมิทัศนใน
หมูบานและถนนท่ีใช
สัญจร หมูท่ี 1-5 

100,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนถนนท่ี 
ปรับปรุงภุมิทัศน 
จํานวน  5 หมู 
บาน 

ถนนท่ีไดรับการ 
ปรับปรุงภูมิทัศน 
มีความสวยงาม 

กองชาง 

5 โครงการปรับปรุงเสน
จราจรหนาโรงเรียนบาน
สํานักทอง หมูท่ี 1 บาน
สํานักทอ 

เพ่ือปรับปรุงเสน
จราจรหนาโรงเรียนให
ชัดเจนมีความ
ปลอดภัยกับ 
ผูใชเสนทาง 

ปรับปรุงเสนจราจร
หนาโรงเรียนบาน
สํานักทองใหชัดเจนมี
ความปลอดภัย 
แกผูใชเสนทาง 

50,000 
งบ อบต. 

- - - - เสนจราจรหนา 
โรงเรียนบาน 
สํานักทองท่ีปรับ 
ปรุง 

ประชาชนและ 
นักเรียนไดรับ 
ความปลอดภัย 
ในการใชเสนทาง 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางศูนย
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนองคการบร ิ
หารสวนตําบล     
สํานักทอง 

เพ่ือใหมีสถานท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีทาง
ราชการ  และบริการ
ตางๆประชาชน 

กอสรางอาคาร  คสล. 
ขนาด  1  ช้ัน  
จํานวน 1  หลัง  
(ตามแบบแปลน 
อบต.สํานักทอง) 

1,000,000 
งบ อบต. 

- - - - ศูนย  อปพร. 
ท่ีไดรับการกอ 
สราง 

มีสถานท่ีปฏิบัติ 
หนาท่ีทาง
ราชการ 
และบรกิาร
ประชาชน 
โดยสะดวก 

สํานักงาน 
ปลัด 

7 กอสรางรั้วอิฐบล็อก
แบบชองลม บริเวณ
ดานหลังอาคาร
สํานักงาน อบต.สํานัก
ทองหมูท่ี 1 บานสํานัก
ทอง 

เพ่ือปองกันทรัพยสิน 
ของราชการและ
แสดงแนวเขตท่ี
ชัดเจน 

กอสรางรั้วอาคาร 
สํานักงานตามแบบ  
มาตรฐาน อบต. 

- 480,000 
งบ อบต. 

- - - จํานวนรั้วอาคาร 
สํานักงานท่ี 
กอสราง 

มีความปลอดภัย 
ในทรัพยสินของ 
ราชการ 

สํานักงาน 
ปลัด 
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 โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางเช่ือมซอย 
4 และ ซอย 6 หมูท่ี 1 
(โครงการปรบัปรุงสวน
สุขภาพในหมูบาน หมูท่ี 
1 บานสํานักทอง) 

เพ่ือปรับปรุง
ถนนลาดยางเช่ือม
ซอย 4 และซอย 6 
หมูท่ี 1 

ผิวจราจรลาดยาง
กวาง 6 ม.ยาว 367 
ม.และผิวจราจร 
คสล.894ตรม.หนา 
10 ซม.พรอมรางนํ้า
ตัววี ยาว 80 ม. 

- - 2,388,000 - - จํานวนระยะทาง
ของถนนท่ีปรับปรุง 

ประชาชนไดรับ
ความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองชาง 

9 โครงการซอมแซม
ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบล 
สํานักทอง 

เพ่ือซอมแซมปรับปรุง 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัดอบต.สํานัก
ทองใหอยูในสภาพท่ี
พรอมใชงานและมี
ความสวยงาม 

ซอมแซมปรับปรุง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลสํานักทอง 
จํานวน 2 แหง 

300,000 
งบ อบต. 

- - - - ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กท่ีไดรับ 
การซอมแซม 
ปรับปรุง 
จํานวน 2 แหง 

เด็กนักเรยีนม ี
สถานท่ีเรียนท่ีเปน 
ไปตามมาตรฐาน 
ตามท่ีกรมสงเสริม 
การปกครองสวน 
ทองถ่ินกําหนด 

กองการ 
ศึกษา
ศาสนา 
และ 

วัฒนธรรม 

10 ปรับปรุงปายบอกแนวเขต  
ทางเขา – ทางออก  
ตําบลสํานักทอง 

เพ่ือปรับปรุงปายบอก 
แนวเขตทางเขา –  
ทางออก ตําบลสํานัก 
ทอง 

ปรับปรุงปายบอกแนว
เขตทางเขา -ทางออก 
ต.สํานักทอง ตามแบบ
มาตรฐานของ อบต. 

- 125,000 
งบ อบต. 

- - - จํานวนปาย 
บอกแนวเขต 
ทางเขา-ทางออก ต.
สํานักทองท่ีได 
ปรับปรุง 

ปายบอกแนวเขต 
ทางเขา -ทางออก 
ต.สํานักทอง มี 
ความสวยงามและ 
ใชประโยชนไดดี 

กองชาง 

11 กอสรางปายบอกทาง 
ปายบอกซอย หมูท่ี 1 -  
หมูท่ี 5 ตําบลสํานักทอง 

เพ่ือบอกชื่อซอยและ 
ความสะดวกในการ 
คมนาคม 

กอสรางปายบอกซอย 
ปายบอกทาง จํานวน 
31 ปาย ตามแบบ 
อบต. 

- 500,000 
งบ อบต. 

982,700 
งบ อบต. 

- - จํานวนปายบอก 
ซอยและปาย 
บอกทางท่ีกอสราง 

มีปายชื่อบอกซอย 
บอกทาง สถานท่ี  
ชัดเจน 

กองชาง 

12 กอสรางซุมเฉลิมพระ
เกียรติในหลวง  
รัชกาลท่ี 10 
หมูท่ี 1- หมูท่ี 5 

เพ่ือกอสรางซุมเฉลิม 
พระเกียรติในหลวง 
รัชกาลท่ี 10  หมูท่ี 
1-หมูท่ี 5 ตําบล
สํานักทอง 

กอสรางซุมเฉลิมพระ 
เกียรตมิาตรฐาน 
ตามแบบ อบต. 

- - - 4,000,000 
งบ อบต. 

- จํานวนซุมเฉลิม
พระเกียรติท่ี
กอสราง 

เปนการเฉลิมพระ
เกียรติในหลวง   
ร. 10 และ
แสดงออกถึงความ
จงรกัภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 กอสรางอาคาร
อเนกประสงค  
พรอมหองควบคุมกลอง 
CCTV หมูท่ี 1  
บานสํานักทอง 

เพ่ือกอสรางอาคาร
อเนกประสงคพรอม
หองควบคุมกลอง 
CCTV จํานวน 1หลัง 

กอสรางอาคาร
อเนกประสงค 
พรอมหองควบคุม
กลองวงจจรปดตาม
แบบ อบต. 
 

- 2,200,000 
งบ อบต. 

- - - จํานวนอาคาร 
อเนกประสงค 
พรอมหองท่ี 
กอสราง 

มีอาคาร
อเนกประสงค 
พรอมหองควบคุม 
กลองวงจรปด 

สํานักงาน 
ปลัด 

14 ปรับปรุงภูมิทัศนบอ
ขยะเกาหมูท่ี 1 บาน
สํานักทอง 

เพ่ือปรับปรุงภมูิทัศน 
บอขยะเกาดานหลัง
อาคารสํานักงาน 
อบต.สํานักทอง 
ใหมีความสวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศนบอ
ขยะเกาดานหลัง
อาคารสํานักงาน 
อบต.สํานักทองใหมี
ความสวยงาม 

- - - 500,000 
งบ อบต. 

- บอขยะเกาท่ีได 
รับการปรับปรุง 
ภูมิทัศน 

ประชาชนตําบล 
สํานักทองมีพ้ืนท่ี 
ใชสอยสาธารณะ 
เพ่ิมข้ึน 

สํานักงาน 
ปลัด 

15 ปรับปรุงสนามกีฬา
ตําบลสํานักทอง หมูท่ี 
1 ตําบลบานสํานักทอง 
อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 

เพ่ือปรับปรุงสนาม
กีฬาตําบลสํานักทอง 
ใหมีความสวยงาม 
และไดมาตรฐาน 

ปรับปรุงสนามกีฬา 
ตําบลสํานักทอง  
จํานวน 1 แหง 

- 2,474,390 
งบ อบต. 

- - - สนามกีฬาตําบล 
สํานักทอง ท่ีได 
รับการปรับปรุง 

ประชาชนตําบล
สํานักทอง มี
สถานท่ีออกกําลัง 
กายท่ีไดรับการ
ปรับปรุง ได
มาตรฐาน 

กองการ 
ศึกษา 

ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

16 ปรับปรุงอาคารอเนก 
ประสงค  องคการ
บริหารสวนตําบลสํานัก
ทอง หมูท่ี 1 

เพ่ือปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค 
องคการบริหาร 
สวนตําบลสํานักทอง 
ใหมีความสวยงาม 

ปรับปรุงอาคารอเนก 
ประสงค โดปรับปรุง
ปูพ้ืนกระเบ้ืองพ้ืน 
72 ตรม.ติดตั้ง 
ฝาเพดานรอบอาคาร  
16 ตรม.ติดตั้งราง
ระบายนํ้าสแตน
เลสยาว 17 ม. 
 

- 50,000 
งบ อบต 

- - - อาคารอเนก 
ประสงคท่ีปรับ 
ปรุงปูกระเบ้ือง 
ติดตั้งฝาเพดาน 
และทํารางระบาย 
นํ้าสแตนเลส 

พนักงาน ลูกจาง
และประชาชชน
ตําบลสํานักทองมี
อาคาร
อเนกประสงคท่ี
ปรับปรุงเพ่ือใช
ประกอบกิจกรรม 
ตางๆ 

สํานักงาน 
ปลัด 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 กอสรางศาลากลางบาน 
หมูท่ี 2 บานยายจั่น 

เพ่ือใหประชาชน 
หมูท่ี 2 มีท่ีรวมทํา 
กิจกรรมประจําหมู 
บานรวมกัน 

กอสรางศาลา
กลางบานหมูท่ี 2 
จํานวน 1 หลัง 

- - - 500,000 
งบ อบต. 

- จํานวนศาลา 
กลางบานท่ี 
กอสราง 

ประชาชน หมูท่ี 2 
มีสถานท่ีจัด 
กิจกรรมรวมกัน 

กองชาง 

18 ปรับปรุงภูมิทัศนฝาย
เซาะมะเดื่อซอย 4 หมู
ท่ี 2 บานยายจั่น 

เพ่ือใหฝายเซาะ
มะเดื่อหมูท่ี 2 มภีูมิ
ทัศนท่ีสวยงาม เปน
ระเบียบ 

ปรับปรุงภูมิทัศนฝาย
เซาะมะเดื่อใหมี
สภาพท่ีดีข้ึน 

- - - 200,000 
งบ อบต. 

- จํานวนฝายท่ี 
ปรับปรุง 

มีแหลง 
ทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

19 กอสรางบอรด
ประชาสมัพันธ หมูท่ี 2 

เพ่ือใชในการ
ประชาสมัพันธขอมูล
ขาวสารภารกิจ 
กิจกรรมในหมูบาน 
 

กอสรางบอรด 
ประชาสมัพันธตาม
แบบ อบต. จํานวน 1 
บอรด 

25,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนบอรด 
ท่ีกอสราง 

มีบอรดไวใชใน 
การประชาสัมพันธ 
ขาวสารหมูบาน 

กองชาง 

20 ติดตั้งเครื่องออกกําลัง
กายบริเวณลานกีฬา 
ขาง รพ.สต.ยายจั่น 
 

เพ่ือใหประชาชนม ี
มีเครื่องออกกําลังกาย
และไดออกกําลังกาย 

ติดตั้งเครื่องออกกําลัง
กายจํานวน 6 ตัว 

50,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนเครื่อง 
ออกกําลังกายท่ี
ติดตั้ง 

ประชาชนหมูท่ี 2 
มีเครื่องออกกําลัง
กายเพ่ือออกกําลัง
กาย 

กองชาง 

21 กอสรางปายช่ือซอย 
หมูท่ี 3  บานธรรมสถิต 

เพ่ือใหทราบช่ือซอย
ในหมูท่ี 3 

ปายขนาดมาตรฐาน 
ตามแบบ อบต. 

60,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนปายช่ือ 
ซอยท่ีกอสราง 

มีปายช่ือบงบอก 
ถึงสถานท่ีชัดเจน 

กองชาง 

22 เพ่ิมเตมิชุดออกกําลัง
กาย หมูท่ี 3 
บานธรรมสถิต 

เพ่ือใหประชาชน 
มีเครื่องออกกําลังกาย 
ท่ีเพียงพอ 

ติดตั้งเครื่องออกกําลัง
กายเพ่ิมจํานวน 6 ตัว 

50,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนเครื่อง 
ออกกําลังกายท่ี
ติดตั้งเพ่ิม 

ประชาชนมีเครือง 
ออกกําลังกายที
เพียงพอ 

กองชาง 

23 กอสรางและปรับปรุง
ปายช่ือซอย 
หมูท่ี 5 บานเกษตรศิร ิ
 

เพ่ือใหทราบช่ือซอย
ในหมูท่ี 5 

ปายขนาดมาตรฐาน 
ตามแบบ อบต. 

200,000 
งบอบต. 

- - -  จํานวนปายช่ือ 
ซอยท่ีกอสราง 

มีปายช่ือบงบอก 
ถึงสถานท่ีชัดเจน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 กอสรางสานกีฬา
อเนกประสงค หนา
ศาลา SML หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชน   
หมูท่ี 4 มีลานกีฬา
อเนกประสงคไวทํา
กิจกรรมรวมกัน 

กอสรางลานกีฬา
อเนกประสงคหนา
ศาลา SML หมูท่ี 4 

- - - 200,000 
งบ อบต. 

- ลานกีฬา
อเนกประสงคท่ี
กอสราง 

ประชาชนหมูท่ี 4 
มีลานกีฬา
อเนกประสงคไว
ทํากิจกรรม
รวมกัน 

กองชาง 

25 ปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน อบต.สํานัก
ทอง 
 

เพ่ือปรับปรุงอาคาร 
สํานักงาน อบต.สํานัก 
ทอง 

ปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน  อบต.
สํานักทอง ตามแบบท่ี
อบต. กําหนด  
 

- - 500,000 
งบ อบต. 

- - อาคารสํานักงานท่ี
ไดรับการปรับปรุง 

อาคารสํานักงานมี
ความสวยงามและ 

สํานักงาน
ปลัด 

26 ปรับปรุงอาคารหองเก็บ
ของ 

เพ่ือใหมีความสะดวก
ในการเก็บและรักษา
วัสดุอุปกรณตางๆ 

เปลี่ยนประตูทางเขา
อาคารของเก็บของ
และปดทับประตเูดมิ 

- - 50,000 
งบ อบต. 

- - จํานวนประตู
อาคารหองเก็บของ
ท่ีปรับปรุง 

ทําใหเก็บวัสดุ
อุปกรณไดสะดวก
และงายตอการนํา
วัสดุอุปกรณเขา -
ออก 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 อนุรักษ ฟนฟู และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมบนพ้ืนฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 5.1 แผนงานการเกษตร : แนวทางการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สงเสริมโครงการอัน
เน่ืองมาจาก 
พระราชดําร ิ

เพ่ือสงเสริมให 
ประชาชนเขารวม 
กิจกรรมอันเน่ืองมา 
จากพระราชดําร ิ

ประชาชนในพ้ืนท่ีเขา
รวมกิจกรรม  จํานวน 
150 คน 

50,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

จํานวนประชาชน 
ท่ีเขารวม 

ประชาชน 
มีสวนรวมกับ 
กิจกรรมเพ่ิมข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

2 สงเสริมการอนุรักษปา
ชุมชน 

เพ่ืออนุรักษ ฟนฟู 
และเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกปา 
ชุมชน 

อนุรักษฟนฟูและปลูก
ปาชุมชนใหเพ่ิมข้ึนใน
พ้ืนท่ี 

100,000 
งบ อบต. 

- 20,000   
งบ อบต.      

- - จํานวนปาชุมชน 
ท่ีไดรับการ 
อนุรักษฟนฟู 

ทําใหมีพ้ืนท่ีปา 
ชุมชนเพ่ิมข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

3 ทองถ่ินไทยรวมใจภักดิ์  
รักพ้ืนท่ีสีเขียว 

เพ่ือสงเสริมการบํารุง 
รักษา อนุรักษปาไม 
ในชุมชน 

สนับสนุนการจัดทํา 
โครงการทองถ่ินไทย
รวมใจภักดิ์ ฯ 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

จํานวนปาไม 
ชุมชนท่ีไดรับ 
การอนุรักษ 

ทําใหมีพ้ืนท่ี 
อนุรักษปาไม 
ชุมชนเพ่ิมข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

4 สงเสริมการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เพ่ือสงเสริมการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 
ในชุมชน 

ฝกอบรมเยาวชนและ 
ประชาชนจํานวน 
 50 คน 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

จํานวนประชาชน 
ท่ีไดฝกอบรม 

ทําใหเยาวชนและ 
ประชาชนมีความ 
รูและมีสวนรวม 
ในการอนุรักษ 
สิ่งแวดลอม 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

5 โครงการปรับปรุงคลอง
สังขฤกษหมูท่ี 1  
บานสํานักทอง 

เพ่ือความสวยงาม 
และเปนการอนุรักษ 
สิ่งแวดลอมชุมชน 

ปรับปรุงคลองสังข
ฤกษใหสามารถนํานํ้า
ในคลองกลับมาใช
ประโยชนได 

- - - - 300,000 
งบ อบต. 

จํานวนครั้งท่ี 
ดําเนินการปรับ 
ปรุง 

ประชาชนสามารถ 
ใชนํ้าในคลอง 
สังขฤกษในการ 
เกษตรได 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันสืบ
เน่ืองมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี

เพ่ืออบรมใหความรู
และสรางจิตสํานึก
ใหกับเยาวชนและ
ประชาชนตําบลสํานัก
ทอง ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

จัดฝกอบรมใหความรู
แกประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลสํานักทอง 
จํานวน 50 คน 

- - 20,000 
งบ อบต. 

- - จํานวนผูเขารับการ
การอบรมใหความรู 

ทําใหประชาชน 
เยาวชน  มีความรู
ความเขาใจและ
ตระหนักถึง
ความสําคญัของ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและ
ทัพยากรธรรมชาต ิ

 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดลอม 
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 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 อนุรักษ ฟนฟู และควบคุมการใช ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 5.2 แผนงานสาธารณสุข : แนวทางสงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศนอาง
เก็บนํ้าเขาธรรมมาตร 
หมูท่ี  3   
บานธรรมสถิต 

เพ่ือความสวยงาม
และเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงนิเวศใน
ชุมชน 

ปรับปรุงภูมิทัศนอาง
เก็บนํ้าพัฒนาเปน
แหลงทองเท่ียว 

- - 500,000 
งบ อบต. 

- - จํานวนครั้งท่ี 
ดําเนินการปรับ 
ปรุง 

เปนแหลงทอง 
เท่ียวเชิงนิเวศ 
ในชุมชน 

กองชาง 

2 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศนบอขยะ  อบต. 
สํานักทอง 

เพ่ือปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศนบรเิวณบอ
ขยะใหสวยงาม 

ปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศนบริเวณบอขยะ
ใหสวยงามเปนแหลง
ทองเท่ียว 

- - - 5,000,000 
งบ อบต. 

- จํานวนพ้ืนท่ีท่ี 
ดําเนินงาน 

เปนแหลงทอง 
เท่ียวเชิงนิเวศ 
ในชุมชน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
 

3 โครงการคดัแยกขยะและ
บริหารจดัการขยะเปยก
ในครัวเรือน 

เพ่ือสงเสริมใหประชา 
ชนรูจักการคัดแยก
ขยะตนทางเพ่ือลด
ปริมาณขยะในชุมชน 

ประชาชนท่ีเขารับ
การอบรมจาํนวน  
50 คน 

500,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนประชา 
ชนท่ีเขารับการ 
อบรม 

ปริมาณขยะใน
พ้ืนท่ีลดลง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
 

4 โครงการจดัซื้อถังขยะ เพ่ือจัดซื้อถังขยะให 
บริการในชุมชน 

จัดซื้อถังขยะ  
จํานวน 300 ใบ 

180,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนถังขยะ 
ท่ีจัดซื้อ 

ทําใหการบริการ 
เก็บชยะสะดวก 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
5 สงเสริมการบริหาร

จัดการขยะในชุมชน 
เพ่ือสงเสริมใหความรู 
ดานการจดัการขยะ
และจางเหมากําจดั
ขยะมูลฝอย 

จัดฝกอบรมการ
บริหารจดัการขยะ
ชุมชน จํานวน  5 
หมูบาน และการ
กําจัดขยะมลูฝอย 

900,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวน 
ประชาชนท่ีได 
ฝกอบรมและ 
จํานวนขขยะท่ี 
กําจัด 

ทําใหประชาชน 
มีความรูในการ 
คัดแยกขยะและ 
ขยะมูลฝอยไดรับ
การกําจัดท่ีถูกวิธ 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการรักษา
สิ่งแวดลอม 

เพ่ือสงเสริมใหความรู 
จัดกิจกรรมเก่ียวกับ 
สิ่งแวดลอมในชุมชน 

จัดกิจกรรมเก่ียวกับ 
การรักษาสิ่งแวดลอม
ในชุมชน 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

จํานวนประชา 
ชนท่ีเขารวม 
โครงการ 

ทําใหประชาชนม ี
ความรู  มีสวน
รวมในการจดั
กิจกรรม 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

7 ตําบลปลอดขยะ เพ่ือสงเสริมใหประชา 
ชนรูจักการคัดแยก
ขยะตนทางเพ่ือลด
ปริมาณขยะในชุมชน 
 

จัดฝกอบรมใหความรู
แกประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลสํานักทอง 
จํานวน 50 คน 

500,000 
งบ อบต. 

- - -  จํานวนประชา 
ชนท่ีเขารับการ 
อบรม 

ปริมาณขยะใน
พ้ืนท่ี 
ลดลง 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการมีสวนรวมของประชาชน  
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น  
  ดวยการบริหารขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศใหอยูดีมีสุข 
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการเสริมสรางธรรมาภิบาล 
 6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป : แนวทางเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมและบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สงเสริมการจัดเก็บ
ขอมูลสถิติในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

เพ่ือความถูกตอง 
ในการจัดเก็บขอมลู 

จัดฝกอบรมการ
จัดเก็บขอมลูและ
จัดเก็บขอมลู 

30,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวน 
ประชาชน 
ท่ีไดฝกอบรม 

ไดขอมลูท่ีถูกตอง 
และแมนยาํ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

2 งานวันสมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราช 
จังหวัดระยอง  
 

เพ่ือสงเสริมการจัด
งานวันสมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราช 

สนับสนุนงบประมาณ 
อําเภอเมืองระยอง 

20,000 
งบ อบต. 
อุดหนุน 

20,000 
งบ อบต. 
อุดหนุน 

20,000 
งบ อบต. 
อุดหนุน 

20,000 
งบ อบต. 
อุดหนุน 

20,000 
งบ อบต. 
อุดหนุน 

งบประมาณท่ี 
สนับสนุน 

ประชาชนมีสวน 
รวมในการจดังาน 

สํานักงาน
ปลัด 

3 เทศกาลผลไมและของด ี
เมืองระยอง  
 

เพ่ือสงเสริมงานล 
เทศกาผลไมของด ี
จังหวัดระยอง 
 

สนับสนุนงบประมาณ 
อําเภอเมืองระยอง 

40,000 
งบ อบต. 
อุดหนุน 

40,000 
งบ อบต. 
อุดหนุน 

40,000 
งบ อบต. 
อุดหนุน 

40,000 
งบ อบต. 
อุดหนุน 

40,000 
งบ อบต. 
อุดหนุน 

งบประมาณท่ี 
สนับสนุน 

ประชาชนมีสวน 
รวมในการจดังาน 

สํานักงาน
ปลัด 

4 สงเสริมและสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน
และแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

เพ่ือสงเสริมการมีสวน 
รวมและรับฟงขอคิด 
เห็นจากประชาชน 

จัดเวทีประชาคมและ 
ประชุม ประชาคมหมู
ท่ี 1-5 

50,000 
งบ อบต. 

5,000 
งบ อบต. 

5,000 
งบ อบต. 

5,000 
งบ อบต. 

5,000 
งบ อบต. 

จํานวน 
ประชาชนท่ีเขา 
รวมประชุม 

ประชาชนม ี
สวนรวมเสนอ 
ความคิดเห็น 

สํานักงาน
ปลัด 
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 โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการสงเสริม สนับสนุน 
อนุรักษมรดกไทยและเฉลิม 
พระเกียรตสิมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยาม
บรมราชกุมารี เน่ืองใน     
วันคลายวันพระราชสมภพ 
2 เมษายน และกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมของอําเภอ
เมืองระยอง เข ารวมงานวัน
อนุรักษมรดกไทย จังหวัด
ระยอง  
 

เพ่ือสงเสริมการจัด 
กิจกรรม
เทิดพระเกียรต ิ
สมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตน 
ราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี  

สงเสริมการจัด
ขบวนแหเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจากรม
สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี และ
กิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

20,000 
งบ อบต. 
อุดหนุน 

20,000 
งบ อบต. 
อุดหนุน 

20,000 
งบ อบต. 
อุดหนุน 

20,000 
งบ อบต. 
อุดหนุน 

20,000 
งบ อบต. 
อุดหนุน 

จํานวน
งบประมาณท่ี
สนับสนุน 

เกิดความจงรัก 
ภักดีตอสถาบัน 
พระมหากษัตริย 

สํานักงาน
ปลัด 

6 เพ่ิมศักยภาพในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
ของศูนยปฏิบัติการพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติด
อําเภอเมืองระยอง
(ศป.ปส.อ.เมืองระยอง) 
 

เพ่ือสงเสริมการ
แกไขปญหายาเสพ
ติดในพ้ืนท่ี อําเภอ
เมืองระยอง 

สนับสนุน
งบประมาณ 
อําเภอเมืองระยอง 

50,000 
งบ อบต. 
อุดหนุน 

50,000 
งบ อบต. 
อุดหนุน 

50,000 
งบ อบต. 
อุดหนุน 

50,000 
งบ อบต. 
อุดหนุน 

50,000 
งบ อบต. 
อุดหนุน 

งบประมาณท่ี 
สนับสนุน 

ทําใหปญหา 
ยาเสพตดิลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 

7 โครงการวิจัยและสํารวจ
ความพึงพอใจในการ
ใหบริการประชาชน 

เพ่ือเปนแนวทางใน
การพัฒนาและ
ปรับปรุงการ
ใหบริการประชาชน 
 

การจัดเก็บขอมูล
และวิจัยครอบคลมุ  
5  หมูบาน 

45,000 
งบ อบต. 

45,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

จํานวนขอมูล 
การวิจัยท่ี 
จัดเก็บ 

ทําใหไดขอมูล 
ท่ีเปนจริง 

สํานักงาน
ปลัด 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 เลือกตั้งผูบริหารทอง 
ถ่ิน และสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 

เพ่ือดําเนินการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินและผูบริหาร
ทองถ่ิน 

สนับสนุนงบประมาณ
ในการบริหารงาน
เลือกตั้ง 

-   400,000 
งบ อบต. 

 งบประมาณท่ีใช ทําใหการดําเนิน 
การเลือกตั้ง 
มีประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

9 สงเสริมกิจกรรม อปพร. 
อบต.สํานักทอง 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรม 
อปพร. อบต.สํานัก
ทอง 

จัดกิจกรรมเสริมสราง 
ความเขมแข็ง ฝก
ทบทวนสมาชิก อป
พร.อบต.สํานักทอง  
รวมถึงสวัสดิการ 
ดานตางๆ 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

จํานวน อปพร. 
ท่ีไดรับการฝก 
ทบทวน 

ศูนย อปพร. 
มีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

10 จัดทําทะเบียนทรัพยสิน 
และแผนท่ีภาษี 

เพ่ือจัดทําทะเบียน 
ผูเสยีภาษีในตําบล 
สํานักทอง 

จัดทําทะเบียน
ทรัพยสินและแผนท่ี
ภาษี ตําบลสํานักทอง 

300,000 
งบ อบต. 

- 800,000 
งบ อบต. 

- - จํานวน 
ประชาชน 
ท่ีไดรับบริการ 

ทําใหการจัดเก็บ 
รายไดครอบคลุม 

กองคลัง 

11 จัดทําคาพิกัดแนวเขต 
การปกครอง 

เพ่ือเปนการจัดทํา 
พิกัดแนวเขตของ 
ตําบลสํานักทองใหมี 
ความชัดเจน 

จัดทําพิกัดแนวเขต
ของตําบลสํานักทอง 
จํานวน5 หมูบาน 

300,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวนหมูบาน 
ท่ีไดจัดทําพิกัด 
แนวเขต 

หมูบานไดรับการ 
จัดทําพิกัดแนว 
เขต 

สํานักงาน
ปลัด 

12 อบต. พบประชาชน 
(อบต.เคลื่อนท่ี) 

เพ่ือใหบริการเก่ียวกับ 
การจัดเก็บภาษีและ 
คาธรรมเนียมตางๆ 
ในตําบล สํานักทอง 

ประชาชนในตําบล
สํานักทอง   
หมูท่ี 1-5 

5,000 
งบ อบต. 

- - - - จํานวน 
ประชาชน 
ท่ีใหบริการ 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
รวดเร็วมากข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการมีสวนรวมของประชาชน 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพสังคมและการเมืองดวยการบริหารขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศใหอยูดีมีสุข 
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการเสริมสรางธรรมาภิบาล 
 6.2 แผนงานบริหารท่ัวไป : แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริม
ฝกอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม ผูบริหาร 
สมาชิก ฯและ 
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง 

เพ่ือฝกอบรม 
คุณธรรมจริยธรรม
ผูบริหารสมาชิกสภาฯ
พนักงานสวนตําบล
และพนักงาน 
จาง 

ฝกอบรมคณุธรม  
จริยธรรม ผูบริหาร 
สมาชิก พนักงานสวน 
ตําบลและพนักงาน
จาง 

50,000 
งบ อบต. 

- 20,000 
งบ อบต. 

- - จํานวนผูเขา 
รับการฝกอบรม 

ผูบริหาร สมาชิก
สภาฯพนักงานสวน
ตําบลพนักงานจาง
มีจิตสาํนึกใน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

สํานักงาน
ปลัด 

2 สงเสริมและพัฒนา
ความรูผูบริหารสมาชิก
สภาทองถ่ิน พนักงาน
สวนตําบล และ
พนักงานจาง 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
สมาชิกสภาทองถ่ิน 
พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง 

สนับสนุนบุคลากรเขา 
อบรม 

400,000 
งบ อบต. 

- 300,000 
งบ อบต. 

300,000 
งบ อบต. 

300,000 
งบ อบต. 

จํานวนบุคลากร 
ท่ีเขาอบรม 

บุคลากรของ 
อบต.สํานักทองมี
ประสิทธิ 
ภาพในการทํางาน 

สํานักงาน
ปลัด 

3 เชาเครื่องถายเอกสาร เพ่ือลดภาระในการ
บํารุงรักษาเครื่องถาย
เอกสาร 

เชาเครื่องถายเอกสาร 
จํานวน 1 เครื่อง 

40,000 
งบอบต. 

40,000 
งบ อบต. 

 

40,000 
งบ อบต. 

 

40,000 
งบ อบต. 

 

40,000 
งบ อบต. 

 

จํานวนเครื่อง 
ถายเอกสารท่ีเชา 

ประหยดั 
งบประมาณ 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

 



ผ.02 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง หนา 104 
 

 
ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

สมทบกองทุน
ประกันสังคมใหแก
พนักงานจางของ
หนวยงาน 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ของ
พนักงานจาง 

- - 144,000 
งบ อบต. 

144,000 
งบ อบต. 

144,000 
งบ อบต. 

รอยละ 80 ของ
พนักงานจาง พึง
พอใข 

พนักงานจางไดรับ
สิทธิประโยชนตาม
กฏหมาย 

สํานักงาน
ปลัด 

5 สํารองจาย เพ่ือจายในกรณีท่ีมี
เหตุการณท่ีไม
สามารถคาดการณ
ลวงหนาได 

ตั้งงบประมาณสํารอง
จาย 

- - 143,150 
งบ อบต. 

143,150 
งบ อบต. 

143,150 
งบ อบต. 

จํานวนครั้งการตั้ง
งบประมาณ/ป 

มีงบประมาณ
เพียงพอตอการใช
จาย 

สํานักงาน
ปลัด 

6 รายจายตามขอผูกพัน เพ่ือจายใหแกกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

ตั้งงบประมาณ
รายจายตามขอผูกพัน 

- - 440,000 
งบ อบต. 

440,000 
งบ อบต. 

440,000 
งบ อบต. 

จํานวนครั้งการตั้ง
งบประมาณ/ป 

มีงบประมาณ
เพียงพอตอการใช
จาย 

สํานักงาน
ปลัด 

7 'เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน 
(กบท.) 

เพ่ือจายเปนเงิน
สมทบเขากองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวน
ทองถ่ิน (กบท.) 

ตั้งเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวน
ทองถ่ิน (กบท.) 

- - 339,000 
งบ อบต. 

339,000 
งบ อบต. 

339,000 
งบ อบต. 

จํานวนครั้งการตั้ง
งบประมาณ/ป 

มีงบประมาณ
เพียงพอตอการใช
จาย 

สํานักงาน
ปลัด 
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