
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานพัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําฯ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ถนน ประชาชนได้รับการ อบต.

ไหล่ทางหมู่ที่ 1 สายหนองไม้หลา ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ รวดเร็วและปลอดภัย กรมสถ.

ทางสองข้างทาง  

2 โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายใน เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ถนน ประชาชนได้รับการ อบต.

หมู่บ้านสองพี่น้อง หมุ่ที่ 1 ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ รวดเร็วและปลอดภัย กรมสถ.

ทางสองข้างทาง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4  เมตร 220,000 220,000 220,000 220,000 ถนน ประชาชนได้รับการ อบต.

ไหล่ทางหมู่ที่ 1 สายบ้านนางโล่ ทองดี ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 600 เมตร หนา 0.15 บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ รวดเร็วและปลอดภัย กรมสถ.

ทางสองข้างทาง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566-2570)  

ที่
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักโครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง

งบประมาณ
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ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําฯ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ถนน ประชาชนได้รับการ อบต.

ไหล่ทางหมู่ที่ 1 สายโป่งตาป้าน- ขนส่ง ความปลอดภัยในการ 4,000 เมตร หนา 0.15 ม. บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

วังยายดํา สัญจรของประชาชน  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย กรมสถ.

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100,000 900,000 700,000 500,000 500,000 ถนน ประชาชนได้รับการ อบต.

ไหล่ทางหมู่ที่ 1 สายบ้าน ขนส่ง ความปลอดภัยในการ 500 เมตร หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

นายอาคม  กุญแจนาค สัญจรของประชาชน  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง รวดเร็วและปลอดภัย กรมสถ.

ข้างทาง  

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 500,000 500,000 ถนน ประชาชนได้รับการ อบต.

ไหล่ทางหมู่ที่ 1 สายทุ่งหินกอง ขนส่ง ความปลอดภัยในการ 400 เมตร หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

สัญจรของประชาชน  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง รวดเร็วและปลอดภัย กรมสถ.

ข้างทาง  

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนน ประชาชนได้รับการ อบต.

ไหล่ทางหมู่ที่ 1 สายไร่หัวหน้าชุมพล ขนส่ง ความปลอดภัยในการ 1,100 เมตร หนา0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

เหมหงษา สัญจรของประชาชน  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง รวดเร็วและปลอดภัย กรมสถ.

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ
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ข้างทาง  

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับการ อบต.

ไหล่ทางหมู่ที่ 1 สายบ้านลุงตุ๊ ขนส่ง ความปลอดภัยในการ 200 เมตร หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

ทองดีเลี้ยง สัญจรของประชาชน  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย กรมสถ.

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําฯ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ถนน ประชาชนได้รับการ อบต.

ไหล่ทางหมู่ที่ 1 สายบ้านนายณรงค์ ขนส่ง ความปลอดภัยในการ 500 เมตร หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

บัวสุวรรณ สัญจรของประชาชน  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง รวดเร็วและปลอดภัย กรมสถ.

ข้างทาง  

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 470,000 470,000 470,000 470,000 ถนน ประชาชนได้รับการ อบต.

ไหล่ทางหมู่ที่ 1 สายบ้านนายณรงค์ ขนส่ง ความปลอดภัยในการ 200 เมตร หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

พงษ์เทศ สัญจรของประชาชน  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง รวดเร็วและปลอดภัย กรมสถ.

ข้างทาง  

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 470,000 470,000 470,000 470,000 ถนน ประชาชนได้รับการ อบต.

ไหล่ทางหมู่ที่ 1 สายบ้านนางปราณี ขนส่ง ความปลอดภัยในการ 200 เมตร หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

แดงบุรีย์ สัญจรของประชาชน  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง รวดเร็วและปลอดภัย กรมสถ.

ข้างทาง  

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 470,000 470,000 470,000 470,000 ถนน ประชาชนได้รับการ อบต.

ไหล่ทางหมู่ที่ 1 สายบ้านนางเคลิก ขนส่ง ความปลอดภัยในการ 200 เมตร หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

บุญชู สัญจรของประชาชน  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง รวดเร็วและปลอดภัย กรมสถ.

ข้างทาง  

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําฯ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 470,000 470,000 470,000 470,000 ถนน ประชาชนได้รับการ อบต.

ไหล่ทางหมู่ที่ 1 สายบ้านนายประเสริฐ ขนส่ง ความปลอดภัยในการ 200 เมตร หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

อินรอง สัญจรของประชาชน  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง รวดเร็วและปลอดภัย กรมสถ.

ข้างทาง  

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 470,000 470,000 470,000 470,000 ถนน ประชาชนได้รับการ อบต.

ไหล่ทางหมู่ที่ 1 สายบ้านนายชื่น  ตีวี ขนส่ง ความปลอดภัยในการ 200 เมตร หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

สัญจรของประชาชน  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง รวดเร็วและปลอดภัย กรมสถ.

ข้างทาง  

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 470,000 470,000 470,000 470,000 ถนน ประชาชนได้รับการ อบต.

ไหล่ทางหมู่ที่ 1 สายบ้านนายเอื้อน ขนส่ง ความปลอดภัยในการ 200 เมตร หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่

โครงการ
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สัญจรของประชาชน  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง รวดเร็วและปลอดภัย กรมสถ.

ข้างทาง  

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 470,000 470,000 470,000 470,000 ถนน ประชาชนได้รับการ อบต.

ไหล่ทางหมู่ที่ 1 สายบ้านนายนิยม ขนส่ง ความปลอดภัยในการ 200 เมตร หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

ดาวตรง สัญจรของประชาชน  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง รวดเร็วและปลอดภัย กรมสถ.

ข้างทาง  

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําฯ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 6 เมตร 3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000 ถนน ประชาชนได้รับการ อบต.

ไหล่ทางหมู่ที่ 2บ้านวังวน ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

(สายหนองสี่พัน) สัญจรของประชาชน  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง รวดเร็วและปลอดภัย กรมสถ.

ข้างทาง  

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 2 สายบ้าน ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 330 เมตร หนา 0.15 บริการคมนาคมที่สะดวก

นายประทีป  ใจดีชื้น สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ รวดเร็วและปลอดภัย

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 470,000 470,000 470,000 470,000 ถนน ประชาชนได้รับการ อบต.

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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ไหล่ทางหมู่ที่ 2 (สายบ้านลุงเหลือ) ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 200 เมตร หนา 0.15 ม. บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

สัญจรของประชาชน  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง รวดเร็วและปลอดภัย กรมสถ.

ข้างทาง  

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 220,000 220,000 220,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 2 บ้านวังวน ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

(สายบ้านนายเทือง  ใจชื้นดี) สัญจรของประชาชน พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 880,000 880,000 880,000 880,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 2 บ้านวังวน ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

(สายบ้านนายตู่ คําสอน) สัญจรของประชาชน พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําฯ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 660,000 660,000 660,000 660,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 2 บ้านวังวน ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

(สายบ้านนางแห้ง ทองดีเลี้ยง) สัญจรของประชาชน พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 176,000 176,000 176,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 2 บ้านวังวน ขนส่ง ความปลอดภัยในการ    80 ม.หนา 0.15 ม.พร้อม บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

(สายบ้านนายสมชาย สมใจ) สัญจรของประชาชน ลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

งบประมาณ
ที่
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24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 660,000 660,000 660,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 2 บ้านวังวน ขนส่ง ความปลอดภัยในการ   300 ม.หนา 0.15 ม.พร้อม บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

(สายบ้านลุงคอย  ชื้นทอง) สัญจรของประชาชน ลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 2 บ้านวังวน ขนส่ง ความปลอดภัยในการ   160 ม.หนา 0.15 ม.พร้อม บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

สายสวนสมเด็จย่า(ซอยสนามบิน) สัญจรของประชาชน ลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 2 บ้านวังวน ขนส่ง ความปลอดภัยในการ  100 ม. หนา 0.15 ม.พร้อม บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

(สายบ้านป้าเยื้อ  กลั่นเกลา) สัญจรของประชาชน ลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 2 บ้านวังวน ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 บริการคมนาคมที่สะดวก

 สายบริเวณซอยแสงทิพย์ สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําฯ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 520,000 520,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 2 บ้านวังวน ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 200 เมตร หนา 0.15 บริการคมนาคมที่สะดวก

บริเวณทางขึ้นประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 520,000 520,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 34



ไหล่ทางหมู่ที่ 2 บ้านวังวน ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 200 เมตร หนา 0.15 บริการคมนาคมที่สะดวก

สายบ้านนายยืน  ปานเกิด สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 520,000 520,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 2 บ้านวังวน ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 200 เมตร หนา 0.15 บริการคมนาคมที่สะดวก

สายบ้านนายยงค์  ช่วยชูกลิ่น สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 520,000 520,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 2 บ้านวังวน ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 200 เมตร หนา 0.15 บริการคมนาคมที่สะดวก

สายบ้านป้าเยื้อ  กลั่นเกลา สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 6 เมตร 220,000 220,000 220,000 220,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่  3 บ้านท่าลิงลม   ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

(สายบ้านป้าชุ่ม  กลัดหล่ํา ) สัญจรของประชาชน พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 456,000 456,000 456,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่  3 บ้านท่าลิงลม   ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 200  เมตร หนา 0.15 บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

(สายบ้านนางพเยาว์ เพิ่มสกุล ) สัญจรของประชาชน เมตร พร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําฯ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 750,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่  3 บ้านท่าลิงลม   ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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สายบ้านนายสมร อุไชย สัญจรของประชาชน พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

ข้างทาง 

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 3 เมตร 200,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่  3 บ้านท่าลิงลม   ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

นายแถว-บ้านนายประสิทธิ์) สัญจรของประชาชน พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

ข้างทาง 

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 440,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่  3 บ้านท่าลิงลม   ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 160 เมตร หนา 0.15 บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

นายชิด -บ้านนางจิ๋ว  ทรัพย์ศิริ) สัญจรของประชาชน เมตร พร้อม ลงลูกรังไหล่ รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

ทางสองข้างทาง

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 300 ม. 600,000 660,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 3 บ้านท่าลิงลม ขนส่ง ความปลอดภัยในการ หนา 0.15 ม.พร้อมลงลูกรัง บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

(นายสุชิน-บ้านนางชุ่มกลัดหลํา) สัญจรของประชาชน ไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 950,000 950,000 ถนน ประชาชนได้รับการ ส่วนโยธา

ไหล่ทางหมู่ที่  3 บ้านท่าลิงลม   ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

สายบ้านลุงสุ่ย สัญจรของประชาชน พร้อมลงลูกรังไหล่ รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําฯ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 550,000 550,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่  3 บ้านท่าลิงลม   ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

สายบ้านนายอนันต์  รอดภัย สัญจรของประชาชน พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

ข้างทาง 

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 770,000 770,000 770,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่  3 บ้านท่าลิงลม   ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

สายต้นโพธิ์ สัญจรของประชาชน พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 500,000 390,000 390,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 3 ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 150 เมตร หนา 0.15 บริการคมนาคมที่สะดวก

สายบ้านนายช้อย กลัดหล่ํา สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ รวดเร็วและปลอดภัย

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 500,000 1,040,000 1,040,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 3 ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 400 เมตร หนา 0.15 บริการคมนาคมที่สะดวก

ส่ายบ้านนายสมาน อุไชย สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ รวดเร็วและปลอดภัย

43 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่ ไหล่ทงกว้าง 1 เมตร ยาว 500 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

สายทางเข้าบ้านท่าลิงลม หมู่ที่ 3 ที่ 3   ได้มีถนนสําหรับใช้ บริการคมนาคมที่สะดวก

ในการคมนาคมได้อย่าง รวดเร็วและปลอดภัย

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําฯ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ที่

หน่วยงานที่งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว1000 ม. 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 ถนน ประชาชนได้รับการ ส่วนโยธา

ไหล่ทางหมู่ที่  4  บ้านหนองปืนแตก ขนส่ง ความปลอดภัยในการ หนา 0.15 ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

(สายหนองหญ้าปล้อง) สัญจรของประชาชน ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่  4  บ้านหนองปืนแตก ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 2,000  เมตร  หนา 0.15 บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

(สายบ้านนางลําเพย  เอกบุตร) สัญจรของประชาชน เมตร รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 3,300,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 4 สายบ้านป้าสอน ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 880,000 880,000 880,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 4 สายบ้าน ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 400 เมตร หนา 0.16 บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

นางดาวเดือน  พลอยจีน สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 3,300,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 4 สายบ้าน ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 1,500 เมตร หนา 0.17 บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

นายเวียน  ม่วงทับ สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 3,500,000 3,000,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 4 สายบ้าน ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

นายวินัย  ศรีจันทา สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ท
โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
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1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําฯ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 2,600,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 4 ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 1000 เมตร หนา 0.15 บริการคมนาคมที่สะดวก

สายบ้านนายป่อง  โอดครวญ สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ รวดเร็วและปลอดภัย

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 300 ม. 660,000 660,000 660,000 660,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 5 บ้านห้วยปลาดุก ขนส่ง ความปลอดภัยในการ หนา 0.15 ม.พร้อมลงลูกรัง บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

(สายห้วยแม่เกาะ) สัญจรของประชาชน ไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 660,000 660,000 660,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 5 บ้านห้วยปลาดุก ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 300 เมตร  หนา 15 บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

(สายบ้านนายเสริม เรืองหยอย) สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 145,000 850,000 850,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 5 บ้านห้วยปลาดุก ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 300  เมตร  หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

สายบ้านนายพิน ทัพชัย สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 110,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 5 บ้านห้วยปลาดุก ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 50  เมตร  หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

( สายบ้านนายพันธ์    ทัพชัย) สัญจรของประชาชน พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 850,000 850,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 5 บ้านห้วยปลาดุก ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 300  เมตร  หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

สายบ้านนายชิ้น  มีทอง สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
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กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําฯ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 650,000 600,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 5 บ้านห้วยปลาดุก ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 200  เมตร  หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

สายบ้านนายผัน  นุชศรี สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 2,200,000 2,200,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 5 บ้านห้วยปลาดุก ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 800  เมตร  หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

สายบ้านนายขุนแผน  แม่นแท้ สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

58 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 6 เมตร 9,900,000 9,000,000 8,500,000 8,000,000 7,500,000 ถนน ประชาชนได้รับการ ส่วนโยธา

ไหล่ทางหมู่ที่ 5 บ้านห้วยปลาดุก ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 4,000 ม. หนา 0.15 ม. บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

( สายบ้านห้วยปลาดุก - ห้วยไผ่) สัญจรของประชาชน พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 2,200,000 2,200,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 5 บ้านห้วยปลาดุก ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 800  เมตร  หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

สายบ้านนายสมพร  จันทร์แย้ม สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 2,200,000 2,200,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 5 บ้านห้วยปลาดุก ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 800  เมตร  หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

สายบ้านนางสุณี  แก่นพรม สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 2,200,000 2,200,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 5 บ้านห้วยปลาดุก ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 800  เมตร  หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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สายบ้านป้าวัน  ศรีเอี่ยม สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําฯ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 5 บ้านห้วยปลาดุก ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 200  เมตร  หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

สายบ้านนายชื้น  เมฆปั้น สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

63 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 6 เมตร 9,900,000 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,500,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 6 สายโป่งอิฐ - ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

หนองสี่พัน สัญจรของประชาชน พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมไหล่ เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 150,000 150,000 150,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ทางหมู่ที่ 6 สายอ่างเก็บน้ําห้วยตาพั่ง ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

ถึงบ้านวังวน หมู่ที่ 2 สัญจรของประชาชน พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

65 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 220,000 450,000 450,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนายบุญ  ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

สุขรักษา หมู่บ้านโป่งอิฐ สัญจรของประชาชน พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

66 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมไหล่ เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ทาง สายบ้านนายวิเชียร  สมรูป ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

 หมู่ที่ 6บ้านโป่งอิฐ สัญจรของประชาชน พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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ตามแบบ อบต. กําหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําฯ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

67 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมไหล่ท เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 220,000 220,000 220,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่ 6 บริเวณทางขึ้นประปา ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

หมู่บ้านโป่งอิฐ สัญจรของประชาชน พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

ตามแบบ อบต. กําหนด

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 3 เมตร 390,000 390,000 390,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ไหล่ทางหมู่ที่ 6 ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 200 เมตร หนา 0.15 บริการคมนาคมที่สะดวก

ส่ายบ้านนายสมชาย  เพชรแย้ม สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ รวดเร็วและปลอดภัย

69 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมไหล่ เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล.  กว้าง  5 เมตร 4,125,000 4,000,000 3,800,000 3,500,000 ถนน ประชาชนได้รับการบริการ กองช่าง

ทางหมู่ที่ 7   บ้านห้วยกระสังข์ ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 1500 เมตร  หนา 0.15 คมนาคมที่สะดวกรวด อบจ.

(สายบ้านนายปลอด  ผิวผ่อง ) สัญจรของประชาชน เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง เร็วและปลอดภัย ทางหลวง

 ตามแบบ อบต.กําหนด กรมส่งเสริมฯ

70 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมไหล่ เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล.  กว้าง  5 เมตร 3,300,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ทาง หมู่ที่ 7   บ้านห้วยกระสังข์ ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 1200 เมตร  หนา 0.15 บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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(สายพุน้อย ถึงศาลาหมู่บ้าน ) สัญจรของประชาชน เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย ทางหลวง

 ตามแบบ อบต.กําหนด กรมส่งเสริมฯ

71 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมไหล่ เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล.  กว้าง  5 เมตร 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ทาง หมู่ที่ 7   บ้านห้วยกระสังข์ ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 1200 เมตร  หนา 0.15 บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

(สายบ้านนายสรรค์ ประยูรวงศ์ ถึง อ่างเก็บน้ําพุกร่าง ) สัญจรของประชาชน เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย ทางหลวง

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําฯ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

72 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมไหล่ เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล.  กว้าง  5 เมตร 3,575,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ทาง หมู่ที่ 7   บ้านห้วยกระสังข์ ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 1300 เมตร  หนา 0.15 บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

(สายบ้านนางบุญส่ง รอดจากทุกข์ ) สัญจรของประชาชน เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย ทางหลวง

 ตามแบบ อบต.กําหนด กรมส่งเสริมฯ

73 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมไหล่ เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล.  กว้าง  5 เมตร 3,025,000 3,025,000 3,025,000 3,025,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ทาง หมู่ที่ 7   บ้านห้วยกระสังข์ ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 1100 เมตร  หนา 0.15 บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

(สายบ้านนางสุพรรณ ดาบรัมย์ ถึง บ้านนายผลเอกบุตร ) สัญจรของประชาชน เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย ทางหลวง

 ตามแบบ อบต.กําหนด กรมส่งเสริมฯ

75 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมไหล่ เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล.  กว้าง  5 เมตร 5,500,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ทาง หมู่ที่ 7   บ้านห้วยกระสังข์ ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 2000 เมตร  หนา 0.15 บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

(สายอ่างเก็บน้ําห้วยกระสังข์ ถึง บ้านหนองมะค่า) สัญจรของประชาชน เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย ทางหลวง

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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 ตามแบบ อบต.กําหนด กรมส่งเสริมฯ

76 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.พร้อมไหล่ เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล.   กว้าง 5  เมตร 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กรมส่งเสริมฯ

ทาง หมู่ที่  8 บ้านหนองมะค่า ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 400 เมตร หนา 0.15 บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

(สายทางเข้าศาลาหมู่บ้าน ) สัญจรของประชาชน เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย ทางหลวง

สองข้างทาง กองช่าง

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําฯ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

77 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.พร้อมไหล่ เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล.   กว้าง  4 เมตร 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กรมส่งเสริมฯ

ทาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองมะค่า ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 1000 เมตร    หนา 0.15 บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

(สายบ้านนางเล็ก ชูเนื่อง ) สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย ทางหลวง

รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด กองช่าง

78 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.พร้อมไหล่ เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล.   กว้าง  4 เมตร 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กรมส่งเสริมฯ

ทาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองมะค่า ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 1000 เมตร    หนา 0.15 บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

(สายบ้านนางสิน แจ่มแจ้ง ) สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย ทางหลวง

รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด กองช่าง

79 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.พร้อมไหล่ เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล.   กว้าง  4 เมตร 660,000 660,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กรมส่งเสริมฯ

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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ทาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองมะค่า ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 300 เมตร    หนา 0.15 บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

(สายบ้านนายถิ่น เขื่อนศิริ ) สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย ทางหลวง

รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด กองช่าง

80 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.พร้อมไหล่ เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนคอนกรีต   กว้าง  6 เมตร 7,500,000 7,000,000 6,500,000 6,000,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กรมส่งเสริมฯ

หมู่ที่ 8 บ้านหนองมะค่า ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 2500 เมตร หนา 0.15 บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

(สายหนองมะค่า-หนองปืนแตก) สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย ทางหลวง

รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด กองช่าง

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําฯ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

81 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.พร้อมไหล่ เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนคอนกรีต   กว้าง  6 เมตร 7,500,000 7,000,000 6,500,000 6,000,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กรมส่งเสริมฯ

หมู่ที่ 8 บ้านหนองมะค่า ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 300 เมตร หนา 0.15 บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

(สายบ้านนายร่วม  นันทสังข์) สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย ทางหลวง

รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด กองช่าง

82 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลาดยาง กว้าง 4 ม. ยาว 12,000,000 10,000,000 9,500,000 9,500,000 ถนน ประชาชนได้รับการ อบต.

ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านสองพี่น้อง ขนส่ง ความปลอดภัยในการ 1,000  ม. หนา 0.15 ม. บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

สายโป่งตาป้าน-วังยายดํา สัญจรของประชาชน  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง รวดเร็วและปลอดภัย กรมสถ.

วัตถุประสงค์ ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
ที่

โครงการ
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ข้างทาง  ตามแบบอบต. กําหนด กองช่าง

83 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 2,500,000 2,500,000 ถนน ประชาชนได้รับการ อบต.

ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน ขนส่ง ความปลอดภัยในการ 4,000  ม. หนา 0.15 ม. บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

หมู่ที่ 1 บ้านสองพี่น้อง สัญจรของประชาชน  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง รวดเร็วและปลอดภัย กรมสถ.

ข้างทาง  ตามแบบอบต. กําหนด กองช่าง

84 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 15,000,000 14,000,000 12,000,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่  5  บ้านห้วยปลาดุก ขนส่ง ความปลอดภัยในการ 6 เมตร    ยาว 5,000 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

สายห้วยปลาดุก - หนองหญ้าปล้อง สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

ข้างทาง  ตามแบบ อบต.กําหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําฯ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

85 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่ ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่  5 บ้านห้วยปลาดุก ที่ 5 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน 6 เมตร    ยาว 4,000 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

สายห้วยปลาดุก - ห้วยไผ่ การคมนาคมได้อย่างสะดวก ตามแบบมาตราฐาน อบจ. รวดเร็วและปลอดภัย ทางหลวง

รวดเร็ว ทางหลวงชนบท

86 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลาดยางฯ   กว้าง  5 เมตร 1,200,000 1,200,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กรมส่งเสริมฯ

ที่
งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักโครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 46



ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านห้วยปลาดุก ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 400 เมตร    บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

สายห้วยแม่เกาะ สัญจรของประชาชน พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย ทางหลวง

รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด กองช่าง

87 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลาดยางฯ   กว้าง  6 เมตร 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กรมส่งเสริมฯ

ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหนองมะค่า ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 2800 เมตร    หนา 0.04 บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

(สายหนองมะค่า-หนองปืนแตก) สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วและปลอดภัย ทางหลวง

รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด กองช่าง

88 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน ลูกรัง กว้าง 4 ม.ยาว 600 ม. 192,000 192,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่1 สายบ้านนางโล่ ทองดี ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ความหนาเฉลี่ย  0.15 ม. พร้อม บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

(ซอยประปาหมู่บ้าน) สัญจรของประชาชน ปรับเกรดบดอัดแน่น ราย รวดเร็วและปลอดภัย ทางหลวง

 ละเอียด ตามแบบ อบต.กําหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําฯ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

89 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน ลูกรัง กว้าง 4  เมตร 120,000 120,000 120,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่ 1  บ้านสองพี่น้อง ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 600 เมตร ความหนา บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

(สายบ้านนายตุ๊  ทองดีเลี้ยง ) สัญจรของประชาชน เฉลี่ย  0.15 เมตร พร้อมปรับ รวดเร็วและปลอดภัย ทางหลวง

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่

โครงการ
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เกรดบดอัดแน่น รายละเอียด

ตามแบบ อบต.สองพี่น้องกําหนด

90 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 800,000 800,000 800,000 ถนน ประชาชนได้รับการ อบต.

หมู่ที่ 1 บ้านสองพี่น้อง ขนส่ง ความปลอดภัยในการ 4,000 เมตร หนา 0.15 ม. บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

สายโป่งตาป้าน-วังยายดํา สัญจรของประชาชน  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง รวดเร็วและปลอดภัย กรมสถ.

ข้างทาง  ตามแบบอบต. กําหนด

91 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 500,000 500,000 500,000 ถนน ประชาชนได้รับการ อบต.

หมู่ที่ 1 บ้านสองพี่น้อง ขนส่ง ความปลอดภัยในการ 2,400 เมตร หนา 0.2 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

สายบ้านนายชื้น  ซื่อตรง สัญจรของประชาชน  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง รวดเร็วและปลอดภัย กรมสถ.

ข้างทาง  ตามแบบอบต. กําหนด

92 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลูกรังกว้าง 5 เมตร 900,000 900,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่ 1   บ้านสองพี่น้อง ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว   1,500  เมตร ความหนา บริการคมนาคมที่สะดวก นพค.13

สายไร่หัวหน้าชุมพล เหมหงษา สัญจรของประชาชน เฉลี่ย 0.30 เมตร ลงลูกรัง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําฯ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

92 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลูกรังกว้าง 5 เมตร 900,000 900,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
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หมู่ที่ 1   บ้านสองพี่น้อง ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว   1,500  เมตร ความหนา บริการคมนาคมที่สะดวก นพค.13

สายไร่หัวหน้าชุมพล เหมหงษา สัญจรของประชาชน เฉลี่ย 0.30 เมตร ลงลูกรัง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น

93 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวาง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลูกรังกว้าง 5 เมตร 900,000 900,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ท่อ คสล. หมู่ที่ 1   บ้านสองพี่น้อง ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว   1,500  เมตร ความหนา บริการคมนาคมที่สะดวก นพค.13

สายไร่อําพร  ดําดี สัญจรของประชาชน เฉลี่ย 0.30 เมตร ลงลูกรัง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น

94 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลูกรังกว้าง 5 เมตร 900,000 900,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่ 1   บ้านสองพี่น้อง ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว   1,500  เมตร ความหนา บริการคมนาคมที่สะดวก นพค.13

สายไร่นายประยงค์  ขําทอง สัญจรของประชาชน เฉลี่ย 0.30 เมตร ลงลูกรัง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น

95 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลูกรังกว้าง 5 เมตร 900,000 900,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่ 1   บ้านสองพี่น้อง ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว   1,500  เมตร ความหนา บริการคมนาคมที่สะดวก นพค.13

สายไร่นายจ้อย สัญจรของประชาชน เฉลี่ย 0.30 เมตร ลงลูกรัง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําฯ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

96 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลูกรังกว้าง 5 เมตร 900,000 900,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่ 1   บ้านสองพี่น้อง ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว   1,500  เมตร ความหนา บริการคมนาคมที่สะดวก นพค.13

สายไร่นายวิรัตน์  ตีวี สัญจรของประชาชน เฉลี่ย 0.30 เมตร ลงลูกรัง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น

97 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลูกรังกว้าง 5 เมตร 900,000 900,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่ 2   บ้านวังวน ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว   1,500  เมตร ความหนา บริการคมนาคมที่สะดวก นพค.13

สายบ้านนางสุภาพร  เย็นจิตร สัญจรของประชาชน เฉลี่ย 0.30 เมตร ลงลูกรัง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น

98 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร 800,000 800,000 800,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่ 3 บ้านท่าลิงลม สายห้วยครก ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว   3,000  เมตร ความหนา บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

สัญจรของประชาชน เฉลี่ย 0.20 เมตร ลงลูกรัง รวดเร็วและปลอดภัย กรมส่งเสริมฯ

พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น

99 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร 300,000 300,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่ 3 บ้านท่าลิงลม สายบ้าน ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว   500  เมตร ความหนา บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

นายอนันต์  รอดภัย สัญจรของประชาชน เฉลี่ย 0.20 เมตร ลงลูกรัง รวดเร็วและปลอดภัย กรมส่งเสริมฯ

พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําฯ (ต่อ)
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

100 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร 300,000 300,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่ 3 บ้านท่าลิงลม สายบ้าน ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว   500  เมตร ความหนา บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

นางฉลวย  กลัดหล่ํา สัญจรของประชาชน เฉลี่ย 0.20 เมตร ลงลูกรัง รวดเร็วและปลอดภัย กรมส่งเสริมฯ

พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น

101 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร 300,000 300,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่ 3 บ้านท่าลิงลม สายบ้าน ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว   500  เมตร ความหนา บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

นางพยอม  แซ่ตั้ง (หลังศูนย์) สัญจรของประชาชน เฉลี่ย 0.20 เมตร ลงลูกรัง รวดเร็วและปลอดภัย กรมส่งเสริมฯ

พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น

102 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน ลูกรัง กว้าง 5 เมตร 660,000 660,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่ 3 บ้านท่าลิงลม สายบ้าน ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 100เมตร หนา 0.20 บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

นายประสาน  ใจบุญ สัญจรของประชาชน เมตร วางท่อระบายน้ํา รวดเร็วและปลอดภัย กรมส่งเสริมฯ

ขนาด  Ø  0.60 เมตร

103 โครงการก่อสร้างถนน  ลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลูกรังกว้าง 5   เมตร 800,000 825,000 ถนน ประชาชนได้รับการบริการ กองช่าง

หมู่ที่ 4 บ้านหนองปืนแตก ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 3,000  เมตร ความหนา คมนาคมที่สะดวกรวด นพค.13

(บ้านนางนอม   กิมไซ) สัญจรของประชาชน เฉลี่ย 0.20 เมตร ลงลูกรัง เร็วและปลอดภัย อบจ.

พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น

ตามแบบ อบต.สองพี่น้องกําหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําฯ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

104 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 800,000 750,000 700,000 ถนน ประชาชนได้รับการ อบต.

หมู่ที่ 4 บ้านหนองปืนแตก ขนส่ง ความปลอดภัยในการ 1,000 เมตร หนา 0.2 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

สายไร่นายออ สัญจรของประชาชน  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง รวดเร็วและปลอดภัย กรมสถ.

ข้างทาง  ตามแบบอบต. กําหนด

105 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลูกรังกว้าง 5   เมตร 421,500 500,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่ 4 บ้านหนองปืนแตก ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 1,500  เมตร ความหนา บริการคมนาคมที่สะดวก นพค.13

(กลุ่มบ้านหนองหญ้าปล้อง-กลุ่ม สัญจรของประชาชน เฉลี่ย 0.20 เมตร ลงลูกรัง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

บ้านพุน้อย) พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น

106 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 800,000 750,000 700,000 ถนน ประชาชนได้รับการ อบต.

หมู่ที่ 4 บ้านหนองปืนแตก ขนส่ง ความปลอดภัยในการ 200 เมตร หนา 0.5 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

สายบ้านนางดาวเดือน - บ้านลุงใจ สัญจรของประชาชน รวดเร็วและปลอดภัย กรมสถ.

107 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลูกรังกว้าง 5   เมตร 421,500 500,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่ 4 บ้านหนองปืนแตก ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 1,500  เมตร ความหนา บริการคมนาคมที่สะดวก นพค.13

สายบ้านนายประยุทธ  เอกบุตร - สัญจรของประชาชน เฉลี่ย 0.20 เมตร ลงลูกรัง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

บ้านพุน้อย พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น

108 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 800,000 750,000 700,000 ถนน ประชาชนได้รับการ อบต.

หมู่ที่ 4 บ้านหนองปืนแตก ขนส่ง ความปลอดภัยในการ 1,000 เมตร หนา 0.2 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

สายไร่นางแสงเงิน  ขนอง สัญจรของประชาชน รวดเร็วและปลอดภัย กรมสถ.

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําฯ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

109 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 800,000 750,000 700,000 ถนน ประชาชนได้รับการ อบต.

หมู่ที่ 4 บ้านหนองปืนแตก ขนส่ง ความปลอดภัยในการ 1,000 เมตร หนา 0.2 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

สายบ้านนายนึก  กําจัดพงษ์ สัญจรของประชาชน รวดเร็วและปลอดภัย กรมสถ.

110 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 800,000 750,000 700,000 ถนน ประชาชนได้รับการ อบต.

หมู่ที่ 4 บ้านหนองปืนแตก ขนส่ง ความปลอดภัยในการ 1,000 เมตร หนา 0.2 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

สายบ้านนายทองคํา  กําจัดสุขา สัญจรของประชาชน รวดเร็วและปลอดภัย กรมสถ.

111 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล.ที่ชํารุดทั้ง8 หมู่บ้าน 1,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน ประชาชนได้รับการบริการ กองช่าง

ลาดยางภายในตําบลสองพี่น้อง ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ภายในตําบลสองพี่น้อง คมนาคมที่สะดวกรวด อบจ.

สัญจรของประชาชน เร็วและปลอดภัย ทางหลวงชนบท

112 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลาดยางกว้าง 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 ถนน ประชาชนได้รับการ ส่วนโยธา

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยปลาดุก ขนส่ง ความปลอดภัยในการ 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.,ทาง

 (สายห้วยปลาดุก-หนองปืนแตก ) สัญจรของประชาชน ตามแบบมาตราฐาน อบจ. รวดเร็วและปลอดภัย หลวงชนบท

ทางหลวงชนบท กรมส่งเสริมฯ

113 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลาดยางกว้าง 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 ถนน ประชาชนได้รับการ ส่วนโยธา

 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยปลาดุก ขนส่ง ความปลอดภัยในการ 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.,ทาง

 (สายห้วยปลาดุก-ห้วยไผ่) สัญจรของประชาชน ตามแบบมาตราฐาน อบจ. รวดเร็วและปลอดภัย หลวงชนบท

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
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ทางหลวงชนบท กรมส่งเสริมฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําฯ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

114 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยปลาดุก ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว   1,000  เมตร ความหนา บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

สายบ้านผู้พัน สัญจรของประชาชน เฉลี่ย 0.20 เมตร ลงลูกรัง รวดเร็วและปลอดภัย กรมส่งเสริมฯ

พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น

115 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลาดยางกว้าง 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 ถนน ประชาชนได้รับการ ส่วนโยธา

 หมู่ที่ 6 บ้านโป่งอิฐ ขนส่ง ความปลอดภัยในการ 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.,ทาง

 สายบ้านโป่งอิฐหมู่ที่ 6 - สัญจรของประชาชน ตามแบบมาตราฐาน อบจ. รวดเร็วและปลอดภัย หลวงชนบท

บ้านห้วยปลาดุก หมู่ที่ 5) ทางหลวงชนบท กรมส่งเสริมฯ

116 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลาดยางกว้าง 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 ถนน ประชาชนได้รับการ ส่วนโยธา

 หมู่ที่ 6 บ้านโป่งอิฐ ขนส่ง ความปลอดภัยในการ 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.,ทาง

 สายบ้านนางตา สัญจรของประชาชน ตามแบบมาตราฐาน อบจ. รวดเร็วและปลอดภัย หลวงชนบท

ทางหลวงชนบท กรมส่งเสริมฯ

117 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน ลูกรัง กว้าง 5 เมตร 1,012,500 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่ 7  บ้านห้วยกระสังข์ ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 2,500 เมตร หนา 0.20 บริการคมนาคมที่สะดวก นพค.13

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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(สายพุกร่าง ) สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

ทางสองข้างทาง

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําฯ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

118 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน ลูกรัง กว้าง 5 เมตร 810,000 810,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่ 7  บ้านห้วยกระสังข์ ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 2,000 เมตร หนา 0.20 บริการคมนาคมที่สะดวก นพค.13

(บริเวณอ่างเก็บน้ําห้วยกระสังข์ ) สัญจรของประชาชน เมตร วางท่อระบายน้ํา รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

ทางสองข้างทาง  ตามแบบ

  อบต.  สองพี่น้อง  กําหนด

119 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน ลูกรัง กว้าง 5 เมตร 1,012,500 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่ 7  บ้านห้วยกระสังข์ ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 2,500 เมตร หนา 0.20 บริการคมนาคมที่สะดวก นพค.13

(สายบ้านผู้ช่วยอ๊อด ) สัญจรของประชาชน เมตร รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

120 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 300 ม. 660,000 660,000 660,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยปลาดุก ขนส่ง ความปลอดภัยในการ หนา 0.15 ม.พร้อมลงลูกรัง คมนาคมที่สะดวกรวด กรมส่งเสริมฯ

(สายห้วยแม่เกาะ) สัญจรของประชาชน ไหล่ทางตามแบบ อบต.กําหนด เร็วและปลอดภัย อบจ.

121 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลูกรังกว้าง 5 เมตร 150,000 150,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
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หมู่ที่ 8   บ้านหนองมะค่า ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว   300  เมตร ความหนา บริการคมนาคมที่สะดวก นพค.13

(สายบ้านนายร่วม นันทร์สังข์ ) สัญจรของประชาชน เฉลี่ย 0.30 เมตร ลงลูกรัง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น

ตามแบบ  อบต.สองพี่น้องกําหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําฯ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

122 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลูกรังกว้าง 5 เมตร 300,000 300,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่ 8   บ้านหนองมะค่า ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว   500  เมตร ความหนา บริการคมนาคมที่สะดวก นพค.13

สายแยกศาลาหมู่บ้าน ถึง สัญจรของประชาชน เฉลี่ย 0.30 เมตร ลงลูกรัง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

บ้านนายสอ อินทรจักร พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น

ตามแบบ  อบต.สองพี่น้องกําหนด

123 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลูกรังกว้าง 5 เมตร 300,000 300,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่ 8   บ้านหนองมะค่า ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว   500  เมตร ความหนา บริการคมนาคมที่สะดวก นพค.13

สายบ้านนายสุทิน  ทองกลัด สัญจรของประชาชน เฉลี่ย 0.30 เมตร ลงลูกรัง รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น

124 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน ลูกรัง กว้าง 5 เมตร 300,000 300,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ
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หมู่ที่ 8  บ้านหนองมะค่า ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 300 เมตร หนา 0.20 บริการคมนาคมที่สะดวก นพค.13

(สายไร่นางทิพย์  นัครา ) สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

ทางสองข้างทาง

125 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน ลูกรัง กว้าง 5 เมตร 300,000 300,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่ 8  บ้านหนองมะค่า ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ยาว 300 เมตร หนา 0.20 บริการคมนาคมที่สะดวก นพค.13

(สายอ่างเก็บน้ําหนองสําโหรงหมู่ที่ 8 - สัญจรของประชาชน เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.

บ้านหนองปืนแตก หมู่ที่ 4) ทางสองข้างทาง

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําฯ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

126 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น  หมู่ที่ 1-8  ขนส่ง ความปลอดภัยในการ ตามความเดือดร้อนของประชาชน บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

ตามความเดือดร้อนของประชาชน สัญจรของประชาชน ตามแบบที่อบต.กําหนด รวดเร็วและปลอดภัย กรมส่งเสริมฯ

127 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลาดยางภาขยในตําบล 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ภายในตําบลสองพี่น้อง หมู่ที่ 1-8 ขนส่ง ความปลอดภัยในการ หมู่ที่ 1-8 บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

สัญจรของประชาชน รวดเร็วและปลอดภัย ทางหลวง

128 โครงการก่อสร้างถนนน้ําล้น เพื่อให้การเดินทางคมนาคม ก่อสร้างถนนน้ําล้นกว้าง 4เมตร 500,000 500,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 57



หมู่ที่ 4 บ้านหนองปืนแตก สะดวกเวลาฤดูฝน ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก กรมส่งเสริมฯ

สายบ้านนางช่วย รายละเอียด อบต. กําหนด รวดเร็วและปลอดภัย ชลประทานฯ

กรมทรัพย์ฯ

อบจ

129 โครงการก่อสร้างถนนน้ําล้น เพื่อให้การเดินทางคมนาคม ก่อสร้างถนนน้ําล้นกว้าง 4เมตร 700,000 700,000 ถนน ประชาชนมีความพอใจ กองช่าง

หมู่ที่ 5 บริเวณที่ดินของนาย สะดวกเวลาฤดูฝน ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร ในการมีน้ําดื่มน้ําใช้ อบจ,

ศุภกิจ ราชปักษี รายละเอียด อบต. กําหนด เพียงพอ ชลประทานฯ

กรมทรัพย์ฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําฯ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

130 โครงการก่อสร้างถนนน้ําล้น เพื่อให้การเดินทางคมนาคม ก่อสร้างถนนน้ําล้นกว้าง 4เมตร 700,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่ 6 บริเวณลําห้วย สะดวกเวลาฤดูฝน ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

บ้านนางสุจิรา เมืองงาม  รายละเอียด อบต. กําหนด ชลประทานฯ

และบ้านายเกรียงไกร  เพชรแย้ม กรมทรัพย์ฯ

131 โครงการก่อสร้างสะพานคสล. เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่ ก่อสร้างสะพาน จํานวน 1,800,000 1,800,000 สะพาน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

สายพุกร่างฝายป้าตอง หมู่ที่ 7 ที่ 7 ประชาชนทั่วไปมี 1 สะพาน ตามแบบ บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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บ้านห้วยกระสังข์ สะพานใช้ในการเดินทาง มาตรฐาน กรมทางหลวง,อบจ. รวดเร็วและปลอดภัย ทางหลวงชนบท

132 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 100,000 100,000 ท่อ ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่ 1 บ้านสองพี่น้อง ที่ 1   ได้มีถนนสําหรับใช้ ตามแบบมาตรฐานของ บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.,ทาง

บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ในการคมนาคมได้อย่าง กรมทางหลวงชนบท, รวดเร็วและปลอดภัย หลวงชนบท

133 โครงการวางท่อ คสล. สายโป่งตาป้าน เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่ วางท่อ คสล. ขนาด 1 เมตร 50,000 50,000 50,000 50,000 ท่อ ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่ 1 บ้านสองพี่น้อง บริเวณบ้าน ที่ 1   ได้รับความปลอดภัย บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.,ทาง

นายชื้น  ซื่อตรง รวดเร็วและปลอดภัย หลวงชนบท

134 โครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 1 เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่ วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม. 50,000 50,000 ท่อ ประชาชนได้รับการ กองช่าง

 บ้านสองพี่น้อง บริเวณ สายไร่ป้าลําใย ที่ 1   ได้รับความปลอดภัย บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.,ทาง

รวดเร็วและปลอดภัย หลวงชนบท

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําฯ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

135 โครงการวางท่อ คสล. สายท่าลิงลม เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่ วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม. 50,000 50,000 ท่อ ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่ 3 บ้านท่าลิงลม บริเวณบ้าน ที่ 3   ได้รับความปลอดภัย บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.,ทาง

นายประคอง รวดเร็วและปลอดภัย หลวงชนบท

136 โครงการก่อสร้างสะพานเขาตกน้ํา เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่ ก่อสร้างสะพาน จํานวน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 สะพาน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 59



 (ภายในหมู่บ้าน) ที่ 1 ประชาชนทั่วไปมี 1 สะพาน ตามแบบ บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

หมู่ที่ 1 บ้านสองพี่น้อง สะพานในการเดินทางได้ มาตรฐาน กรมทางหลวง รวดเร็วและปลอดภัย ทางหลวง

137 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 2,000,000 ท่อ ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่ 4 บ้านหนองปืนแตก ที่ 4   ได้มีถนนสําหรับใช้ ตามแบบมาตรฐานของ บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.,ทาง

ในการคมนาคมได้อย่าง กรมทางหลวงชนบท, รวดเร็วและปลอดภัย หลวงชนบท

สะดวกรวดเร็ว อบจ. กรมส่งเสริมฯ

138 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่ ก่อสร้างสะพาน จํานวน 1,500,000 1,500,000 สะพาน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่ 4หนองปืนแตก ที่ 4 ประชาชนทั่วไปมี 1 สะพาน ตามแบบ บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

(ภายในหมู่บ้าน ) สะพานในการเดินทางได้ มาตรฐาน กรมทางหลวง รวดเร็วและปลอดภัย ทางหลวง

อย่างสะดวกและรวดเร็ว ชนบท ชนบท

139 โครงการก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามฝาย เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่ ก่อสร้างสะพาน จํานวน 1,800,000 1,800,000 สะพาน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

นายบุญลือ   คล้ายสุบรรณ ที่ 7 ประชาชนทั่วไปมี 1 สะพาน ตามแบบ บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกระสังข์ สะพานในการเดินทางได้ มาตรฐาน กรมทางหลวง รวดเร็วและปลอดภัย ทางหลวงชนบท

อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําฯ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

140 โครงการซ่อมแซมคอสะพาน เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่ ซ่อมแซมคอสะพานตามแบบ 100,000 100,000 100,000 100,000 สะพาน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

บริเวณบ้านนายอํานวย สุดใจ ที่ 1 ประชาชนทั่วไปมี มาตรฐาน กรมทางหลวง บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
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(หมู่ที่ 1) สะพานในการเดินทางได้ ชนบท รวดเร็วและปลอดภัย ทางหลวงชนบท

อย่างสะดวกและรวดเร็ว

141 โครงการจัดซื้อยางมะตอยสําเร็จรูป เพื่อประชาชนตําบลสองพี่น้อง ซ่อมแซมถนนลาดยางภาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ในการซ่อมแซมถนนในเขต มีถนนสําหรับใช้ในการ ในตําบลสองพี่น้อง บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.,ทาง

อบต.สองพี่น้อง คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวดเร็วและปลอดภัย หลวงชนบท

142 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่ ก่อสร้างสะพาน จํานวน 1,500,000 1,500,000 สะพาน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยปลาดุก ที่ 5 ประชาชนทั่วไปมี 1 สะพาน ตามแบบ บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.

( สายห้วยแม่เกาะ ) สะพานในการเดินทางได้ มาตรฐาน รวดเร็วและปลอดภัย ทางหลวง

อย่างสะดวกและรวดเร็ว กรมทางหลวงชนบท ชนบท

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 พัฒนาระบบไฟฟ้า - ระบบประปา - ระบบจราจร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
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1 ขยายเขตไฟฟ้าภายในตําบลสองพี่น้อง เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า 2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีความปลอด อบต.

หมู่ที่ 1-8 อย่างทั่วถึง ภายในตําบล ภัยในการสัญจร การไฟฟ้าฯ

2 โครงการติดตั้งไฟรายทางภายในตําบล เพื่อให้ประชาชนตําบลสองพี่น้อง ติดตั้งไฟรายทาง 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีความปลอด อบต.

สองพี่น้อง และผู้ที่สัญจรไปมามีความ ภัยในการสัญจร อบจ.

ปลอดภัยและสะดวกสบาย

ในการสัญรจร กรมสภ.

3 โครงการจ้างเหมาในการติดตั้ง และ เพื่อให้ประชาชนตําบลสองพี่น้อง ไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีความปลอด อบต.

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และผู้ที่สัญจรไปมามีความปลอดภัย ภัยในการสัญจร อบจ.

ในตําบลสอพี่น้อง และสะดวกสบายในการสัญรจร กรมสภ.

4 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตําบล เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน มีการจัดการสาธารณูป อบต.

สาธารณะอย่างทั่วถึง ภายในตําบล โภคสาธารณูปการอย่าง การไฟฟ้าฯ

ทั่วถึงทําให้ประชาชนมี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

5 ขยายเขตไฟฟ้าภายหมู่บ้านหมู่ที่ 1 เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้า สายบ้านนายอาคม  โพธิ์เอี่ยม 500,000 500,000 500,000 ประชาชน มีการจัดการสาธารณูป อบต.

อย่างทั่วถึง สายบ้านนายชาลี  มีชะคะ 500,000 500,000 500,000 โภคสาธารณูปการอย่าง การไฟฟ้าฯ

สายบ้านนายประสพชัย 500,000 500,000 500,000 ทั่วถึงทําให้ประชาชนมี

สายโป่งตาป้าน 500,000 500,000 500,000 ความปลอดภัยในชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 พัฒนาระบบไฟฟ้า - ระบบประปา - ระบบจราจร (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ที่

หน่วยงานที่งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

สายบ้านนายสมพงษ์ 500,000 500,000 และทรัพย์สิน

ทองดีเลี้ยง

สายบ้านายทิตย์ แก่นสะเน 500,000 500,000

สายบ้านยนางสุธิษา พุฑอ่าง 500,000 500,000

สายบ้านนางไมรี ทองดีเลี้ยง 500,000 500,000

6 ขยายเขตไฟฟ้าภายหมู่บ้านหมู่ที่ 2 เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้า สายบ้านลุงเล็ก 500,000 500,000 ประชาชน มีการจัดการสาธารณูป อบต.

อย่างทั่วถึง สายบ้านนายเลื่อน โฉมงาม 500,000 500,000 โภคสาธารณูปการอย่าง การไฟฟ้าฯ

สายบ้านนายรังสรรค์ คลองอินทร์ 500,000 500,000 ทั่วถึงทําให้ประชาชนมี

สายบ้านายอําไพ  มาชู 500,000 500,000 ความปลอดภัยในชีวิต

สายบ้านนางสมสัน สร้อยเหลือง 500,000 500,000 และทรัพย์สิน

สายบ้านนายยงค์ ช่วยชูกลิ่น 500,000 500,000

7 ขยายเขตไฟฟ้าภายหมู่บ้านหมู่ที่ 4 เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้า สายบ้านนายเวียน ม่วงทับ 500,000 500,000 500,000 ประชาชน มีการจัดการสาธารณูป อบต.

อย่างทั่วถึง สายบ้านนายไพร  มณี 500,000 500,000 โภคสาธารณูปการอย่าง การไฟฟ้าฯ

สายบ้านนายสานิต  ให้นุช 500,000 500,000 ทั่วถึงทําให้ประชาชนมี

สายบ้านางนอม กิมไซ 500,000 500,000 ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ท
โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
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1.2 พัฒนาระบบไฟฟ้า - ระบบประปา - ระบบจราจร (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ขยายเขตไฟฟ้าภายหมู่บ้านหมู่ที่ 5 เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้า สายบ้านายขุนแผน แม่นแท้ 500,000 500,000 ประชาชน มีการจัดการสาธารณูป อบต.

อย่างทั่วถึง สายบ้านลุงสุรินทร์ 500,000 500,000 โภคสาธารณูปการอย่าง การไฟฟ้าฯ

สายบ้านายพันธ์ สุขสําราญ 500,000 500,000 ทั่วถึงทําให้ประชาชนมี

สายบ้านนางอรวรรณ ชูช่วย 500,000 500,000 ความปลอดภัยในชีวิต

สายบ้านจันจิรา แม่นแท้ 500,000 500,000 และทรัพย์สิน

สายบ้านนายนาก ก่ําเมือง 500,000 500,000

9 ขยายเขตไฟฟ้าภายหมู่บ้านหมู่ที่ 7 เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้า สายบ้านนายแท่น - ทางเข้า 500,000 500,000 ประชาชน มีการจัดการสาธารณูป อบต.

อย่างทั่วถึง พุกร่าง โภคสาธารณูปการอย่าง การไฟฟ้าฯ

สายบ้านนายมานะ 500,000 500,000 ทั่วถึงทําให้ประชาชนมี

สายบ้านายแช่ม  อ้วนอด 500,000 500,000 ความปลอดภัยในชีวิต

สายบ้านายสมศักดิ์ มินพิมาย 500,000 500,000 และทรัพย์สิน

10 โครงการติอตั้งเสาไฟแรงต่ําสายทางเข้า เพื่อให้ประชาชนตําบลสองพี่น้อง ติดตั้งไฟรายทาง 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีความปลอด อบต.

หมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านสองพี่น้อง และผู้ที่สัญจรไปมามีความปลอดภัย ภัยในการสัญจร อบจ.

และสะดวกสบายในการสัญรจร กรมสภ.

11 ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณที่ตั้ง เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีความปลอด อบต.

ประปาห้วยกระสังข์ หม่ที่ 7 อย่างทั่วถึง ภัยในการสัญจร อบจ.

จํานวน 1 หม้อ กรมสภ.

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 พัฒนาระบบไฟฟ้า - ระบบประปา - ระบบจราจร (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณ เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีความปลอด อบต.

สายบ้านหนองไม้หลา หมู่ที่ 1 บ้าน อย่างทั่วถึง ภัยในการสัญจร อบจ.

 สองพี่น้อง จํานวน 1 หม้อ กรมสภ.

13 ขยายเขตไฟฟ้าภายหมู่บ้านหมู่ที่ 6 เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้า สายบ้านนายนิด แก้วสะอาด 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีความปลอด อบต.

อย่างทั่วถึง สายบ้านนางจตุพร ไสยเวช ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การไฟฟ้าฯ

14 โครงการขยายเขตประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ํากิน ขยายเขตประปาหมู่บ้านหมู่ที่1-8 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน ประชาชนมีความพอใจ กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 น้ําใช้ตลอดปี ระยะทาง 16,000 เมตร ในการมีน้ําดื่มน้ําใช้ กรมทรัพย์ ฯ

ตามแบบ อบต.กําหนด

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพื่อให้ประชาชนมีน้ํากิน ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน ประชาชนมีความพอใจ กองช่าง

ประปาหมู่บ้าน(หมู่ที่1-8) น้ําใช้ตลอดปี ประปาหมู่บ้านในเขต อบต. ในการมีน้ําดื่มน้ําใช้ กรมทรัพย์ ฯ

16 โครงการขยายเขตประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ํากิน ขยายเขตประปาหมู่บ้านหมู่ที่1 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนมีความพอใจ กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสองพี่น้อง น้ําใช้ตลอดปี ระยะทาง 500 เมตร ในการมีน้ําดื่มน้ําใช้ กรมทรัพย์ ฯ

สายบ้านป้ลําใย  สร้อยศรี ตามแบบ อบต.กําหนด

17 โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อม เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ใน บ่อบาดาล 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ กองช่าง

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟ้า การอุปโภค-บริโภคและทํา การ อุปโภค - บริโภค ชลประทานฯ

(Submersible Pump)ภายใน การเกษตร และมีน้ําเพื่อการเกษตร กรมทรัพย์ฯ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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ตําบลสองพี่น้อง หมู่ 1-8 เพียงพอ กรมส่งเสริมฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 พัฒนาระบบไฟฟ้า - ระบบประปา - ระบบจราจร (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการซ่อมแซมบ่อบาดาลภายใน เพื่อให้ประชาชน มี ปรับปรุงซ่อมแซม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อการ กองช่าง

หมู่บ้านตําบลสองพี่น้อง น้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภค บ่อบาดาลที่ชํารุด อุปโภค-บริโภคและมีน้ํา ชลประทานฯ

ได้อย่างทั่วถึง เพื่อการเกษตรเพียงพอ กรมทรัพย์ฯ

19 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชน มีน้ําเพื่อการ ก่อสร้างประปาพร้อมวางท่อ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ประชาชน ประชาชนมีความพอใจ กองช่าง

(กลุ่มหนองสําโหรงหมู่ที่ 4) อุปโภค - บริโภคได้อย่างทั่วถึง  ประปาตามแบบ อบต.กําหนด ในการมีน้ําดื่มน้ําใช้ กรมทรัพย์ ฯ

20 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชน มีน้ําเพื่อการ ก่อสร้างประปาพร้อมวางท่อ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ประชาชน ประชาชนมีความพอใจ กองช่าง

พร้อมขยายเขต อุปโภค - บริโภคได้อย่างทั่วถึง  ประปาตามแบบ อบต.กําหนด ในการมีน้ําดื่มน้ําใช้ กรมทรัพย์ ฯ

(กลุ่มห้วยแม่เกาะหมู่ที่5)

21 โครงการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ํากิน แผงพลังงานแสงอาทิตย์ 800,000 800,000 800,000 ประชาชน ประชาชนมีความพอใจ กองช่าง

ระบบประปาหมู่บ้าน น้ําใช้ตลอดปี ในการมีน้ําดื่มน้ําใช้ กรมทรัพย์

 หมู่ที่ 1,2,3,4,5,7,8

22 โครงการจัดซื้อถังไฟเบอร์กลาสพร้อม เพื่อให้ประชาชน มี จัดซื้อถังไฟเบอร์กลาส 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อการ กองช่าง

ก่อสร้างฐานรอง น้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภค พร้อมก่อสร้างฐานรอง อุปโภค-บริโภคและมีน้ํา ชลประทานฯ

ได้อย่างทั่วถึง เพื่อการเกษตรเพียงพอ กรมทรัพย์ฯ

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ศาลาประชุมหมู่บ้าน 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชน สามารถใช้เป็นที่ประชุม กองช่าง

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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ศาลาประชุม หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 มากยิ่งขึ้น และจัดงานพิธีต่าง ๆ

24 โครงการจ่ายค่าไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า ตําบลสองพี่น้อง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน ประชาชนมีความปลอดภัย ไฟฟ้าท่ายาง

ในตําบลสองพี่น้อง พลังงานแสงอาทิตย์ในตําบล และได้รับความสะดวก

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 พัฒนาระบบไฟฟ้า - ระบบประปา - ระบบจราจร (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 โครงการติดตั้งไฟกระพริบตามทางแยก เพื่อประชาชนได้รับความ ไฟกระพริบ 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน การเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง กองช่าง

ภายในตําบลสองพี่น้อง สะดวกสบายปลอดภัยการ กรมทางหลวง

เดินทางและป้องกันอุบัติเหตุ

26 โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ตาม เพื่อประชาชนได้รับความ ป้ายต่างๆ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน การเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง กองช่าง

พรบ.ต่าง ๆเช่น ป้ายเครื่องหมายบังคับ สะดวกสบายปลอดภัยการเดิน กรมทางหลวง

จราจร,ป้ายบอกทาง,ป้ายอาณาเขต , ทางและป้องกันอุบัติเหตุ

ป้ายชื่อซอย, ป้ายชื่อคลอง ,ป้ายเตือน

ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตทาง

ถนนและป้ายสัญลักษณ์อื่นๆ

  หมู่ที่ 1-8

27 โครงการสํารวจ ทดสอบวิเตราะห์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการ สํารวจ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน การเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง กองช่าง

น้ําบาดาล อุปโภค บริโภค ได้ทั่วถึง กรมทางหลวง

ทางและป้องกันอุบัติเหตุ

วัตถุประสงค์
ที่

โครงการ ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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28 ตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาของ เพื่อให้ประชาชนได้รับ จัดตรวจสอบ 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนมีความพอใจใน สํานักปลัด

หมู่บ้านในตําบลสองพี่น้อง ประโยชน์มากขึ้น การมีน้ําดื่มน้ําใช้

29 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ําบริเวณ เพื่อให้ประชาชน มีน้ําเพื่อการ โรงสูบน้ํา 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีความพอใจ กองช่าง

โครงการประชารัฐ หมุ่ที่ 5 อุปโภค - บริโภคได้อย่างทั่วถึง ในการมีน้ําดื่มน้ําใช้ กรมทรัพย์ ฯ

บ้านห้วยปลาดุก

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 จัดทําผังเมืองรวม/ผังเมืองเฉพาะ และวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดทําผังเมืองรวม เพื่อให้ทราบรายละเอียด จัดทําผังเมืองจํานวน 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน อบต.มีผังเมืองตามที่ กองช่าง

อบต. ต่างๆของพื้นที่ในตําบล กรมส่งเสริมกําหนด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
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ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.4 พัฒนาแหล่งน้ํา คูคลอง และระบบชลประทาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําขุดลอก เพื่อให้ประชาชนมีน้ํากิน ขุดลอกลําห้วยภายในบ้าน 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชน ประชาชนมีความพอใจ กองช่าง

 ลําห้วย หมู่ที่ 1 บ้านสองพี่น้อง ตาม น้ําใช้ตลอดปี สองพี่น้อง หมู่ที่ 1 ในการมีน้ําดื่มน้ําใช้ กรมส่งเสริมฯ

ความเดือดร้อนของประชาชน ตามแบบ อบต.กําหนด ชลประทานฯ

กรมทรัพย์ฯ

อบจ

นพค.

2 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําขุดลอก เพื่อให้ประชาชนมีน้ํากิน ขุดลอกลําห้วยภายในบ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีความพอใจ กองช่าง

ลําห้วย หมู่ที่ 2 บ้านวังวน ตาม น้ําใช้ตลอดปี สองพี่น้อง หมู่ที่ 2 ในการมีน้ําดื่มน้ําใช้ กรมส่งเสริมฯ

ความเดือดร้อนของประชาชน ตามแบบ อบต.กําหนด ชลประทานฯ

งบประมาณ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 69



กรมทรัพย์ฯ

อบจ

นพค.

3 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําขุดลอก เพื่อให้ประชาชนมีน้ํากิน ขุดลอกลําห้วยภายในบ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนมีความพอใจ กองช่าง

ลําห้วย  หมู่ที่ 3 บ้านท่าลิงลม ตาม น้ําใช้ตลอดปี สองพี่น้อง หมู่ที่ 3 ในการมีน้ําดื่มน้ําใช้ กรมส่งเสริมฯ

ความเดือดร้อนของประชาชน ตามแบบ อบต.กําหนด ชลประทานฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.4 พัฒนาแหล่งน้ํา คูคลอง และระบบชลประทาน (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําขุดลอก เพื่อให้ประชาชนมีน้ํากิน ขุดลอกลําห้วยภายในบ้าน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชน ประชาชนมีความพอใจ กองช่าง

ลําห้วยหมู่ที่ 4 บ้านหนองปืนแตก ตาม น้ําใช้ตลอดปี สองพี่น้อง หมู่ที่ 4 ในการมีน้ําดื่มน้ําใช้ กรมส่งเสริมฯ

ความเดือดร้อนของประชาชน ตามแบบ อบต.กําหนด ชลประทานฯ

กรมทรัพย์ฯ

อบจ,นพค.

5 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําขุดลอก เพื่อให้ประชาชนมีน้ํากิน ขุดลอกลําห้วยภายในบ้าน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชน ประชาชนมีความพอใจ กองช่าง

ลําห้วย หมู่ที่ 5 บ้านห้วยปลาดุก ตาม น้ําใช้ตลอดปี สองพี่น้อง หมู่ที่ 5 ในการมีน้ําดื่มน้ําใช้ กรมส่งเสริมฯ

ที่
วัตถุประสงค์โครงการ

งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ
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ความเดือดร้อนของประชาชน ตามแบบ อบต.กําหนด ชลประทานฯ

กรมทรัพย์ฯ

อบจ,นพค.

6 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําขุดลอก เพื่อให้ประชาชนมีน้ํากิน ขุดลอกลําห้วยภายในบ้าน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชน ประชาชนมีความพอใจ กองช่าง

ลําห้วย หมู่ที่ 6 บ้านโป่งอิฐ ตาม น้ําใช้ตลอดปี สองพี่น้อง หมู่ที่ 6 ในการมีน้ําดื่มน้ําใช้ กรมส่งเสริมฯ

ความเดือดร้อนของประชาชน ตามแบบ อบต.กําหนด ชลประทานฯ

กรมทรัพย์ฯ

อบจ,นพค.

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.4 พัฒนาแหล่งน้ํา คูคลอง และระบบชลประทาน (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําขุดลอก เพื่อให้ประชาชนมีน้ํากิน ขุดลอกลําห้วยภายในบ้าน 800,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชน ประชาชนมีความพอใจ กองช่าง

ลําห้วย  หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกระสังข์ ตาม น้ําใช้ตลอดปี สองพี่น้อง หมู่ที่ 7 ในการมีน้ําดื่มน้ําใช้ กรมส่งเสริมฯ

ความเดือดร้อนของประชาชน ตามแบบ อบต.กําหนด ชลประทานฯ

กรมทรัพย์ฯ

อบจ,นพค.

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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8 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําขุดลอก เพื่อให้ประชาชนมีน้ํากิน ขุดลอกลําห้วยภายในบ้าน 800,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชน ประชาชนมีความพอใจ กองช่าง

ลําห้วย หมู่ที่ 8 บ้านหนองมะค่า ตาม น้ําใช้ตลอดปี สองพี่น้อง หมู่ที่ 8 ในการมีน้ําดื่มน้ําใช้ กรมส่งเสริมฯ

ความเดือดร้อนของประชาชน ตามแบบ อบต.กําหนด ชลประทานฯ

กรมทรัพย์ฯ

อบจ,นพค.

9 โครงการปรับปรุงแหล่งน้ําตื้นเขิน เพื่อให้ประชาชนมีน้ํากิน ปรับปรุงแหล่งน้ําตื้นเขิน 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีความพอใจ กองช่าง

  หมู่ที่1-8 ตําบลสองพี่น้อง น้ําใช้ตลอดปี ในการมีน้ําดื่มน้ําใช้

10 โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ํา เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ใน ก่อสร้างฝาย ขนาด 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ กองช่าง

บ้านนางสาวสมปอง  ช่วยค้ําชู การอุปโภค-บริโภคและทํา กว้าง 20 ม. การ อุปโภค - บริโภค ชลประทานฯ

การเกษตร ยาว 500 ม. และมีน้ําเพื่อการเกษตร กรมทรัพย์ฯ

เพียงพอ กรมส่งเสริมฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.4 พัฒนาแหล่งน้ํา คูคลอง และระบบชลประทาน (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการขุดลอกสระเก่าภายใน เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ใน  - สระภายในหมู่ 1 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ กองช่าง

หมู่ที่ 1-8 ตําบลสองพี่น้อง การอุปโภค-บริโภคและทํา  - สระภายในหมู่ 2 500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การ อุปโภค - บริโภค กรมส่งเสริมฯ

การเกษตร  -สระภายในหมู่3 500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 และมีน้ําเพื่อการเกษตร ชลประทานฯ

งบประมาณ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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 - สระภายในหมู่ 4 500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เพียงพอ กรมทรัพย์ฯ

 - สระภายในหมู่ 5 500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อบจ

 -สระภายในหมู่ 6 500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 นพค.

 -สระภายในหมู่ 7 500,000 300,000 300,000 300,000 300,000

 -สระภายในหมู่ 8 500,000 300,000 300,000 300,000 300,000

 -หลังศาลาหมู่บ้าน ม.8 500,000 400,000 300,000 285,600 300,000

 -บ้านนาย มี นครา ม.8 500,000 400,000 300,000 142,800 300,000

12 โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ํา เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ใน ก่อสร้างฝายเก็บน้ํา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ กองช่าง

ภายในตําบลสองพี่น้อง หมู่ 1-8 การอุปโภค-บริโภคและทํา การ อุปโภค - บริโภค ชลประทานฯ

การเกษตร และมีน้ําเพื่อการเกษตร กรมทรัพย์ฯ

เพียงพอ กรมส่งเสริมฯ

13 โครงการเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ใน บ่อบาดาล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ กองช่าง

ภายในตําบลสองพี่น้อง หมู่ 1-8 การอุปโภค-บริโภคและทํา การ อุปโภค - บริโภค ชลประทานฯ

การเกษตร และมีน้ําเพื่อการเกษตร กรมทรัพย์ฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.4 พัฒนาแหล่งน้ํา คูคลอง และระบบชลประทาน (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ํา สระเก็บน้ํา เพื่อให้ประชาชนมีน้ํากิน อ่างเก็บน้ําและสระเก็บน้ําภายใน ม.1 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ กองช่าง

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
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ฝายและขุดสระในตําบลสองพี่น้อง น้ําใช้ตลอดปี อ่างเก็บน้ําและสระเก็บน้ําภายใน ม.2 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การ อุปโภค - บริโภค ชลประทานฯ

อ่างเก็บน้ําและสระเก็บน้ําภายใน ม.3 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 และมีน้ําเพื่อการเกษตร กรมทรัพย์ฯ

อ่างเก็บน้ําและสระเก็บน้ําภายใน ม.4 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เพียงพอ กรมส่งเสริมฯ

อ่างเก็บน้ําและสระเก็บน้ําภายใน ม.5 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

อ่างเก็บน้ําและสระเก็บน้ําภายใน ม.6 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

อ่างเก็บน้ําและสระเก็บน้ําภายใน ม.7 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

อ่างเก็บน้ําและสระเก็บน้ําภายใน ม.8 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

15 โครงการผันน้ําเพื่อการเกษตรจากเขื่อน เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ใน ผันน้ําเพื่อการเกษตร 1,400,000 1,400,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ กองช่าง

แก่งกระจานมาพักที่เขาช่องหีบ การอุปโภค-บริโภคและทํา มาพักที่เขาช่องหีบ การ อุปโภค - บริโภค ชลประทานฯ

การเกษตร และมีน้ําเพื่อการเกษตร กรมทรัพย์ฯ

เพียงพอ กรมส่งเสริมฯ

16 ก่อสร้างเขื่อนคอแคบ หมู่ที่ 2 เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ใน ก่อสร้างตามแบบกรมชลประทาน 1,000,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ กองช่าง

บ้านวังวน(อ่าวไม้นวล) การอุปโภค-บริโภคและทํา กรมทรัพยากรน้ํา กําหนด การ อุปโภค - บริโภค ชลประทานฯ

การเกษตร และมีน้ําเพื่อการเกษตร กรมทรัพย์ฯ

เพียงพอ กรมส่งเสริมฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.4 พัฒนาแหล่งน้ํา คูคลอง และระบบชลประทาน (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ําตาม เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ใน ลําห้วยในหมู่ 1 บ้านสองพี่น้อง 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ กองช่าง

ลําห้วยสาธารณะภายในตําบลสองพี่น้องการอุปโภค-บริโภคและทํา ลําห้วยในหมู่ 2 บ้านวังวน 500,000 500,000 500,000 การ อุปโภค - บริโภค ชลประทานฯ

หมู่ที่ 1-8 การเกษตร ลําห้วยในหมู่ 3 บ้านท่าลิงลม 500,000 500,000 500,000 และมีน้ําเพื่อการเกษตร กรมทรัพย์ฯ

ลําห้วยในหมู่4บ้านหนองปืนแตก 500,000 500,000 500,000 เพียงพอ กรมส่งเสริมฯ

ลําห้วนในหมู่5บ้านห้วยปลาดุก 500,000 500,000 500,000

ลําห้วยในหมู่ 6 บ้านโป่งอิฐ 500,000 500,000 500,000

ลําห้วยในหมู่7บ้านห้วยกระสังข์ 500,000 500,000 500,000

ลําห้วยในหมู่ 8บ้านหนองมะค่า 500,000 500,000 500,000

18 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ํา เพื่อให้ประชาชนมีน้ํากิน ขุดลอกลําห้วยในตําบล 9,500,000 9,000,000 8,500,000 8,000,000 ประชาชน ประชาชนมีความพอใจ กองช่าง

ลําห้วยในตําบลสองพี่น้อง หมู่ที่ 1-8 น้ําใช้ตลอดปี ในการมีน้ําดื่มน้ําใช้

19 โครงการต่อท่อส่งน้ําเพื่อการเกษตรและ เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ใน ท่อส่งน้ํา 2,000,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ กองช่าง

อุปโภค-บริโภค หมู่ 2 หมู่ 5 หมู่ 6 การอุปโภค-บริโภคและทํา การ อุปโภค - บริโภค ชลประทานฯ

และ หมู่7 การเกษตร และมีน้ําเพื่อการเกษตร กรมทรัพย์ฯ

เพียงพอ กรมส่งเสริมฯ

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อน้ําเพื่อ เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ใน ท่อส่งน้ํา 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ กองช่าง

การเกษตร บริเวณอ่างเก็บน้ําพุกร่าง การอุปโภค-บริโภคและทํา การ อุปโภค - บริโภค ชลประทานฯ

หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกระสังข์ การเกษตร และมีน้ําเพื่อการเกษตร กรมทรัพย์ฯ

เพียงพอ กรมส่งเสริมฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.4 พัฒนาแหล่งน้ํา คูคลอง และระบบชลประทาน (ต่อ)
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ําหรือฝายกั้นนเพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ใน ก่อสร้างผนังกั้นน้ําหรือฝายกั้นน้ํา ม.1 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ กองช่าง

ตามลําห้วยภายในตําบลสองพี่น้อง การอุปโภค-บริโภคและทํา ก่อสร้างผนังกั้นน้ําหรือฝายกั้นน้ํา ม.2 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การ อุปโภค - บริโภค ชลประทานฯ

หมู่ที่ 1-8 การเกษตร ก่อสร้างผนังกั้นน้ําหรือฝายกั้นน้ํา ม.3 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 และมีน้ําเพื่อการเกษตร กรมทรัพย์ฯ

ก่อสร้างผนังกั้นน้ําหรือฝายกั้นน้ํา ม.4 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เพียงพอ กรมส่งเสริมฯ

ก่อสร้างผนังกั้นน้ําหรือฝายกั้นน้ํา ม.5 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ก่อสร้างผนังกั้นน้ําหรือฝายกั้นน้ํา ม.6 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ก่อสร้างผนังกั้นน้ําหรือฝายกั้นน้ํา ม.7 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ก่อสร้างผนังกั้นน้ําหรือฝายกั้นน้ํา ม.8 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

22 โครงการขุดสระเก็บน้ําภายในตําบล เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง สระเก็บน้ําภายใน ม.1 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ กองช่าง

สองพี่น้อง กักเก็บน้ําไว้ใช้อุปโภค- บริโภค สระเก็บน้ําภายใน ม.2 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การ อุปโภค - บริโภค ชลประทานฯ

และแก้ไขปัญหาความ สระเก็บน้ําภายใน ม.3 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 และมีน้ําเพื่อการเกษตร กรมทรัพย์ฯ

เดือดร้อน สระเก็บน้ําภายใน ม.4 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เพียงพอ กรมส่งเสริมฯ

สระเก็บน้ําภายใน ม.5 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

สระเก็บน้ําภายใน ม.6 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

สระเก็บน้ําภายใน ม.7 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

สระเก็บน้ําภายใน ม.8 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.4 พัฒนาแหล่งน้ํา คูคลอง และระบบชลประทาน (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการจัดซื้อกระสอบใส่ทราย เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ใน กระสอบ จํานวน 1,000 ลูก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ กองช่าง

การอุปโภค-บริโภคและทํา การ อุปโภค - บริโภค ชลประทานฯ

การเกษตร และมีน้ําเพื่อการเกษตร กรมทรัพย์ฯ

เพียงพอ กรมส่งเสริมฯ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 77



แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 78



4,400,000 4,620,000 4,620,000 4,620,000 4,620,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 79



3,600,000 15,400,000 14,700,000 15,500,000 15,500,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 80



3,210,000 3,210,000 3,210,000 3,210,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 81



1,880,000 1,880,000 1,880,000 1,880,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 82



470,000 5,930,000 5,460,000 5,930,000 5,710,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 83



3,600,000 5,096,000 4,260,000 5,096,000 5,096,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 84



2,756,000 220,000 676,000 2,756,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 85



1,990,000 1,610,000 950,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 86



100,000 1,100,000 870,000 2,850,000 2,850,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 87



7,500,000 13,980,000 11,500,000 13,880,000 7,880,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 88



805,000 1,430,000 0 3,020,000 5,620,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 89



9,900,000 9,000,000 8,500,000 17,450,000 16,900,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 90



แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 91



10,500,000 11,870,000 8,600,000 10,100,000 9,600,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 92



3,910,000 8,035,000 10,190,000 9,600,000 9,520,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 93



10,175,000 12,125,000 10,125,000 8,125,000 8,125,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 94



11,900,000 11,400,000 11,560,000 11,060,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 95



19,500,000 32,000,000 32,500,000 30,000,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 96



10,000,000 22,192,000 11,200,000 23,392,000 22,000,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 97



1,420,000 0 2,320,000 2,320,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 98



3,600,000 3,600,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 99



1,100,000 2,900,000 2,600,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 100



2,060,000 2,085,000 0

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 101



843,000 2,400,000 3,250,000 2,100,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 102



แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 103



1,000,000 34,500,000 36,100,000 36,000,000 35,900,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 104



300,000 34,300,000 34,300,000 35,312,500 34,300,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 105



660,000 960,000 2,482,500 810,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 106



1,200,000 900,000 300,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 107



1,500,000 3,700,000 2,500,000 3,700,000 2,500,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 108



1,950,000 50,000 2,700,000 100,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 109



4,850,000 1,550,000 6,800,000 1,500,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 110



200,000 1,800,000 300,000 300,000 1,800,000

########## ########## ########## ##########

68,620,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 111



6,600,000 3,100,000 2,600,000 5,100,000 4,600,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 112



500,000 0 0 7,000,000 7,000,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 113



500,000 500,000 300,000 5,800,000 5,300,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 114



4,500,000 5,000,000 5,000,000 5,500,000 5,000,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 115



แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 116



1,600,000 9,600,000 2,400,000 10,400,000 10,400,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 117



500,000 1,550,000 1,050,000 1,550,000 1,550,000

14,200,000 19,750,000 11,350,000 35,350,000 33,850,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 118



200,000 200,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 119



0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 120



4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 121



2,100,000 3,500,000 3,000,000 4,000,000 3,500,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 122



5,500,000 4,900,000 4,700,000 4,528,400 4,700,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 123



8,000,000 9,400,000 8,000,000 9,000,000 9,400,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 124



11,500,000 14,500,000 11,000,000 14,500,000 6,500,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 125



16,000,000 16,000,000 16,000,000 15,000,000 16,000,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 126



100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

########## 54,400,000 48,800,000 53,128,400 46,200,000

43,200,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง หน้า 127



ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ และยกระดับรายได้ของประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ เพื่อให้ประชาชนลดรายจ่าย จัดอบรมอาชีพจํานวน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนมีรายได้เพิ่ม สํานักปลัด

ประชาชนในตําบลสองพี่น้อง มีรายได้เพียงพอในการดํารง 2 รุ่น ขึ้น

(หมู่ที่ 1-8) ชีวิตประจําวัน

2 โครงการอุดหนุนกิจกรรม เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ สนับสนุนงบประมาณ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชน ประชาชนมีรายได้เพิ่ม สํานักปลัด

ประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ ประชาชน ให้กับกลุ่มต่างๆ ขึ้น

ให้แก่กลุ่มอาชีพภายในตําบลสองพี่น้อง

3 โครงการส่งเสริมเศษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนลดรายจ่าย ครัวเรือนในชุมชนได้ลด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนมีรายได้ สํานักปลัด

พอเพียงระดับชุมชน และเพิ่มผลผลิตทางการ รายจ่ายตามแนวเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้น

 ตําบลสองพี่น้อง เกษตร พอเพียง ร้อยละ 50

4 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนลดรายจ่าย จัดการอบรมให้ความรู้และ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียน ประชาชนมีรายได้เพิ่ม สํานักปลัด

ในสถานศึกษา มีรายได้เพียงพอในการดํารง ฝึกอาชีพให้นักเรียน ขึ้น รร.บ้านหนองปืนแตก

ชีวิตประจําวัน

5 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ จัดสรรงบประมาณให้ผู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อย สํานักปลัดฯ

ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส พิการและผู้ด้อยโอกาส ด้อยโอกาสให้มีอาชีพ ผู้พิการ โอกาสคนพิการ มีชีวิต

มีอาชีพสามารถช่วยเหลือ และคนพิการ , ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ที่ดีขึ้น

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง  หน้า 74



ตัวเองได้

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ และยกระดับรายได้ของประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ประชาชนลดรายจ่าย จัดการอบรมให้ความรู้และ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียน ประชาชนมีรายได้เพิ่ม สํานักปลัด

งานอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ มีรายได้เพียงพอในการดํารง ฝึกอาชีพให้นักเรียน ขึ้น

พอเพียง ชีวิตประจําวัน

7 โครงการส่งเสริมอาชีพการจัด เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ สนับสนุนให้กับกลุ่มอาชีพ 60,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนมีรายได้เพิ่ม สํานักปลัด

ตกแต่งและประดับดอกไม้ ประชาชน จัดดอกไม้งานศพ ขึ้น กลุ่มผู้สูงอายุ

ในงานศพ กลุ่มอาชีพ ม.4

8 โครงการสนับสนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน ส่งเสริมการทํางานรวมกลุ่ม กลุ่มสตรีแม่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 แม่บ้าน พัฒนาความรู้ และสร้าง สํานักปลัด

(อุดหนุนกลุ่มแม่บ้าน) และการพัฒนาอาชีพของกลุ่ม เครือข่ายได้แข็งแรง

สตรีแม่บ้าน

9 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทํา ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเกษตรฯ การจัดทําปุ๋ยชีวภาพและ 20,000 20,000 20,000 20,000 เกษตรกร ประชาชนสามารถจัดทํา สํานักปลัด

ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้ได้เอง

10 โครงการสนับสนุนกลุ่มทอผ้ากระเหรี่ยง ส่งเสริมการทํางานรวมกลุ่ม กลุ่มทอผ้ากระเหรี่ยง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน พัฒนาความรู้ และสร้าง สํานักปลัด

และการพัฒนาอาชีพของกลุ่ม เครือข่ายได้แข็งแรง

ท่อผ้ากระเหรี่ยง

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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11 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพเลี้ยงสุกร ส่งเสริมการทํางานรวมกลุ่ม กลุ่มอาชีพเลี้ยงสุกร 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน พัฒนาความรู้ และสร้าง สํานักปลัด

และการพัฒนาอาชีพของกลุ่ม ได้รับการพัฒนาอาชีพ เครือข่ายได้แข็งแรง

อาชีพเลี้ยงสุกร

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ และยกระดับรายได้ของประชาชน (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพเลี้ยงโค ส่งเสริมการทํางานรวมกลุ่ม กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคได้รับ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน พัฒนาความรู้ และสร้าง สํานักปลัด

และการพัฒนาอาชีพของกลุ่ม การพัฒนาอาชีพ เครือข่ายได้แข็งแรง

อาชีพเลี้ยงโค

13 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพนวดแผนไทย ส่งเสริมการทํางานรวมกลุ่ม กลุ่มอาชีพนวด 20,000 20,000 กลุ่มอาชีพ พัฒนาความรู้ และสร้าง สํานกัปลัด

และการพัฒนาอาชีพของกลุ่ม แผนไทยได้รับการ เครือข่ายได้แข็งแรง

พัฒนาอาชีพ

14 โครงการอุดหนุนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนลดรายจ่าย สนับสนุนการดําเนินงาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนลดรายจ่าย สํานักปลัด

หนึ่งไร่ไม่จน มีรายได้เพียงพอในการดํารง พึ่งพาตนเองได้

ชีวิตประจําวัน

15 โครงการสนับสนุนกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถ สนับสนุนการดําเนินงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนลดรายจ่าย สํานักปลัด

พึ่งตนเองของหมู่บ้าน พึ่งตนเองและลดรายจ่าย พึ่งพาตนเองได้

16 โครงการอุดหนุนศูนย์บริการถ่ายทอด เพื่อให้ประชาชนสามารถ สนับสนุนการดําเนินงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เกษตรกร ประชาชนลดรายจ่าย สํานักปลัด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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เทคโนโลยีการเกษตรประจํา พึ่งตนเองและลดรายจ่าย พึ่งพาตนเองได้

ตําบลสองพี่น้อง เพิ่มรายได้

17 โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อให้ประชาชนลดรายจ่าย สนับสนุนการดําเนินงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนลดรายจ่าย สํานักปลัด

มีรายได้เพียงพอในการดํารง พึ่งพาตนเองได้

ชีวิตประจําวัน

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาสุนทรียภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความ นักเรียนในโรงเรียนบ้าน 20,000 นักเรียน นักเรียนได้พัฒนาความ สํานักปลัดฯ

ด้านดนตรี รู้และประสบการณ์จริงด้าน หนองปืนแตกและครู สามารถด้านการดนตรี รร.บ้านหนองปืนแตก

การดนตรี ผู้ปกครองคณะกรรมการ

สถานศึกษา

2 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้โรงเรียนและศูนย์ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กเล็ก นักเรียนและเด็กมีวัสดุ สํานักปลัด

การศึกษาแก่โรงเรียนและ พัฒนาเด็กเล็กมีวัสดุอุปกรณ์ ษาให้โรงเรียนและศูนย์ การศึกษาที่ทันสมัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาที่ครบถ้วน พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 

6 แห่ง

3 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา เพื่อให้มีสถานที่รับดูแลและ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เด็กเล็ก เด็กมีที่เรียนถาวรได้ กรมส่งเสริมฯ

เด็กเล็ก บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่1 เลี้ยงเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน จํานวน 1  ศูนย์ มาตรฐานการพัฒนา กองช่าง

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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เพื่อการพัฒนาที่ดีของเด็ก

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อก่อสร้างปรับปรุง ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เด็กเล็ก เด็กเล็กมีศูนย์ที่ได้มาตรา สํานักปลัดฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารหรือสถานที่ให้มี อาคารห้องน้ําของศูนย์ ฐานกว่าเดิม

ภายในตําบลสองพี่น้อง สภาพที่เหมาะสม พัฒนาเด็กเล็ก ภายในตําบล

./

 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการสนับสนุนค่าจ้างเหมา เพื่อลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง จ้างเหมาคนขับเรือ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 นักเรียน ผู้ปกครองเด็กนักเรียน สํานักปลัดฯ

คนขับเรือรับส่งนักเรียน บางส่วน ได้ลดรายจ่ายมากขึ้น

บ้านท่าลิงลม-กลุ่มแม่ประโดล

6 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมให้เด็กได้ทํา เด็กและเยาวชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและ เด็กได้รับความสนุก สํานักปลัด

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2แห่ง)
กิจกรรมร่วมกัน

เยาวชน และมีความสุข

7 โครงการแหล่งเรียนรู้เปิด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษา จัดพื้นที่สวนสมุนไพรและ 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ค้นคว้า สํานักปลัดฯ

ประตูสู่ธรรมชาติ ค้นคว้าพืช สมุนไพรของ สวนพฤกษศาสตร์จํานวน และชุมชน พืช สมุนไพร ของนัก

นักเรียนและชุมชน 2ไร่ ภายในโรงเรียน เรียนและชุมชน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพทท์ี่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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8 โครงการพัฒนาเด็ก เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้ เด็กนักเรียนระดับก่อนประ 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กและ ทําให้เยาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

(book start) ออกกําลังกายและมีสมรรถ ถมศึกษาและเยาวชนหนอง เยาวชน และสมรรถภาพทาง พมจ.

ภาพทางร่างกายที่ดี ปืนแตก ร่างกายดี

9 โครงการเสริมสร้างและ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเด็ก เด็กและเยาวชนตําบลสองพี่ 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและ เด็กและเยาวชนตําบล สํานักปลัด

พัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนตําบลสองพี่น้อง น้อง เยาวชน สองพี่น้องมีประสิทธิ พมจ.

เพื่อสร้างชุมชนให้มีความ ภาพทําให้ชุมชน

เข้มแข็งต่อไปในอนาคต เข้มแข็ง

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการเด็กดีมีอาชีพพา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเด็ก เด็กและเยาวชนตําบลสองพี่ 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและ เด็กและเยาวชนตําบล สํานักปลัด

ชีวิตสดใส และเยาวชนตําบลสองพี่น้อง น้อง เยาวชน สองพี่น้องมีประสิทธิ พมจ.

เพื่อสร้างชุมชนให้มีความ ภาพทําให้ชุมชน

เข้มแข็งต่อไปในอนาคต เข้มแข็ง

11 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมให้เด็กได้ทํา เด็กและเยาวชน 20,000 20,000 20,000 เด็กและ เด็กได้รับความสนุก สํานักปลัด

(โรงเรียน 4 แห่ง)
กิจกรรมร่วมกัน

เยาวชน และมีความสุข

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักโครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สนับสนุนงบประมาณใน 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้นําเครือ ผู้ดูแลเด็กมีศักยภาพ สํานักปลัด

ผู้นําเครือข่าย ศพด. ผู้ดูแลเด็ก การจัดกิจกรรมของผู้นําเครือ ข่าย ศพด. เพิ่มขึ้น ศพด.

ข่ายผดด.ปฐมวัย ศพด.จังหวัด

13 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเด็ก เด็กและเยาวชนตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและ เด็กและเยาวชนตําบล สํานักปลัด

ในศูนย์การเรียนชุมชน และเยาวชนตําบลสองพี่น้อง สองพี่น้อง เยาวชน สองพี่น้องมีประสิทธิ พมจ.

เพื่อสร้างชุมชนให้มีความ ภาพทําให้ชุมชนเข้มแข็ง

เข้มแข็งต่อไปในอนาคต

14 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียน เพื่อให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 60,000 60,000 60,000 60,000 นักเรียน นักเรียนในศพด. สํานักปลัดฯ

การสอนของ ศพด. ทันสมัยให้นักเรียนและชุมชน สําหรับศพด. ในศพด. มีความรู้ทางด้านภาษา

ได้ใช้ประโยชน์ในการ อังกฤษ

ศึกษาค้นคว้า

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กเจริญเติบโต ศพด. อ ฮ ลิงค์  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เด็กเล็ก เด็กนักเรียนได้รับอาหาร สํานักปลัดฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพัฒนาการที่สมวัย ศพด. หนองปืนแตก กลางวันอย่างทั่วถึง

16 โครงการอาหารเสริม(นม) เพื่อให้เด็กเจริญเติบโต ศพด. อ ฮ ลิงค์  400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 เด็กเล็ก เด็กนักเรียนได้รับอาหาร สํานักปลัดฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพัฒนาการที่สมวัย ศพด. หนองปืนแตก เสริม(นม)อย่างทั่วถึง

17 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กเจริญเติบโต ร.ร.บ้านสองพี่น้อง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 นักเรียน เด็กนักเรียนได้รับอาหาร สํานักปลัดฯ

ของโรงเรียนในเขต อบต. และพัฒนาการที่สมวัย ร.ร. หนองปืนแตก กลางวันและอาหารเสริม

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง  หน้า 80



สองพี่น้อง ร.ร. อ ฮ ลิงค์         

ร.ร. บ้านห้วยปลาดุก

18 โครงการอาหารเสริม(นม) เพื่อให้เด็กเจริญเติบโต ร.ร.บ้านสองพี่น้อง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 นักเรียน เด็กนักเรียนได้รับอาหาร สํานักปลัดฯ

ของโรงเรียนในเขต อบต. และพัฒนาการที่สมวัย ร.ร. หนองปืนแตก กลางวันและอาหารเสริม

สองพี่น้อง ร.ร. อ ฮ ลิงค์       

ร.ร. บ้านห้วยปลาดุก

19 โครงการส่งเสริมความเป็น เพื่อให้ทางภาคโรงเรียน ดําเนนิกิจกรรมทางวิชา 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กและ เด็กและเยาวชนได้มี สํานักปลัดฯ

เลิศทางวิชาการ เล็งเห็นความสําคัญในการ การทั้ง 4 โรงเรียน ร่วมกับ เยาวชน ความรู้ในการศึกษาทั้ง

ศึกษา อบต. กิจกรรม

20 ค่าจ้างเหมาพาหนะนําส่งเด็ก เพื่อลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง จ้างเหมาคนขับรถ 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 ผู้ปกครอง ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง สํานักปลัดฯ

ไปสถานพยาบาลสําหรับ บางส่วน บางส่วน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใน

เขต อบต.

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง นักเรียน ป. 1-6 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียน นักเรียนมีพัฒนาการ สํานักปลัด

การเรียนของนักเรียน ทางการเรียนรู้ดีขึ้น (ร.ร.ห้วยปลาดุก)

22 โครงการสนับสนุนโครงการขอรับการสนับ เพื่อสนับสนุนการดําเนิน กศน. ตําบลสองพี่น้อง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียน กศน.ตําบลสองพี่น้อง สํานักปลัด

สนุนงบประมาณการจัดซื้อสื่อ-อุปกรณ์ กิจกรรมการเรียนการสอน ใน กศน. มีสื่อ-อุปกรณ์ใช้ในการ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักโครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง  หน้า 81



สําหรับจัดการเรียนการสอน ตามหนังสือ ของ กศน. ตําบลสองพี่น้อง เรียนการสอน

ที่ ศธ 0210.5302/829

 ลว. 12 มิถุนายน 2556

23 โครงการชวนลูกเล่านิทาน สานฝันรักการอ่านเพื่อให้เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 เด็กและ เด็กและเยาวชน สํานักปลัด

รักการอ่าน
เยาวชน รักการอ่าน

24 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อให้เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กและ เด็กและเยาวชน สํานักปลัด

ศพด.หนองปืนแตก และ ศพด.อ.ฮ.ลิงค์
ได้รู้จักธรรมชาติ

เยาวชน รู้จักธรรมชาติ

25 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย เด็กและเยาวชน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 เด็กและ เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

เยาวชน อนามัยที่ดีขึ้น

26 ค่าจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเด็กศพด. เด็กศพด.ตําบลสองพี่น้อง 160,000 160,000 160,000 เด็กเล็ก เด็กและเยาวชนในตําบล สํานักปลัดฯ

ต.สองพี่น้อง ในศพด. มีประสิทธิภาพทําให้ พมจ.

ชุมชนเข้มแข็ง

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน เด็กศพด.ตําบลสองพี่น้อง 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 เด็กเล็ก เด็กและเยาวชนในตําบล สํานักปลัดฯ

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ในศพด. มีประสิทธิภาพทําให้ พมจ.

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ชุมชนเข้มแข็ง

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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เพื่อจ่ายเป็นค่กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

28 โครงการต่อเติมอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนา เพื่อให้ ศพด.มีอาคารหรือสถานที่ ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เด็กเล็ก บริเวณอาคารเรียนสะดวก สํานักปลัดฯ

เด็กเล็กบ้านหนองปืนแตก เหมาะสมในการจัดกิจกรรม อาคารของศูนย์พัฒนา เอื้อต่อการเรียนการสอน

การเรียการสอน  เด็กเล็กภายในตําบล

29 โครงการต่อเติมอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนา เพื่อให้ ศพด.มีอาคารหรือสถานที่ ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เด็กเล็ก บริเวณอาคารเรียนสะดวก สํานักปลัดฯ

เด็กเล็ก อ.ฮ.ลิงค์ เหมาะสมในการจัดกิจกรรม อาคารของศูนย์พัฒนา เอื้อต่อการเรียนการสอน

การเรียการสอน  เด็กเล็กภายในตําบล

30 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เพื่อให้ เด็กเล็กได้เล่นและได้ จัดซื้อเครื่องเล่น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กเล็ก เด็กเล็กมีสนามเด็กเล่นที่ สํานักปลัดฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปืนแตก ออกกําลังกาย ปลอดภัยและพอเพียง

31 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เพื่อให้ เด็กเล็กได้เล่นและได้ จัดซื้อเครื่องเล่น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กเล็ก เด็กเล็กมีสนามเด็กเล่นที่ สํานักปลัดฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.ฮ.ลิงค์ ออกกําลังกาย ปลอดภัยและพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ เพื่อให้ ศพด.มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อ จัดปรับปรุงภูมิทัศน์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กเล็ก เด็กเล็กมีพัฒนาการ สํานักปลัดฯ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง  หน้า 83



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปืนแตก ให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองและ ทางการเรียนรู้ดีขึ้น

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

33 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ เพื่อให้ ศพด.มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อ จัดปรับปรุงภูมิทัศน์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กเล็ก เด็กเล็กมีพัฒนาการ สํานักปลัดฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.ฮ.ลิงค์ ให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองและ ทางการเรียนรู้ดีขึ้น

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 ส่งเสริม และสนับสนุนกิจการสาธารณสุข และยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสมทบกองทุนหลัก เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน สมทบตามระเบียบจํานวน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชน ประชาชนมีสุขภาพร่าง สํานักปลัดฯ

ประกันสุขภาพแห่งชาติ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 40 % ของเงินที่กองทุน กายแข็งแรง

(สปสช.) ตําบลสองพี่น้อง สนับสนุนให้ อปท.

2 โครงการสมทบกองทุนสวัสดิ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน สมทบตามระเบียบจํานวน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชน ประชาชนมีสุขภาพร่าง สํานักปลัดฯ

การชุมชน ตามหนังสือด่วนที่สุด ของกองทุนสวัสดิการชุมชน รายหัวสมาชิก ของเงินที่กองทุน กายแข็งแรง

ที่ นร.0506/11251 ลงวันที่ ตําบลสองพี่น้อง สนับสนุนให้ อปท.

 5 กรกฎาคม 2553

3 โครงการต่อเติมอาคารชมรม ผู้สูงอายุและประชาชนได้รับ ต่อเติมอาคารชมรมผู้สูงอายุ 300,000 300,000 ผู้สูงอายุ มีอาคารในการประโยชน์ สํานักปลัดฯ

ผู้สูงอายุ ประโยชน์จากการใช้อาคาร ตําบลสองพี่น้องสถานี จากการรวมกลุ่ม

อนามัยบ้านหนองปืนแตก

4 โครงการพัฒนางาน เพื่อพัฒนางานสาธารณสุข จัดสรรงบประมาณให้กับ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชน งานสาธารณสุขมูลฐาน สํานักปลัดฯ

สาธารณสุขมูลฐานในเขต มูลฐาน อสม. 8 หมู่บ้าน มีพัฒนาการที่ดีขึ้น

อบต.

5 สนับสนุนงบประมาณเพื่อเปน็ค่าอาหาร เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการ ผู้สูงอายุตําบล 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับการดูแล สํานักปลัดฯ

กลางวันของชมรมผู้สูงอายุตําบลสองพี่น้อง ดูแลอาหารที่ดีฯ สองพี่น้อง ด้านอาหาร

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 ส่งเสริม และสนับสนุนกิจการสาธารณสุข และยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน (ต่อ)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง  หน้า 85



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการควบคุมประชากร เพื่อลดจํานวนสุนัขในพื้น จัดซื้อวัคซีน/ยาคุมในการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สุนัขและ ประชากรสุนัขมีจํานวน สํานักปลัดฯ

สุนัข,แมวและวัคซีนป้องกัน ที่พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายใน คุมกําหนดสุนัขและ แมว ลดน้อยลงไม่เป็น

โรคพิษสุนัขบ้า ภายในตําบล การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน วัคซีนป้องกันโรคพิษ อันตรายต่อประชาชน

โรคพิษสุนัขบ้า สุนัขบ้า ภายในหมู่บ้าน

7 โครงการฝึกอบรม อสม. และ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ จัดฝึกอบรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความ สํานักปลัดฯ

ผู้นําชุมชนในท้องถิ่นภายในตําบล ทักษะในการปฏิบัติงาน จํานวน 3 ครั้ง รู้ในการดูแลป้องกันโรค

8 โครงการหนูน้อยฟันสวยไร้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กด้าน เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กเล็ก ปัญหาด้านสุขภาพฟัน สํานักปลัดฯ

ฟันผุ ศพด. อ.ฮ.ลิงค์ ทันตกรรม ของเด็กลดน้อยลง

9 โครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กด้าน เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก  - 5,000 5,000 5,000 เด็กเล็ก ปัญหาด้านสุขภาพฟัน สํานักปลัดฯ

ศพด.หนองปืนแตก ทันตกรรม ของเด็กลดน้อยลง

10 โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุม เพื่อป้องกันประชาชน จัดซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีความปลอด สํานักปลัดฯ

โรคไข้เลือดออก ติดเชื้อจากยุงลาย ทรายอะเบทพร้อมทั้งน้ํา ภัยในชีวิต

มันดีเซลและน้ํามันเบนซิน

ในการพ่นหมอกควันกําจัด

ยุง

11 โครงการควบคุมพาหะนํา เพื่อป้องกนัควบคุมโรค จัดจ้างแรงงานพ่นสารเคมี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันและ สํานักปลัดฯ

โรคมาลาเรียตําบลสองพี่ มาลาเรียภายในชุมชน ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน ควบคุมโรคมาลาเรีย

น้อง ปีละ 2 ครั้ง อย่างทั่วถึง

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 ส่งเสริม และสนับสนุนกิจการสาธารณสุข และยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อให้ประชาชนมีเพศ จัดกิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนมีความรู้และ สํานักปลัดฯ

ปัญหาโรคเอดส์ สัมพันธ์ที่ปลอดภัยและผู้ จํานวน 3  ครั้ง มีการป้องกันมากขึ้น

ติดเชื้อได้รับการยอมรับจาก

สังคม

13 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้การดําเนินงานของ ผู้สูงอายุตําบล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้ทํากิจกรรม สํานักปลัดฯ

ผู้สูงอายุตําบลสองพี่น้อง ชมรมผู้สูงอายุดําเนินการ สองพี่น้อง ร่วมกัน

อย่างต่อเนื่อง

14 โครงการ Big Cleaning Day เพื่อความสะอาดภายใน สนับสนุนงบประมาณ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมใน สํานักปลัดฯ

ตําบลสองพี่น้อง ให้กับสถานนีอนามัย การทําความสะอาดภาย

สองพี่น้อง ในตําบลสองพี่น้อง

15 โครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชน ประชาชนได้รับประโยชน์ ก่อสร้างศูนย์จํานวน 1ศูนย์ 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีสุขภาพร่าง สํานักปลัดฯ

จากการใช้ศูนย์และมีสุข (สถานที่อนามัยสองพี่น้อง) กายแข็งแรง

ภาพร่างกายแข็งแรง ก่อสร้างศูนย์จํานวน 1ศูนย์

(สถานที่อนามัยหนองปืนแตก)

16 โครงการพัฒนาส้วมในตําบล เพื่อเพิ่มจํานวนและคง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ 10,000 10,000 ประชาชน ประชาชนหรือผู้มาใช้ สํานักปลัดฯ

สองพี่น้อง สภาพมาตรฐานส้วมในที่ ปรับปรุงส้วมให้ได้ บริการได้ใช้ส้วม

สาธารณะให้เอื้อต่อการมี มาตรฐาน สาธารณะที่มาตรฐาน

สุขภาพดี

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 ส่งเสริม และสนับสนุนกิจการสาธารณสุข และยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการตรวจมะเร็งเต้านม เพื่อเฝ้าระวังและดูแลสตรี ร้อยละ 80 ของสตรีอายุ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ประชาชนมีความรู้และมี สํานักปลัดฯ

และมะเร็งปากมดลูก ไทยจากโรคมะเร็งเต้านม 20-30 ปีได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค รพ.สต.บ้าน

และทักษะในการตรวจเต้า มะเร็งเต้านมและมะเร็ง สองพี่น้อง

นมด้วยตนเอง ร้อยละ 70 ปากมดลูก รพ.สต.บ้าน

ได้รับการตรวจมะเร็ง หนองปืนแตก

ปากมดลูกและใช้แบบประเมิน

การตรวจด้วยตนเอง

18 โครงการอุดหนุนงบประมาณให้คณะ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตาม ประชาชน 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ประชาชน ประชาชนมีสุขภาพร่าง สํานักปลัดฯ

กรรมการหมู่บ้านในการดําเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดําริด้าน กายแข็งแรง

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข สาธารณสุข

หมู่ที่ 1-8

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างสวนสุข เพื่อให้ชาวบ้าน , ผู้สูงอายุ ก่อสร้างสวนสุขภาพ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน ประชาชนมีสุขภาพร่าง กองช่าง

ภาพชุมชน ภายในเขต อบต. และเยาวชนมีสถานที่ออก ชุมชนภายในเขต อบต. กายที่แข็งแรง

กําลังกาย

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุง เพื่อก่อสร้างปรับปรุงสนาม เพื่อก่อสร้างปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน เพื่อให้มีสนามกีฬาที่มี กองช่าง

สนามกีฬาในเขต อบต. กีฬาในเขต อบต.ให้มี สนามกีฬาในเขต อบต. สภาพใช้งานได้ กรมสถ

หมู่ที่ 1 -8 สภาพเหมาะสมและ

ประชาชนได้มีสนามกีฬา

ประจําหมู่บ้านต่อไป

3 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เพื่อสร้างความสามัคคีภาย จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน เพื่อเชื่อมความสามัคคี สํานักปลัดฯ

ประชาชนสองพี่น้องคัพ ในหมู่บ้านและชุมชน ประชาชนสองพี่น้อง1ครั้ง ของประชาชนทุกหมู่บ้าน

4 โครงการปรับปรุงสนาม เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 8 ปรับปรุงสนามกีฬา 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนมีสนาม สํานกัปลัดฯ

กีฬาบริเวณศาลาประชาคม มีสนามกีฬาที่ใช้ในการ บริเวณศาลาประชาคม ฟุตบอลที่ใช้ในการ

หมู่ที่ 8 ออกกําลังกาย

5 โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต่อต้าน เพื่อให้เยาวชนหันมาเล่น จัดแข่งขันกีฬา 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ประชาชน เพื่อความสามัคคี มี สํานักปลัดฯ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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ยาเสพติด ของหมู่บ้าน กีฬาและใชเวลาว่างให้เกิด การออกกําลังกายห่าง

ประโยชน์ไม่พึ่งพายาเสพติด ไกลยาเสพติด

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาและ เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาและสวน เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน เพื่อให้มีสนามกีฬาที่มี กองช่าง

สวนสุขภาพประจําหหมู่บ้าน สุขภาพในต.สองพี่น้องทําให้ประชาชและสวนสุขภาพ สภาพใช้งานได้ กรมสถ

หมู่ที่ 1 -8 ตําบล สองพี่น้อง ได้มีสนามกีฬาและสวนสุขภาพ ในเขต ต.สองพี่น้อง

ประจําหมู่บ้านต่อไป

7 โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้ประชาชนในทุก จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจํา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชน ประชาชนทุกหมู่บ้าน สํานักปลัดฯ

กีฬาประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 หมู่บ้านได้มีอุปกรณ์กีฬา อบต. มีวัสดุอุปกรณ์กีฬาใช้

8 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้ประชาชนในทุก จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจํา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน เพื่อเตรียมการในการจัด สํานักปลัดฯ

กีฬาประจํา อบต. หมู่บ้านได้มีอุปกรณ์กีฬา อบต. หาวัสดุอุปกรณ์กีฬาใน

ใช้ในการออกกําลังกาย การจัดกิจกรรมต่างๆ

9 โครงการแข่งขันกีฬา"ท้องถิ่นสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคีเป็น จัดการแข่งขันกีฬา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ผู้นําชุมชน ผู้นําชุมชนมีความสามัคคี สํานักปลัดฯ

อําเภอ แก่งกระจาน อันหนึ่งอันเดียวในหมู่คณะ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ของผู้นําชุมชน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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10 โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องออกกําลังกายเพื่อให้ประชาชนในทุก จัดซื้อเครื่องออก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัดฯ

 ประจําหมู่บ้าน หมู่ 1-8 หมู่บ้านได้มีอุปกรณ์ที่ กําลังกายประจํา อนามัยดีขึ้น

ใช้ในการออกกําลังกาย หมู่บ้าน

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ เพื่อก่อสร้างลานกีฬา เพื่อก่อสร้างปรับปรุง 1,900,000 1,900,000 ประชาชน เพื่อให้มีสนามกีฬาที่มี กองช่าง

พร้อมอุปกรณ์ออกกําลังกายภายใน ในเขต อบต.ให้มี สนามกีฬาในเขต อบต. สภาพใช้งานได้ กรมสถ

หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 สภาพเหมาะสมและ อบจ.

ประชาชนได้มสีนามกีฬา

ประจําหมู่บ้านต่อไป

12 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและ เพื่อให้ผู้สูงอายุในทุก จัดซื้อเครื่องออกกําลัง 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัย สํานักปลัดฯ

เครื่องออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุ หมู่บ้านได้มีอุปกรณ์กีฬา กายและอุปกรณ์กีฬา ดีขึ้น

ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 ใช้ในการออกกําลังกาย ประจําหมู่บ้าน

13 โครงการสนับสนุนการจัดงานวิ่ง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอําเภอสนับสนุนงบประมาณให้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน เพื่อสืบทอดประเพณีดั้ง สํานักปลัดฯ

แก่งกระจานมินิมาราธอน แก่งกระจานให้ประชาชนรู้จักโดย อําเภอแก่งกระจาน เดิมเอาไว้ อําเภอแก่งฯ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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ทั่วถึงและได้ออกกําลังกาย

14 โครงการจัดกิจกรรมแข่งขัน เพื่อให้เยาวชนหันมาเล่น จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 ประชาชน เพื่อความสามัคคี มี สํานักปลัดฯ

กีฬาต้านยาเสพติด กีฬาและใชเวลาว่างให้เกิด การออกกําลังกายห่าง

ประโยชน์ไม่พึ่งพายาเสพติด ไกลยาเสพติด

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.5 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดสรรเบี้ยยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยาก จัดสรรเบี้ยยังชีพให้ผู้สูง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้น สํานักปลัดฯ

ผู้สูงอายุ ภายในตําบล จนไม่มีผู้ดูแลให้มีชีวิตความ อายุภายในตําบล และมีชีวิตที่ดีขึ้น

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

2 โครงการจัดสรรเบี้ยยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยาก จัดสรรเบี้ยยังชีพให้ผู้ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้พิการ ผู้พิการมีรายได้เพิ่มขึ้น สํานักปลัดฯ

ผู้พิการ ภายในตําบล จนไม่มีผู้ดูแลให้มีชีวิตความ พิการภายในตําบล และมีชีวิตที่ดีขึ้น

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

3 โครงการจัดสรรเบี้ยยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยาก จัดสรรเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้เพิ่ม สํานักปลัดฯ

ป่วยโรคเอดส์ ภายในตําบล จนไม่มีผู้ดูแลให้มีชีวิตความ  โรคเอดส์ภายในตําบล ขึ้นและมีชีวิตที่ดีขึ้น

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

4 โครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว เพื่อให้ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ จัดซื้อผ้าห่มกันหนาว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว สํานักปลัดฯ

หรือเสื้อกันหนาวให้แก่ และผู้ด้อยโอกาสมีชีวิต เด็ก มีชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ที่ดีขึ้น ผู้พิการ

ในตําบล ผู้ด้อยโอกาส

5 โครงการสนับสนุนกองกลางพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพในการ กองทุนกลางพัฒนา 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ประชาชน ชุมชนมีศักยภาพในการ สํานักปลัดฯ

หมู่ที่ 1-8 พัฒนาหมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 พึ่งพาตนเองได้

หมู่ละ 35,000 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.5 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการสนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชน กองทุนแม่ฯได้รับสนับสนุน สํานักปลัดฯ

ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ละ 10,000 บาท การดําเนินงานให้มีประ

(หนังสือสั่งการ) สิทธิภาพ

7 โครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้  เพื่อดําเนนิการซ่อมแซม/ก่อสร้าง ก่อสร้าง/ซ่อมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้/ผู้ สํานักปลัดฯ

ประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้และ ที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อย ที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อย ผ้ยากไร้ ยากจน มีที่อยู่อาศัย กองช่าง

ผู้ยากจน โอกาส/ผู้ยากไร้/ผู้ยากจน โอกาส/ผู้ยากไร้/ผู้ยากจน ผู้ยากจน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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8 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม ประชาชนได้รับความ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต อบต.

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ช่วยเหลือ ที่ดีขึ้น

ท้องถิ่นในอําเภอแก่งกระจานให้องค์การ ส่วนท้องถิ่น

บริหารส่วนตําบลวังจันทร์

9 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต อบต.

สองพี่น้อง เข้มแข็งของชุมชน ที่ดีขึ้น

10 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสํารวจจํานวนสุนัข เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนความ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต อบต.

และแมวตําบลสองพี่น้อง เข้มแข็งของชุมชน ที่ดีขึ้น

11 โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต อบต.

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เข้มแข็งของชุมชน ที่ดีขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 ส่งเสริมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการด้านการป้องกันและ เพื่อให้นักเรียนตะหนักถึงภัย นักเรียนในตําบลสองพี่น้อง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียน นักเรียนเกิดความตระหนัก สํานักปลัด

แก้ไขปัญหายาเสพติดใน ยาเสพติด ระดับชั้น ป.4-ป.6 ถึงภัยยาเสพติดและห่างไกล ร.ร.บ้านห้วยปลาดุก

สถานศึกษา ยาเสพติด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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2 โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ เพื่อสร้างความสามัคคีภาย สนับสนุนงบประมาณ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน เพื่อให้ประชาชนห่างไกล สํานักปลัดฯ

ผู้ประสานพลังแผ่นดิน(25ตาสับปะรด) ในหมู่บ้านและชุมชน ที่ทําการปกครองอําเภอ ยาเสพติด อําเภอแก่งฯ

 อําเภอแก่งกระจาน แก่งกระจาน

3 โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้เยาวชน ประชาชน สนับสนุนงบประมาณ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เยาวชนและ เพื่อให้ประชาชนห่างไกล สํานักปลัดฯ

ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด ที่ทําการปกครองอําเภอ ประชาชน ยาเสพติด อําเภอแก่งฯ

แก่งกระจาน

4 โครงการชุมชนแข็งแข็ง (ฝึกอบรมเรื่อง เพื่อให้เยาวชน ประชาชน ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เยาวชนและ เยาวชนและประชาชน สํานักปลัดฯ

ยาเสพติด) ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด ประชาชน ห่างยาเสพติด

5 โครงการแข่งขันกีฬาชกมวยไทยเพื่อ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ใช้ เด็กเยาวชนภายในตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชน เยาวชนและประชาชน สํานักปลัด

ต่อต้านยาเสพติดตําบลสองพี่น้อง เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างยาเสพติด วัฒนธรรมจังหวัด

และ ห่างไกลยาเสพติด กรมสถ.

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.6 การอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นอัตลักษณ์ที่ดีงาม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.7 ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาชาวบ้าน และงานรัฐพิธี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน ผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมฯ ผู้สูงอายุตําบลสองพี่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรม สํานักปลัด

การละเล่นกลองยาว อนุรักษ์วัฒนธรรมการละเล่น น้อง และอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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สืบทอดต่อไป

2 โครงการจัดงานสืบสาน เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรม จัดกิจกรรมประเพณีข้าว 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน เพื่อสืบทอดประเพณี สํานักปลัดฯ

ประเพณีข้าวห่อเรียกขวัญ เนียบประเพณีดั่งเดิมเอาไว้ ห่อกระเหรี่ยง ดั่งเดิม

ประจําปี หมู่ที่ 1,2,3,4

3 โครงการสืบสานประเพณี เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรม จัดกิจกรรมประเพณี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุ เพื่อสืบทอดประเพณี สํานักปลัดฯ

สงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ เนียบประเพณีดั่งเดิมเอาไว้ สงกรานต์ของตําบล ดั่งเดิม

ตําบลสองพี่น้อง

4 โครงการจัดกิจกรรมประเพณี เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรม จัดกิจกรรมประเพณีลอย 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชน เพื่อสืบทอดประเพณี สํานักปลัดฯ

ลอยกระทง-แข่งเรือ หมู่ที่ 3 เนียบประเพณีดั่งเดิมเอาไว้ กระทง ของแต่ละหมู่ ดั่งเดิม

บ้านในเขต อบต.

5 โครงการสนับสนุนการจัด เพื่อแสดงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมต่อสถาบัน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน เพื่อให้ประชาชนแสดง สํานักปลัดฯ

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ ความจงรักภักดีร่วมกัน

 12 สิงหาคม,5 ธันวาคม

6 โครงการวันเฉลิมพระชนม เพื่อจัดพิธีถวายพระพรชัย จัดกิจกรรมวันปิยะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน เพื่อให้ประชาชนแสดง สํานักปลัดฯ

พรรษาวันปิยะมหาราช มงคลของสมเด็จพระจุล มหาราช ความจงรักภักดีร่วมกัน

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.6 การอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นอัตลักษณ์ที่ดีงาม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.7 ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาชาวบ้าน และงานรัฐพิธี (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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7 โครงการเข้าวัดวันพระ เพื่อพัฒนาให้เด็กนักเรียน เยาวชนร้อยละ 80 ได้ร่วม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนเป็นคนดี สํานักปลัดฯ

เป็นคนดีมีคุณธรรม กิจกรรมในโครงการเข้าวัด มีคุณธรรม พัฒนาสังคม

วันพระ จังหวัดเพชรบุรี

8 โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา เพื่อจัดงานวันสาขบูชา จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กนักเรียน เพื่อให้ประชาชนแสดง สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 ครั้ง ความความเป็นพุทธมามกะ ศพด.

9 โครงการร้อยมะลิร้อยใจแทน จัดกิจกรรมวันวันแม่ จัดกิจกรรมวันแม่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กนักเรียน เพื่อเป็นการแสดงความ สํานักปลัดฯ

มาลัยมอบให้แม่

ศพด.หนองปืนแตก,ศพด.อ.ฮ.ลิงค์ กตัญญู ศพด.

10 โครงการทําบุญตักบาตรวันมาฆบูชา เพื่อจัดงานวันมาฆาบูชา จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กนักเรียน เพื่อให้ประชาชนแสดง สํานักปลัดฯ

ศพด.หนองปืนแตก ความความเป็น ศพด.

ศพด.อ.ฮ.ลิงค์ พุทธมามกะ

11 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียน นักเรียนได้รับการส่งเสริม สํานักปลัดฯ

ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง ครู จริยธรรม รร.บ้านหนองปืนแตก

และชุมชน ผู้ปกครอง

12 โครงการทําบุญแห่เทียนวันเข้า เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียน นักเรียนได้รับการส่งเสริม สํานักปลัดฯ

พรรษา ศพด.หนองปืนแตก ศพด. อ.ฮ.ลิงค์ ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน จริยธรรม ศพด.

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.6 การอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นอัตลักษณ์ที่ดีงาม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.7 ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาชาวบ้าน และงานรัฐพิธี (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ที่

งบประมาณ หน่วยงานที่
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(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน อนุรักษ์ประเพณีของไทย สนับสนุนการจัดงานฯ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชน ประชาชนได้ร่วมสืบสาน สํานักปลัด

ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ หมู่ละ 5,000 บาท ประเพณีไทย

หมู่ที่ 1-8  (ทําบุญกลางหมู่บ้าน)

14 โครงการปรับปรุงสถานที่และอาคาร เพื่อบูรณะซ่อมแซมศาสนสถาน ปรับปรุงอาคารศาสนสถาน 500,000 อาคาร อาคารศาสนาสถานได้ กองช่าง

ศาสนสถานฯ ศาสนสถาน รับการปรับปรุงซ่อมแซม วัฒนธรรมจังหวัด

กรมสถ.

15 โครงการก่อสร้างศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อก่อสร้างศูนย์ภูมิปัญญา ก่อสร้างศูนย์ภูมิปัญญา 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้าน กองช่าง

(ทอผ้า) หมู่ที่ 2 บ้านวังวน ชาวบ้าน (ทอผ้า) ชาวบ้าน (ทอผ้า) วัฒนธรรมจังหวัด

16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลาน ปรับปรุงศาสนสถาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ 100,000 ศาสนสถาน ลานศาสนสถานมีภูมิทัศน์ กองช่าง

ศาสนสถานฯ (วัดเก่า) ที่สวยงามขึ้น วัฒนธรรมจังหวัด

กรมสถ.

17 โครงการก่อสร้างศูนย์ประเพณี เพื่อก่อสร้างศูนย์ประเพณี ก่อสร้างศูนย์ประเพณี 500,000 ประชาชน ศูนย์ประเพณีวัฒนธรรม กองช่าง

วัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมพื้นบ้าน พื้นบ้าน วัฒนธรรมจังหวัด

กรมสถ.

18 โครงการจัดงานรัฐพิธีและ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วม สํานักปลัดฯ

วันสําคัญต่างๆ ของประชาชน พื่อให้ประชาชน มากขึ้น

มีส่วนร่วม

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.6 การอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นอัตลักษณ์ที่ดีงาม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท
โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
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2.7 ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาชาวบ้าน และงานรัฐพิธี (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการจัดกิจกรรมวันพระพาเด็กเข้าวัด เพื่อพัฒนาให้เด็กเป็นคนดีมี จัดกิจกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ด็กและเยาวชนเด็กเป็นคนดีมีคุณธรรม สํานักปลัดฯ

คุณธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.2  เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการตั้งจุดให้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งจุดให้บริการจํานวน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ สํานักปลัดฯ

ในช่วงเทศกาลต่างๆ และบริการช่วยเหลือนัก 4 จุด ทราบระเบียบทางจราจร

ท่องเที่ยวช่วงเทศกาล ในการดํารงชีวิต

2 โครงการอุดหนุนภารกิจรักษา เพื่ออุดหนุนภารกิจรักษา อดุหนุนภารกิจรักษา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ สํานักปลัดฯ

ความสงบเรียบนร้อย ความสงบเรียบร้อย ความสงบเรียบร้อย รับความปลอดภัยใน

ชีวิและทรัพย์สิน

3 โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพื่ออุดหนุนภารกิจรักษา อุดหนุนภารกิจรักษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ สํานักปลัดฯ

ทางถนนและระงับอัคคีภัย ความสงบเรียบร้อย ความสงบเรียบร้อย รับความปลอดภัยใน

ชีวิและทรัพย์สิน

4 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอด ติดตั้งกล้องวงจรปิด 500,000 500,000 ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ สํานักปลัดฯ

หมู่ที่ 4 บ้านหนองปืนแตก ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รับความปลอดภัยใน

ชีวิและทรัพย์สิน

5 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอด ติดตั้งกล้องวงจรปิด 500,000 500,000 ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ สํานักปลัดฯ

หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกระสังข์ ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รับความปลอดภัยใน

ชีวิและทรัพย์สิน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง  หน้า 100



ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.2  เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอด ติดตั้งกล้องวงจรปิด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ สํานักปลัดฯ

หมู่ที่ 6 บ้านโป่งอิฐ ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รับความปลอดภัยใน

ชีวิและทรัพย์สิน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง  หน้า 101



ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.2  เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดหา /ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และ เพื่อให้งานในส่วนของ จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน การปฎิบัติงานมีประสิทธิ สํานักปลัด

ครุภัณฑ์ไว้ใช้ป้องกันและบรรเทา งานป้องกันฯ มีเครื่องมือ ในการปฎิบัติงาน ภาพมากขึ้น

สาธารณภัย ในการปฏิบัติงาน

2 โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (EMS) เพื่อส่งเสริมระบบการแพทย์ รถพยาบาล 1,000,000 รถพยาบาล พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สํานักปลัด

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฉุกเฉิน ภายในตําบล

3 โครงการจัดสวัสดิการแก่ อปพร. เพื่อส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ ตัดชุดเครื่องแบบ อปพร. 400,000 95,000 120,000 120,000 120,000 อปพร.และ อปพร.และชรบ. สํานักปลัด

หมู่ที่ 1-8 ตําบลสองพี่น้อง อปพร.ที่ปฏิบัติงาน ชรบ. ได้รับสวัสดิการ

4 โครงการค่าตอบแทนแก่อปพร. เพื่อส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ ค่าตอบแทนในการ 90,000 130,000 130,000 130,000 130,000 อปพร.และ อปพร.และชรบ. สํานักปลัด

ในการปฏิบัติงาน อปพร.ที่ปฏบิัติงาน ปฏิบัติงานแก่อปพร. ชรบ. ได้รับสวัสดิการ

และ ชรบ.

5 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ําดับเพลิง เพื่อเป็นการบรรเทาความ ประชาชน 3,000,000 3,000,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ สํานักปลัด

เอนกประสงค์ เดือนร้อนของผู้ประสบภัย ความช่วยเหลือ ปภ.

และเกษตกรในฤดูแล้ง

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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6 โครงการจัดซื้อถังน้ํา 200 ลิตรให้ประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความ ประชาชน 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ สํานักปลัด

กลุ่มแมประโดล หมู่ที่ 3 บ้านท่าลิงลม เดือนร้อนของผู้ประสบภัย ความช่วยเหลือ ปภ.

และเกษตกรในฤดูแล้ง

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.2  เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการจัดซื้อรถตรวจการ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รถตรวจการ 1,000,000 รถตรวจการ ประชาชนได้รับ สํานักปลัด

ความช่วยเหลือ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.2  เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.3 ส่งเสริม และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่ จัดอบรมป้องกันและ 150,000 150,000 150,000 อปพร. เพื่อให้อาสาป้องกันฯ สํานักปลัดฯ

กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.ในตําบลพร้อม บรรเทาสาธารณภัยให้ พนักงาน ได้รับรู้ที่ถูกต้องในการ

(อปพร.)และพนักงานส่วนตําบล กบัให้ประชาชนเข้ามีส่วน อาสาฯ ปฏิบัติหน้าที่

ร่วมในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

2 โครงการอบรมอาสาการป้องกัน เพื่อให้ประชาชนและ นักเรียนนักศึกษาพนักงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว สํานักปลัดฯ

อุบัติภัยและรักษาความ นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย โรงแรมรีสอร์ทในพี้นที่ และ มีความปลอดภัยในชิวิตและ สถานีตํารวจ

ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ในชีวิตและทรัพย์สิน ตําบลสองพี่น้อง นักท่องเที่ยว ทรัพย์สิน ภูธรแก่งกระจาน

3 ฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย เพื่อให้ชุมชนมีความพร้อมเตรียม ประชาชนในชุมชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ประชาชนที่เป็นอาสาสมัคร สํานักปลัด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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มิสเตอร์เตือนภัย รับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้น มีความพร้อมในการป้องกันภัย

5 โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งทีมกู้ภัย เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัครให้ อาสาสมัคร 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 อาสาสมคัร มีอาสาสมัครเพื่อป้องกันและ สํานักปลัด

สามารถปฏิบัติงานได้ 10 คน บรรเทาสาธารณภัย

6 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน"อปพร" เพื่อให้ชุมชนมีความพร้อมเตรียม ประชาชนในชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนที่เป็นอาสาสมัคร สํานักปลัด

ตําบลสองพี่น้อง รับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้น มีความพร้อมในการ

ป้องกันภัย

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.2  เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.3 ส่งเสริม และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมและบรรเทาสาธารณภัย(ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการอบรมการดับเพลิงและระงับ เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้ จัดอบรม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนมีความปลอดภัย สํานักปลัดฯ

อัคคีภัยเบื้องต้น เยาวชน,ประชาชนและ ในชิวิตและทรัพย์สิน

นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่

8 โครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟและการดับ เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้ จัดอบรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พนักงาน ประชาชนมีความปลอดภัย สํานักปลัดฯ

เพลิงในหน่วยงาน พนักงาน,ลูกจ้าง ลูกจ้าง ในชิวิตและทรัพย์สิน

9 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่ จัดอบรมป้องกันและ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อปพร. เพื่อให้อาสาป้องกันฯ สํานักปลัดฯ

หมอกควันและไฟป่า อปพร.ในตําบลพร้อม บรรเทาสาธารณภัยให้ ได้รับรู้ที่ถูกต้องในการ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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กับให้ประชาชนเข้ามีส่วน อาสาฯ ปฏิบัติหน้าที่

ร่วมในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

10 โครงการฝึกอบรมทบทวน/หรือจัดตั้ง เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่จิตอาสาภัย จัดอบรมป้องกันและ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จิตอาสา เพื่อให้จิตอาสาภัยพิบัติ สํานักปลัดฯ

จิตอาสาภัยพิบัติ พิบัติในตําบลพร้อมกับมีการจัดตั้ง บรรเทาสาธารณภัยให้ ภัยพิบัติ ได้รับรู้ที่ถูกต้องในการ

จิตอาสาภัยพิบัติเพื่อร่วมในการ จิตอาสาภัยพิบัติ ปฏิบัติหน้าที่

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.2  เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.4  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ ประชาชนในตําบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนได้รับการบรรเทา สํานักปลัด

เกิดขึ้นกับประชาชน ความเดือดร้อน

2 โครงการสร้างป้อมยาม เพื่อป้องกันและบรรเทาความ ป้อมยาม 300,000 ประชาชน ประชาชนได้รับการบรรเทา กองช่าง

สามแยกโรงเรียนบ้านหนองปืนแตก
เดือดร้อนของประชาชน ความเดือดร้อน

3 ระบบการแพทย์ฉุกเฉินตําบลสองพี่น้อง เพื่อส่งเสริมระบบการแพทย์ การแพทย์ฉุกเฉิน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สํานักปลัด

ฉุกเฉิน และพัฒนาระบบ ตําบลสองพี่น้อง ภายในตําบล

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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สาธารณสุขภายในตําบล

4 โครงการอุดหนุนค่าน้ํามันเชื้อเพลิงให้กับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ ประชาชนในตําบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับการบรรเทา สํานักปลัด

อบจ. เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายใน เกิดขึ้นกับประชาชน ความเดือดร้อน

ตําบลสองพี่น้อง

5 โครงการจัดทําแนวกันไฟ ภายใน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ ประชาชนในตําบล 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนได้รับการ สํานักปลัด

ตําบลสองพี่น้อง เกิดขึ้นกับประชาชน บรรเทาความเดือดร้อน

6 โครงการค่าน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ ประชาชนในตําบล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนได้รับการบรรเทา สํานักปลัด

ภัยแล้งภายในตําบลสองพี่น้อง เกิดขึ้นกับประชาชน ความเดือดร้อน
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######## ######## 400,000 ######## ########
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######## ######## ######## ######## ########
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######## ######## ######## ######## ########
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######## ######## ######## ######## ########
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510,000 ######## ######## ######## ########
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######## ######## ######## ######## ########
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######## ######## ######## ######## ########
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######## ######## ######## ######## ########
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######## ######## ######## ######## ########
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######## ######## ######## ######## ########
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######## 375,000 450,000 450,000 ########
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########
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ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.2  เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 โครงการตั้งจุดให้บริการเพื่อ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งจุดให้บริการจํานวน 150,000 ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ สํานักปลัดฯ

ลดอุบัติเหตุและบริการข้อมูล และบริการช่วยเหลือนัก 4 จุด ทราบระเบียบทางจราจร

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ท่องเที่ยวช่วงเทศกาล ในการดํารงชีวิต

สงกรานต์

2 โครงการอุดหนุนภารกิจรักษา เพื่ออุดหนุนภารกิจรักษา อุดหนุนภารกิจรักษา 100,000 100,000 100,000 ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ สํานักปลัดฯ

ความสงบเรียบนร้อย ความสงบเรียบร้อย ความสงบเรียบร้อย รับความปลอดภัยใน

ชีวิและทรัพย์สิน

3 โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพื่ออุดหนุนภารกิจรักษา อุดหนุนภารกิจรักษา 20,000 20,000 20,000 ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ สํานักปลัดฯ

ทางถนนและระงับอัคคีภัย ความสงบเรียบร้อย ความสงบเรียบร้อย รับความปลอดภัยใน

ชีวิและทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
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ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.2  เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 โครงการจัดหา /ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพื่อให้งานในส่วนของ จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ 150,000 150,000 150,000 ประชาชน การปฎิบัติงานมีประสิทธิ สํานักปลัด

ไว้ใช้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันฯ มีเครื่องมือ ในการปฎิบัติงาน ภาพมากขึ้น

ในการปฏิบัติงาน

2 โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (EMS) เพื่อส่งเสริมระบบการแพทย์ รถพยาบาล 1,000,000 รถพยาบาล พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สํานักปลัด

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฉุกเฉิน ภายในตําบล

3 โครงการจัดสวัสดิการแก่ อปพร.และ ชรบ. เพื่อส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ ตัดชุดเครื่องแบบ อปพร. 400,000 95,000 95,000 อปพร.และ อปพร.และชรบ. สํานักปลัด

หมู่ที่ 1-8 ตําบลสองพี่น้อง อปพร.และ ชรบ.ที่ปฏิบัติงาน และ ชรบ. ชรบ. ได้รับสวัสดิการ

4 โครงการค่าตอบแทนแก่อปพร. และ ชรบ. เพื่อส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ ค่าตอบแทนในการ 90,000 90,000 90,000 อปพร.และ อปพร.และชรบ. สํานักปลัด

ในการปฏิบัติงาน อปพร.ที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานแก่อปพร. ชรบ. ได้รับสวัสดิการ

และ ชรบ.

5 โครงการขอรับการสนับสนุนวัสดุรองรับน้ํา เพื่อเป็นการบรรเทาความ ประชาชน 90,000 90,000 90,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ นพค.

(ถังน้ํา) จากหน่วยงานราชการอื่น เดือนร้อนของผู้ประสบภัย ความช่วยเหลือ ปภ.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
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และเกษตกรในฤดูแล้ง

6 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ําดับเพลิง เพื่อเป็นการบรรเทาความ ประชาชน 3,000,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ สํานักปลัด

เอนกประสงค์ เดือนร้อนของผู้ประสบภัย ความช่วยเหลือ ปภ.

และเกษตกรในฤดูแล้ง
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ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.2  เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.3 ส่งเสริม และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมและบรรเทาสาธารณภัย

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อทบทวนภารกิจ/ เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่ จัดอบรมป้องกันและ 90,000 90,000 90,000 อปพร. เพื่อให้อาสาป้องกันฯ สํานักปลัดฯ

ให้ความรู้และเพิ่มประสิทธภาพ อปพร.ในตําบลพร้อม บรรเทาสาธารณภัยให้ ได้รับรู้ที่ถูกต้องในการ

ให้กับอาสาสมัครป้องกันบรรเทา กับให้ประชาชนเข้ามีส่วน อาสาฯ ปฏิบัติหน้าที่

ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั้งเก่าและใหม่ ร่วมในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

2 โครงการอบรมอาสาการป้องกัน เพื่อให้ประชาชนและ นักเรียนนักศึกษาพนักงาน 50,000 ประชาชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว สํานักปลัดฯ

อุบัติภัยและรักษาความ นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย โรงแรมรีสอร์ทในพี้นที่ และ มีความปลอดภัยในชิวิตและ สถานีตํารวจ

ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ในชีวิตและทรัพย์สิน ตําบลสองพี่น้อง นักท่องเที่ยว ทรัพย์สิน ภูธรแก่งกระจาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
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3 โครงการขับขี่ปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้ นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ 50,000 ประชาชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว สํานักปลัดฯ

เสริมสร้างวินัยจราจร เยาวชนและประชาชนใน ตําบลสองพี่น้อง และ มีความปลอดภัยในชิวิตและ สถานีตํารวจ

พื้นที่ใช้รถใช้ถนนมีความ นักท่องเที่ยว ทรัพย์สิน ภูธรแก่งกระจาน

ปลอดภัย

4 ฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย เพื่อให้ชุมชนมีความพร้อมเตรียม ประชาชนในชุมชน 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ประชาชนที่เป็นอาสาสมัคร สํานักปลัด

มิสเตอร์เตือนภัย รับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้น มีความพร้อมในการป้องกันภัย

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.2  เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.3 ส่งเสริม และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมและบรรเทาสาธารณภัย(ต่อ)

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

5 โครงการอบรมสมาชิกแจ้ง เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้ ประชาชในพื้นที่ 70,000 ประชาชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว สํานักปลัดฯ

ข่าวสารอาชญากรรม เยาวชนและประชาชนใน ตําบลสองพี่น้อง และ มีความปลอดภัยในชิวิตและ สถานีตํารวจ

รู้จักป้องกันตัวเองจาก จํานวน 50 คน นักท่องเที่ยว ทรัพย์สิน ภูธรแก่งกระจาน

ปัญหาอาชญากรรม

6 โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งทีมกู้ภัย เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัครให้ อาสาสมัคร 90,000 90,000 90,000 อาสาสมคัร มีอาสาสมัครเพื่อป้องกันและ สํานักปลัด

สามารถปฏิบัติงานได้ 10 คน บรรเทาสาธารณภัย

7 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน"อปพร" เพื่อให้ชุมชนมีความพร้อมเตรียม ประชาชนในชุมชน 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนที่เป็นอาสาสมัคร สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ตําบลสองพี่น้อง ประจําปี 2560 รับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้น มีความพร้อมในการ

ป้องกันภัย

8 โครงการอบรมการดับเพลิงและระงับ เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้ จัดอบรม 30,000 ประชาชน ประชาชนมีความปลอดภัย สํานักปลัดฯ

อัคคีภัยเบื้องต้น เยาวชน,ประชาชนและ ในชิวิตและทรัพย์สิน

นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่

9 โครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟและการดับเพลิง เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้ จัดอบรม 20,000 พนักงานลูกจ้าง ประชาชนมีความปลอดภัย สํานักปลัดฯ

ในหน่วยงาน พนักงาน,ลูกจ้าง ในชิวิตและทรัพย์สิน

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.2  เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.4  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 โครงกาสรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ ประชาชนในตําบล 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนได้รับการบรรเทา สํานักปลัด

เกิดขึ้นกับประชาชน ความเดือดร้อน

2 โครงการสร้างป้อมยาม เพื่อป้องกันและบรรเทาความ ป้อมยาม 300,000 ประชาชน ประชาชนได้รับการบรรเทา กองช่าง

สามแยกโรงเรียนบ้านหนองปืนแตก เดือดร้อนของประชาชน ความเดือดร้อน

3 ระบบการแพทย์ฉุกเฉินตําบลสองพี่น้อง เพื่อส่งเสริมระบบการแพทย์ การแพทย์ฉุกเฉิน 200,000 200,000 200,000 ประชาชน พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
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ฉุกเฉิน และพัฒนาระบบ ตําบลสองพี่น้อง ภายในตําบล

สาธารณสุขภายในตําบล

4 โครงการอุดหนุนค่าน้ํามันเชื้อเพลิงให้กับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ ประชาชนในตําบล 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับการบรรเทา สํานักปลัด

อบจ. เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายใน เกิดขึ้นกับประชาชน ความเดือดร้อน

ตําบลสองพี่น้อง

5 โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ําเพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ใน ท่อส่งน้ํา 2,000,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ กองช่าง

ภัยแล้ง ภายในตําบลสองพี่น้อง การอุปโภค-บริโภคและทํา การ อุปโภค - บริโภค ชลประทานฯ

การเกษตร และมีน้ําเพื่อการเกษตร กรมทรัพย์ฯ

เพียงพอ กรมส่งเสริมฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การท่องเที่ยวชั้นนําของภูมิภาค ASEAN

 กลยุทธ์ที่ 3.3  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิทัศน์และกิจกรรม โดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

4.1 อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดทําป้ายสวน เพื่อสภาพภูมิทัศน์จะได้ ปรับปรุงสวนสมเด็จย่า 50,000 50,000 ป้าย ประชาชนหรือนักท่อง สํานักปลัดฯ

สมเด็จย่า น่ามอง น่าชม ทั้งหมด เที่ยวได้มีสถานที่พักผ่อน การท่องเที่ยว

หย่อนใจ

2 โครงการปรับปรุงสวนสมเด็จย่า เพื่อสภาพภูมิทัศน์จะได้ ปรับปรุงสวนสมเด็จย่า 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนหรือนักท่องเที่ยว สํานักปลัดฯ

น่ามอง น่าชม ทั้งหมด ได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การท่องเที่ยว

3 โครงการสนับสนุนการจัดงาน "เทศกาล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนงบประมาณให้ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชน เพื่อสืบทอดประเพณีดั้ง สํานักปลัดฯ

กินปลาพาเที่ยวแก่งกระจาน" ของอําเภอแก่งกระจานให้ อําเภอแก่งกระจานจัด เดิมเอาไว้ อําเภอแก่งฯ

ประชาชนรู้จักโดยทั่วถึง กิจกรรมกินปลาพาเที่ยว

4 โครงการสนับสนุนการจัดงานพระนครคีรี- เพื่ออนุรักษ์ และสืบสาน จัดสรรงบประมาณให้อํา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน เพื่อสืบทอดประเพณีดั่ง สํานักปลัดฯ

เมืองเพชร วัฒนธรรมประเพณีของ เภอแก่งกระจาน เดิมเอาไว้ อําเภอแก่งกระจาน

ให้อําเภอแก่งกระจาน จังหวัด

5 โครงการจัดขบวนแห่ เพื่ออนุรักษ์ และสืบสาน ร่วมจัดงานพระนครคีรี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน เพื่อสืบทอดประเพณีดั่ง สํานักปลัดฯ

นครคีรีฯ จังหวัดเพชรบุรี วัฒนธรรมประเพณีของ เดิมเอาไว้

จังหวัด

6 โครงการจัดขบวนแห่ "เทศกาล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนงบประมาณให้ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชน เพื่อสืบทอดประเพณีดั้ง สํานักปลัดฯ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง   หน้า  105



กินปลาพาเที่ยวแก่งกระจาน" ของอําเภอแก่งกระจานให้ อําเภอแก่งกระจานจัด เดิมเอาไว้ อําเภอแก่งฯ

ประชาชนรู้จักโดยทั่วถึง กิจกรรมกินปลาพาเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันการกัดเซาะและรุกล้ําชายฝั่งทะเล แม่น้ํา ป่าไม้และภูเขา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสํานึก เฝ้าระวัง ป้องกัน ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอนุรักษ์แม่น้ํา เพื่อให้ประชาชนรู้จัก จัดกิจกรรมอนุรักษ์แม่น้ํา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนมีจิตสํานึกและ สํานักปลัดฯ

เพชรบุรี อนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรีมาก เพชรบุรี จํานวน 1 ครั้ง หวงแหนธรรมชาติมากขึ้น

ขึ้น

2 โครงการปลูกต้นไม้หัวไร่ เพื่อให้ประชาชนรู้จัก แจกจ่ายพันธุ์ไม้ให้กับ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น สํานักปลัดฯ

ชายป่า อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนในพื้นที่

และสิ่งแวดล้อม

3 โครงการการรณรงค์ป้องกันและ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนใน จัดฝึกอบรมประชาชนหรือ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมใน สํานักปลัดฯ

แก้ไขหมอกควันและไฟป่า การป้องกันไฟป่าและเพื่อ ผู้นําชุมชน จํานวน 1 ครั้ง การป้องกันไฟป่ากับเจ้า

ป้องกันการสูญเสีย หน้าที่ของรัฐ

ทรัพยากรธรรมชาติ

4 โครงการอุดหนุนกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มราษฎรอาสา อุดหนุนเงินให้กับกลุ่ม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รสทป. เพื่อให้กลุ่มราษฎรอาสา สํานักปลัดฯ

ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า สมัครพิทักษ์ป่าบริหารจัด สมัครพิทักษ์ป่าบริหารจัด

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ
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(รสทป.) การเกี่ยวกับการพิทักษ์ป่า การเกี่ยวกับการพิทักษ์ป่า

ให้มีประสิทธิภาพ ให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันการกัดเซาะและรุกล้ําชายฝั่งทะเล แม่น้ํา ป่าไม้และภูเขา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสํานึก เฝ้าระวัง ป้องกัน ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการกําจัดวัชพืชสอง เพื่อความปลอดภัยของผู้ จัดจ้างแรงงานและจัดซื้อ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน เพื่อดูแลเส้นทางให้มีความ สํานักปลัดฯ

ข้างทางในตําบลสองพี่น้อง สัญจรบนท้องถนนและเพื่อ ยากําจัดวัชพืชปีละ3ครั้ง ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร

พัฒนาให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว

6 โครงการปลูกป่าชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและปลูก มีไม้ใช้สอยเพิ่มขึ้น 600,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ชุมชน ชุมชนมีไม้ไว้ใช้สอย สํานักปลัดฯ

ภายในตําบล ไม้ใช้สอยในชุมชน ตลอดไป

7 โครงการดูแลป่าชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและปลูก ปลูกป่าชุมชนภายในตําบล 400,000 400,000 400,000 ชุมชน ชุมชนมีไม้ไว้ใช้สอย สํานักปลัดฯ

ภายในตําบล ไม้ใช้สอยในชุมชน ตลอดไป

8 โครงการปลูกหญ้าแฝกรอบ เพื่อลดการชะล้าง ปลูกหญ้าแฝกรอบแหล่งน้ํา 50,000 ดิน รักษาหน้าดินให้คงสภาพ สํานักปลัดฯ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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แหล่งน้ําภายในตําบล และพังทลายของดิน ภายในตําบล

9 โครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ ปล่อยพันธ์ปลาลงแหล่งน้ํา 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สํานักปลัด

แหล่งน้ําธรรมชาติ(หมู่ที่1-8) ประชาชน ธรรมชาติจํานวน 

500,000 ตัว/ปี

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันการกัดเซาะและรุกล้ําชายฝั่งทะเล แม่น้ํา ป่าไม้และภูเขา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสํานึก เฝ้าระวัง ป้องกัน ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมการใช้ปุ๋ย จัดอบรมการผลิตปุ๋ย 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกร มีการใช้ปุ๋ยพืชสด สํานักปลัดฯ

ชีวภาพ ต.สองพี่น้อง พืชสด

11 โครงการควบคุมเฝ้าระวังแหล่งวางไข่ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยาจัดการอบรมให้ความรู้แล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ปลามีการขยายพันธ์ สํานักปลัด

และฟื้นฟูสัตว์น้ําหน้าบ้าน กรสัตว์น้ําบริเวณอ่างเก็บน้าํ ฝึกอาชีพให้กับประชาชน มากขึ้น หน่วยบริหาร

เขื่อนแก่งกระจาน จัดการประมง

น้ําจืดเขื่อน

แก่งกระจาน

12 โครงการอนุรักษ์ อนุบาลปลาในกระชัง เพื่ออนุรักษ์และอนุบาลปลาจัดทําการประชาสัมพันธ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 ปลา ปลามีการขยายพันธ์ สํานักปลัด

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ
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มากขึ้น

13 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และปลูก ปลูกป่าชุมชนภายในหมู่ที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พื้นที่ป่า มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น สํานักปลัดฯ

รักษ์พื้นที่สีเขียว ไม้ใช้สอยของชุมชน  1-8 การท่องเที่ยว

14 โครงการประมงชุมชน เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยาจัดการอบรมให้ความรู้แล 50,000 50,000 ประชาชน ปลามีการขยายพันธ์ สํานักปลัด

กรสัตว์น้ําบริเวณอ่างเก็บน้าํ ฝึกอาชีพให้กับประชาชน มากขึ้น หน่วยบริหาร

เขื่อนแก่งกระจาน จัดการประมง

น้ําจืดเขื่อน

แก่งกระจาน

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันการกัดเซาะและรุกล้ําชายฝั่งทะเล แม่น้ํา ป่าไม้และภูเขา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสํานึก เฝ้าระวัง ป้องกัน ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงาน ลดการใช้ก๊าชหุงต้มใน ครัวเรือนต้นแบบ 100 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน การใช้ก๊าซหุงต้ม ถ่าน ฟืน สนง.พลังงาน

ทดแทน ครัวเรือน ลดการใช้ถ่าน ครัวเรือน ไม้ ลดลง อบต.

ฟืน ไม้ ส่งเสริมเพิ่มอาชีพ

เสริมให้กับชุมชน

16 โครงการลดใช้พลังงานในครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนครัวเรือนต้นแบบ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายลดลง สนง.พลังงาน

เพื่ออนุรักษ์พลังงานและ อบต.

เป็นการสร้างจิตสํานึกให้

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์

พลังงาน

17 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพความรู้ด้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพการสื่อสารอาสาสมัครพลังงานชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อส.พน. อส.พน.มีทักษะความรู้ สนง.พลังงาน

พลังงาน สําหรับ อส.พน. ทักษะความรู้ด้านพลังงาน ด้านพลังงาน อบต.

ให้ อส.พน.

18 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยี กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มวิสาหกิจ การใช้พลังงานในกระบวน สนง.พลังงาน

ทดแทนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พลังงานทดแทนให้กับ ชุมชน การผลิตลดลง อบต.

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เพื่อลดการใช้พลังงานใน

กระบวนการผลิต

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันการกัดเซาะและรุกล้ําชายฝั่งทะเล แม่น้ํา ป่าไม้และภูเขา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

4.3 จัดระบบบําบัดน้ําเสีย - บําบัดและจัดการขยะ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซื้อถังขยะภาย เพื่อให้มีการเก็บขยะอย่าง จัดซื้อถังขยะ จํานวน 50,000 50,000 400,000 200,000 200,000 ประชาชน ทําให้ภูมิทัศน์ภายในหมู่ สํานักปลัดฯ

ในตําบล ถูกสุขลักษณะ 1,000  ถัง บ้านมีความสะอาด

2 โครงการจัดทําความสะอาด เพื่อให้ประชาชนได้มี จัดทําความสะอาดฝาย 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําในการ สํานักปลัดฯ

ฝายกักน้ํา หมู่ที่ 4 น้ําใช้ในการ อุปโภค -  อุปโภค - บริโภค ที่

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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บริโภค ที่สะอาดปลอดภัย สะอาดปลอดภัย

3 โครงการจัดซื้อรถขยะ เพื่อให้มีที่เก็บขยะอย่างถูก จัดซื้อรถขยะ จํานวน 1 คัน 2,500,000 ประชาชน ตําบลมีรถเก็บขยะถาวร สํานักปลัดฯ

สุขลักษณะ

4 โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ เพื่อให้มีที่กําจัดขยะ จัดซื้อเตาเผาขยะ 3,000,000 ประชาชน ตําบลมีรถเก็บขยะถาวร สํานักปลัดฯ

อย่างถูกสุขลักษณะ จํานวน 1 เตา

5 โครงการรณรงค์กําจัดขยะ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน สร้างจิตสํานึกของ สํานักปลัดฯ

มูลฝอย มีจิตสํานึกในการกําจัด จํานวน 1 ครั้ง ประชาชนให้รักความ

ขยะมูลฝอย สะอาด

6 โครงการบริหารจัดการขยะต้นทาง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน สร้างจิตสํานึกของ สํานักปลัดฯ

มูลฝอย มีจิตสํานึกในการกําจัด จํานวน 1 ครั้ง ประชาชนให้รักความ

ขยะมูลฝอย สะอาด

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันการกัดเซาะและรุกล้ําชายฝั่งทะเล แม่น้ํา ป่าไม้และภูเขา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

4.3 จัดระบบบําบัดน้ําเสีย - บําบัดและจัดการขยะ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการจัดหาที่ทิ้งขยะ เพื่อให้มีที่ทิ้งขยะถาวร จัดซื้อที่ทิ้งขยะมูลฝอย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน หมู่บ้านสะอาด สํานักปลัดฯ

จัดทําระบบกําจัดมูลฝอย

8 โครงการธนาคารขยะชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะใน รณรงค์การคัดแยกขยะ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายลดลง สนง.พลังงาน

ชุมชน เพื่อป้องกันการ  การทิ้งขยะให้ถูกวิธี อบต.

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ
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ระบาดของโรคติดต่อ จัดตั้งธนาคารขยะ

เพื่อลดภาวะโลกร้อน ในชุมชน

เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่

ประชาชน
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1,000,000 520,000 870,000 870,000 870,000
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1,210,000 830,000 ######## ######## ########
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50,000 150,000 ######## ######## 300,000
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######## ######## 300,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.4  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

5.1 พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการผลประโยชน์ตอบ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจใน จ่ายเงินค่าตอบแทนกรณี 400,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ข้าราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง

แทนกรณีพิเศษ แก่ข้าราช การปฏิบัติหน้าที่ของ พิเศษตามระเบียบกฏหมาย ลูกจ้าง พนักงานมีขวัญกําลังใจ สํานักปลัดฯ

การ พนักงาน ลูกจ้าง อบต. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่กําหนด พนักงาน ปฏิบัติหน้าที่

2 โครงการปกป้องสถาบัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมต่อสถาบัน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน เพื่อให้ประชาชนแสดง สํานักปลัดฯ

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ ความจงรักภักดีร่วมกัน

3 โครงการปรับปรุงการบริหารงานของ เพื่อปรับปรุงการบริหารงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติ 2,000 พนักงาน ประชาชนได้รับความสะดวก สํานักปลัดฯ

 อบต. ด้านการบริการประชาชน ของ อบต. ราชการ ประชาชน และบริการที่รวดเร็วขึ้น

องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง ปฏิบัติหน้าที่

อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ
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ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.4  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

5.2 ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมและ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 คณะผู้บริหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ สํานักปลัดฯ

ศึกษาดูงานของ คณะผู้ คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ดูงาน ปี 2558- 2560 สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบลและ

บริหาร สมาชิกฯ พนักงาน พนักงานส่วนตําบลและ พนักงานอบต. พนักงานจ้าง อบต.

ส่วนตําบล และลูกจ้าง อบต. พนักงานจ้าง อบต.ได้มี มีความรู้ในการปฏิบัติ

พร้อมผู้นําชุมชน กลุ่มอาชีพ โอกาสเข้ารับการฝึกอบรม งานเพิ่มขึ้น

กลุ่มสตรี ทั้งในและ ฟื้นฟูและทบทวนความรู้

ต่างประเทศ ความเข้าใจในการปฏิบัติ

งานอย่างต่อเนื่อง

2 โครงการ อบต.สัญจร เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลของแต่ละจัดให้มีการประชุมนอก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ สํานักปลัดฯ

หมู่บ้าน สถานที่ทําการ อบต.8 ครั้ง ประโยชน์ประชุมใน

การเข้าร่วม

3 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะ คณะผู้บริหาร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 คณะผู้บริหาร ใช้ในการพัฒนาอย่าง สํานักปลัดฯ

ประสิทธิภาพของสมาชิกฯ ในการทํางานของคณะผู้ สมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาฯ มีประสิทธิภาพและถูก

ผู้บริหารและพนักงานส่วนตําบล บริหารและสมาชิกสภา พนักงานอบต. พนักงานอบต. ต้องตามระเบียบ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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 (ส่งตัวเข้าฝึกอบรมตามหน่วยงาน/กรม) กฏหมาย

4 โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะ พนักงานอบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พนักงานอบต. ใช้ในการพัฒนาอย่าง สํานักปลัดฯ

ในการทํางานของบุคลากร มีประสิทธิภาพและถูก

ต้องตามระเบียบกฏหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.4  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

5.2 ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะ พนักงานอบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พนักงานอบต. ใช้ในการพัฒนาอย่าง สํานักปลัดฯ

และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภาย ในการทํางานของบุคลากร มีประสิทธิภาพและถูก

ในองค์กร ต้องตามระเบียบ

กฏหมาย

การบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักโครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่

งบประมาณ
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ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.4  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

5.3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฎิบัติงาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงสถานที่ เพื่อปรับปรุงสถานที่รอบๆ ปรับปรุงสถานที่รอบๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน เกิดความพึงพอใจผู้ที่มา กองช่าง

รอบๆ สํานักงาน อบต. สํานักงาน อบต.ให้เป็น อบต.จํานวน 3 ครั้ง ติดต่อราชการ

ระเบียบ น่าอยู่ น่ามอง

ในการมาติดต่อของ

ประชาชน

2 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อให้มีสถานที่ในการดํา ก่อสร้างอาคารเอนกประ 2,000,000 2,000,000 ประชาชน การบริการประชาชนมี กองช่าง

เอนกประสงค์บริเวณที่ทํา เนินกิจกรรมต่างๆ สงค์ จํานวน 1 หลัง ประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่ประชุมสภาอบต.สองพี่น้อง

3 โครงการก่อสร้างบ้านพัก เพื่อให้มีบ้านที่พักอาศัย ก่อสร้างบ้านพักอาศัย 1,000,000 พนักงาน พนักงานมีสวัสดิการที่ดี กองช่าง

อาศัยพนักงานส่วนตําบล สําหรับพนักงานภายใน พนักงานส่วนตําบล ขึ้น

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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บริเวณที่ทําการ  อบต. บริเวณที่ทําการ  อบต. จํานวน 3  หลัง

4 โครงการก่อสร้างที่ ทําการ เพื่อให้มีสถานที่ในการดํา ก่อสร้างอาคารที่ทําการ 5,000,000 5,000,000 ประชาชน การบริการประชาชนมี กองช่าง

อบต.สองพี่น้อง (หลังใหม่) เนินกิจกรรมต่างๆ อบต.สองพี่น้อง ประสิทธิภาพมากขึ้น

5 ก่อสร้างรั้วบริเวณที่ทําการ เพื่อป้องกันทรัพย์สินทางราชการ ก่อสร้างรั้ว 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

อบต.สองพี่น้อง และปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบที่ทําการฯ ปลอดภัยจากการสัญจร

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.4  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

5.3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฎิบัติงาน (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ เพื่อให้สํานักงานส่วนปลัด จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สํานัก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน การปฏิบัติงานมีประ สํานักปลัดฯ

อุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้ มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่รวด ปลัด สิทธิภาพมากขึ้น

ประจําสํานักงานปลัด เร็ว ตอบสนองความ

องค์การบริหารส่วนตําบล ต้องการของประชาชนผู้มา

ติดต่อราชการ  

7 โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ เพื่อให้สํานักงานส่วนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สํานัก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน การปฏิบัติงานมีประ กองคลัง

อุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังมีเครื่องมือเครื่องใช้ งาน กองคลัง สิทธิภาพมากขึ้น

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ
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ประจําสํานักงานส่วนการ ที่สะดวกและตอบสนอง

คลัง ความต้องการของชาวบ้าน

ผู้มาติดต่อราชการ

8 โครงการจัดซื้อโต๊ทํางาน เพื่อจัดให้มีโต๊ะทํางาน จัดซื้อโต๊ะทํางานระดับ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 โต๊ะทํางาน การปฎิบัติงานมีประ สํานักปลัดฯ

ระดับ 7-8 พร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-8พร้อมเก้าอี้ที่ได้ 7-8 พร้อมเก้าอี้ สิทธิภาพมากขึ้น กองช่าง

กองคลัง

9 โครงการจัดซื้อโต๊ทํางาน เพื่อจัดให้มีโต๊ะทํางานระดับ จัดซื้อโต๊ะทํางานระดับ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 โต๊ะทํางาน การปฎิบัติงานมีประสิทธิ กองคลัง

ระดับ 3-4 พร้อมเก้าอี้  3-4 พร้อมเก้าอี้ที่ได้มาตรฐาน3-4 พร้อมเก้าอี้ จํานวน ภาพมากขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.4  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

5.3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฎิบัติงาน (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร (ตู้เหล็ก) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ตู้เอกสาร ประชาชนมีความพึงพอ สํานักปลัดฯ

ปฎิบัติงานราชการ และการ ในการปฏิบติงานของอบต. ใจในการรับบริการจาก กองช่าง

บริการประชาชน อบต. กองคลัง

11 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สําหรับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 คอมฯ ประชาชนมีความพึงพอ สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดและกองช่าง ปฎิบัติงานราชการ และการ ในการปฏิบติงานของอบต. ใจในการรับบริการจาก กองช่าง

บริการประชาชน อบต.

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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12 โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ เพื่อให้สํานักงานส่วนกองช่าง จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สํานัก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การปฎิบัติงานมี กองช่าง

อุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้ มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่รวดเร็ว งาน กองช่าง ประสิทธิภาพมากขึ้น

ประจํากองช่าง  ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

13 โครงการติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน  ติดตั้งเหล็กดัด 400,000 400,000 เหล็กดัด มีความปลอดภัยใน กองช่าง

รอบอาคารที่ทําการประชุมสภา ชีวิตและทรัพย์สินของ หน้าต่าง ชีวิตและทรัพย์สิน

อบต.สองพี่น้อง ทางราชการ

14 โครงการก่อสร้างก่อสร้างโรงจอดรถ เพื่อให้มีสถานที่ในการดํา ก่อสร้างโรงจอดรถ 500,000 ประชาชน การบริการประชาชนมี กองช่าง

บริเวณที่ทําการประชุมสภา เนินกิจกรรมต่างๆ ประสิทธิภาพมากขึ้น

อบต.สองพี่น้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.4  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

5.3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฎิบัติงาน (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับ เพื่อพัฒนาด้านการบริหาร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน การบริการประชาชนมี อบต.

อาคาร สํานักงานอบต.และ จัดการที่ดี ประสิทธิภาพมากขึ้น

ศพด.,ประปาหมู่บ้านสิ่งปลูก

ในความรับผิดชอบและจ่าย

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ
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เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะ

16 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทําหน้าที่ยาม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน จ้างเหมา 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 ยาม มีความปลอดภัยใน สํานักปลัดฯ

ชีวิตและทรัพย์สินของ ชีวิตและทรัพย์สิน

ทางราชการ

17 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทํางาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จ้างเหมาบุคคล จํานวน 432,000 432,000 432,000 432,000 432,000 บุคคล งานป้องกันและบรรเทา สํานักปลัดฯ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เกิดขึ้น  4 คน สาธารณภัยมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

18 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติงานขับเครื่อง จ้างเหมาบุคคล จํานวน 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 บุคคล การบริการประชาชนมี สํานักปลัดฯ

ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จักรกลขนาดกลาง  1 คน ประสิทธิภาพมากขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.4  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

5.4 ส่งเสริม ความรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม จัดเวทีประชาคม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนมีความตื่นตัว สํานักปลัดฯ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน ในการเสนอโครงการเพื่อ ทางการเมือง

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่

งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น บรรจุไว้ในแผนพัฒนา

2 โครงการจัดทําข้อบัญญัติ เพื่อแสดงถึงรายละเอียด จัดทํางบประมาณรายจ่าย 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ สํานักปลัดฯ

งบประมาณประจําปี การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีและงบรายจ่าย ประโยชน์ในการจัด

ตามแผนงานโครงการ เพิ่มเติม ทําข้อบัญญัติงบประ

และกิจกรรมตามระเบียบ มาณรายจ่าย

ของทางราชการ

3 โครงการจัดทําแผนดําเนินงานประจําปี เพื่อแสดงถึงรายละเอียด จัดทําแผนดําเนินงาน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 แผนดําเนินงานเป็นการนําแผนไปใช้ใน สํานักปลัดฯ

ของ อบต. แผนงาน/โครงการพัฒนา จํานวน 1 ครั้ง การปฏิบัติจริง

และกิจกรรมที่ทําจริงทั้ง

หมด ประจําปีงบประมาณ

4 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์บทบาท เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้จัดฝึกอบรมประชาชนใน 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล สํานักปลัดฯ

หน้าที่ของ อบต. และการมีส่วนร่วมของบทบาทหน้าที่ของอบต. และก พื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ของ อบต.โดยตรงใน

ประชาชน ส่วนร่วมของประชาชน ปี 2561 - 2565 การปฏิบัติงาน อบต.

5 ค่าดําเนินการจัดการเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม จัดการเลือกตั้ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน ประชาชนมีความตื่นตัว สํานักปลัดฯ

ทางการเมือง

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.4  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

5.5 พัฒนาและเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารที่สําคัญแก่ประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ
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1 ซ่อมแซม ปรับปรุง เสียงตามสาย เพื่อพัฒนาระบบการเผยแพร่ - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น 100,000 400,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชน ประชาชนได้รับรู้ข่าว กองช่าง

และขยายเขตหอกระจายข่าวประจํา และเพิ่มประสิทธิภาพการ ซ่อมแซม ติดตั้งขยายเขต สารที่เป็นประโยชน์

หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 8 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร หอกระจายข่าว และเข้ามามีส่วนร่วม

ที่เป็นประโยชน์ - ย้ายหอกระจายข่าว ในกิจการท้องถิ่น

2 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาระบบการเผยแพร่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ประชาชนได้รับรู้ข่าว สํานักปลัด

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และเพิ่มประสิทธิภาพการ จําเป็น/บํารุงรักษาบอร์ด สารที่เป็นประโยชน์

ต่อประชาชน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์/วางระบบ และเข้ามามีส่วนร่วม

ที่เป็นประโยชน์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในกิจการท้องถิ่น

3
จัดทําวารสารประชาสัมพันธ์/

เพื่อประชาสัมพันธ์กิจการ วารสาร/สารสนเทศชุมชน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชน ประชาชนได้รับทราบ สํานักปลัด

สารสนเทศชุมชน/คู่มือประชาชน
ท้องถิ่นและข้อมูลชุมชน /คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสารทาง

ราชการ

4 โครงการจัดศูนย์บริการ เพื่อดําเนินการให้เป็นไป จัดสถานที่ อบต. เป็นศูนย์ 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล สํานักปลัดฯ

ข้อมูลข่าวสารของ อบต. ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร บริการข้อมูลข่าวสาร ข่าวสารอย่างทั่วถึง

และช่องทางในการขอรับ จํานวน 1 ศูนย์

บริการข้อมูลข่าวสารของ

ประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.4  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

5.5 พัฒนาและเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารที่สําคัญแก่ประชาชน (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ที่

งบประมาณ หน่วยงานที่
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(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการก่อสร้างที่อ่าน เพื่อให้ประชาชนภายใน ก่อสร้างที่อ่านหนังสือ 800,000 800,000 ประชาชน ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล กองช่าง

หนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน หมู่บ้านได้รับข้อมูลข่าวสาร พิมพ์ประจําหมู่บ้าน ตาม ข่าวสารอย่างทั่วถึง

ภายในเขต อบต. ที่เป็นประโยชน์ แบบ อบต.กําหนด

6 โครงการจัดซื้อสิ่งพิมพ์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ จัดซื้อสิ่งพิมพ์ประจํา 75,000 75,000 75,000 75,000 ประชาชน ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล กองช่าง

ประจําหมู่บ้าน ได้รับข้อข่าวมูลข่าวสาร หมู่บ้านในเขต อบต. ข่าวสารอย่างทั่วถึง

ที่เป็นประโยชน์

7 โครงการอินเตอร์เน็ตตําบล เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต- 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ประชาชน ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล สํานักปลัดฯ

ได้รับข้อข่าวมูลข่าวสาร ตําบลภายในที่ทําการ อบต. ข่าวสารอย่างทั่วถึง

ที่เป็นประโยชน์

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 กลยุทธ์ที่ 2.4  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ท
โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง  หน้า  122



5.6 ปรับปรุงและพัฒนารายได้

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี เพื่อพัฒนาปรับปรุงข้อมูล จัดทําแผนปรับปรุงข้อมูล 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชน อบต.มีข้อมูลภาษีและ กองคลัง

และลงทะเบียนทรัพย์สิน ด้านการจัดเก็บภาษีและ แผนที่ภาษีและทรัพย์สิน ทรัพย์สินและข้อมูงราย

รายได้ต่างๆ ของ อบต.ให้ ได้ต่างๆเป็นปัจจุบัน

มีประสิทธิภาพ

2 โครงการจัดทําเอกสารการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน จัดทําหนังสือเร่งรัดภาษี 20,000 ประชาชน ประชาชนได้เข้าใจกา กองคลัง

ชําระภาษีและเร่งรัดภาษี การจัดเก็บภาษีให้เป็นไป พร้อมกับจัดทําเอกสารการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษี

ในการจัดเก็บภาษีต่างๆ ตามกฏหมายที่กําหนด ประชาสัมพันธ์การชําระ อบต.

พร้อมกับเพิ่มรายได้ให้แก่อบต ภาษีต่างๆของ อบต.

3 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนสะดวก พนักงานส่วนตําบล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความ กองคลัง

ในการชําระภาษีของ อบต. ดําเนินการจัดเก็บภาษี สะดวกในการชําระ

เคลื่อนที่ ภาษี

4 โครงการจัดทําป้าย เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ จักทําป้ายประชาสัมพันธ์ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชน ประชาชนได้เข้าใจขั้น กองคลัง

ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ข้อมูลในระยะเวลาในการ การเสียภาษี ตอนการปฏิบัติงาน

ชําระภาษี เกี่ยวกับภาษี

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ
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420,000 322,000 320,000 320,000 320,000
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570,000 570,000 570,000 570,000 570,000

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

620,000 620,000 620,000 620,000 620,000
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######## ######## 100,000 ######## ########
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315,000 315,000 315,000 315,000 315,000
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######## 140,000 140,000 540,000 140,000
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952,000 952,000 952,000 952,000 952,000

######## ######## ######## ########
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440,000 440,000 450,000 450,000 450,000

440,000 440,000 450,000 450,000 450,000
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150,000 460,000 510,000 510,000 510,000
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24,000 899,000 99,000 99,000 899,000

174,000 ######## 609,000 609,000 ########
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690,000 690,000 710,000 690,000 690,000
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จํานวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา ฯลฯ 30 68,620,000 61 240,697,000 41 215,935,000 92 273,349,000 76 251,170,000 300 1,049,771,000

1.2   พัฒนาระบบไฟฟ้า – ระบบประปา – ระบบจราจร 15 14,200,000 17 19,750,000 15 11,350,000 24 35,350,000 21 33,850,000 92 114,500,000

1.3   จัดทําผังเมืองรวม/ผังเมืองเฉพาะ และวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสม 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 1,000,000

1.4 พัฒนาแหล่งน้ํา คูคลอง และระบบชลประทาน 11 43,200,000 17 54,400,000 15 48,800,000 19 53,128,400 16 46,200,000 78 245,728,400

รวม 57 126,220,000 96 315,047,000 72 276,285,000 112 362,027,400 114 331,420,000 475 1,410,999,400

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1   พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  และยกระดับรายได้ของประชาชน 14 645,000 16 645,000 16 645,000 16 645,000 16 645,000 78 3,225,000

2.2   พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ 16 8,987,500 23 9,281,500 27 9,471,500 26 8,238,500 26 9,471,500 118 45,450,500

2.3 ส่งเสริม และสนับสนุนกิจการสาธารณสุข และยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน 14 1,055,000 15 1,355,000 17 1,360,000 16 1,370,000 17 1,370,000 79 6,510,000

2.4   ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 10 3,325,000 13 5,725,000 12 7,625,000 14 5,525,000 13 7,425,000 62 29,625,000

2.5   ส่งเสริมสวัสดิการสังคม 10 2,330,000 10 2,330,000 11 2,530,000 11 2,450,000 11 2,530,000 53 12,170,000

2.6   ส่งเสริมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 5 130,000 5 130,000 5 130,000 5 130,000 5 130,000 25 650,000

2.7 ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานรัฐพิธี 14 1,585,000 16 2,105,000 16 2,705,000 18 2,705,000 17 2,735,000 81 11,835,000

รวม 83 18,057,500 98 21,571,500 104 24,466,500 106 21,063,500 105 24,306,500 496 109,465,500

ส่วนที่  6  สรุปบัญชีโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง

ยุทธศาสตร์
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แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง      หน้า  26



จํานวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 รักษาความสงบเรียบร้อย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3 770,000 3 770,000 4 770,000 4 1,770,000 4 1,770,000 18 5,850,000

3.2 จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 3,640,000 3 375,000 4 450,000 4 450,000 7 5,450,000 22 10,365,000

3.3 ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม และบรรเทาสาธารณภัย 7 370,000 7 370,000 8 520,000 8 520,000 8 520,000 38 2,300,000

3.4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 620,000 3 620,000 4 670,000 5 970,000 4 670,000 19 3,550,000

รวม 17 5,400,000 16 2,135,000 20 2,410,000 21 3,710,000 23 8,410,000 97 22,065,000

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์

4.1 อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 4 180,000 6 280,000 4 180,000 4 180,000 6 280,000 24 1,100,000

4.2 ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างจิตสํานึก เฝ้าระวัง ป้องกัน ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 1,210,000 12 830,000 12 1,180,000 13 1,230,000 12 1,180,000 57 5,630,000

4.3 จัดระบบบําบัดน้ําเสีย - บําบัดและจัดการขยะ 1 50,000 4 150,000 5 3,950,000 5 4,260,000 6 1,310,000 21 9,720,000

รวม 13 1,440,000 22 1,260,000 21 5,310,000 22 5,670,000 24 2,770,000 102 16,450,000

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5.1 พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 2 420,000 3 322,000 2 320,000 2 320,000 2 320,000 11 1,702,000

5.2 ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 5 620,000 5 620,000 5 620,000 5 620,000 5 620,000 25 3,100,000

5.3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 15 3,317,000 15 9,407,000 12 865,000 16 5,807,000 14 7,407,000 72 26,803,000

5.4 ส่งเสริม ความรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น 5 440,000 5 440,000 5 450,000 5 450,000 5 450,000 25 2,230,000

5.5 พัฒนาและเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารที่สําคัญแก่ประชาชน 4 174,000 7 1,359,000 6 609,000 6 609,000 7 1,409,000 30 4,160,000

ยุทธศาสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 รวม 5 ปี ปี 2570ปี2569
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5.6 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 3 690,000 3 690,000 4 710,000 3 690,000 3 690,000 16 3,470,000

รวม 34 5,661,000 38 12,838,000 34 3,574,000 37 8,496,000 36 10,896,000 179 41,465,000
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