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แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 

(พ.ศ. 2561-2565) 
ของเทศบาลต าบลห้วยป่าหวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี 

------------------------------------- 
ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 1. ด้านกายภาพ 
ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
ต าบลห้วยป่าหวายสภาพเดิมเป็นล าห้วย และมีต้นหวายขึ้นอยู่เป็นจ านวนมาก ต่อมาได้มีการตัด

ถางเพ่ือจับจองเป็นที่ท ากิน จนไม่เหลือต้นหวายให้เห็น  ต าบลห้วยป่าหวาย เป็นต าบลหนึ่งใน  7  ต าบล ของ
อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี   ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอพระพุทธบาท   จังหวัดสระบุรี  ไปทางทิศ
เหนือ  ระยะทาง  18   กิโลเมตร 

 
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลเขาวง   อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี 
  ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลหนองบัว  อ าเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลหัวปลวก  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลพุกร่าง  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี 

ลักษณะภูมิประเทศ 
ต าบลห้วยป่าหวาย  มีเนื้อที่ประมาณ  28.36  ตารางกิโลเมตร  (หรือประมาณ   17,722   ไร่)    

เป็นพื้นที่ท าการเกษตร   14,600  ไร่  พื้นที่อยู่อาศัย  3,122  ไร่   โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม 
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ลักษณะภูมิอากาศ 
มีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู ซึ่งลักษณะภูมิอากาศแบบนี้จะมีฝนน้อย แห้งแล้งใน

ฤดูหนาวและมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงในฤดูร้อน ค่อนข้างหนาวเย็นในฤดูหนาว และมีฝนตกชุกในช่วงเดือน
พฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 

ลักษณะของดิน 
ดินเป็นดินเหนียว ในฤดูฝนจะมีน้ าท่วมขัง พ้ืนที่เหมาะส าหรับท านา บางแห่งในดินจะมีปูนมาร์ล 

ปะปนอยู่มาก ท าให้ดินมีสีน้ าตาลหรือสีแดง เหมาะส าหรับท าไร่ 
ลักษณะของแหล่งน้ า 

    แหล่งน้ าสร้างขึ้น 
  -  ประปาหมู่บ้าน    จ านวน  16    แห่ง 
 -  บ่อบาดาล   จ านวน  78    แห่ง 
 -  บ่อน้ าตื้น   จ านวน  255  แห่ง 
 -  ถังคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน   15   ถัง 
 -  ถังไฟเบอร์   จ านวน    68  ถัง 
 -  สระน้ า   จ านวน    55  แห่ง 
 -  ห้วย    จ านวน    2    แห่ง 
 -  คลองชลประทาน  จ านวน    2    แห่ง 

-  คลองจัดท า   จ านวน    3    แห่ง 
 -  อ่างเกบ็น้ า   จ านวน    1     แห่ง 
 -  ฝาย    จ านวน    5     แห่ง    

 
 2. ด้านการเมืองการปกครอง 

2.1  เขตการปกครอง 
   จ านวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลห้วยป่าหวายมี  14  หมู่บ้าน (ข้อมูล  ณ เดือนพฤษภาคม 
2562) จ านวน 1,750 หลังคาเรือน  แยกเป็น 

หมู่ที่  1   ชื่อหมู่บ้าน หนองเหมือด  จ านวน   107  หลังคาเรือน 
หมู่ที่  2    ชื่อหมู่บ้าน ห้วยศาลเจ้า  จ านวน   105 หลังคาเรือน 
หมู่ที่  3    ชื่อหมู่บ้าน หนองผักกระเฉด  จ านวน    44 หลังคาเรือน 
หมู่ที่  4    ชื่อหมู่บ้าน หนองถ่านใต้  จ านวน    39 หลังคาเรือน 
หมู่ที่  5    ชื่อหมู่บ้าน หนองโป่ง  จ านวน   118 หลังคาเรือน 
หมู่ที่  6    ชื่อหมู่บ้าน หนองถ่านเหนือ  จ านวน     88 หลังคาเรือน 
หมู่ที่  7    ชื่อหมู่บ้าน โพธิ์เหนือ  จ านวน   153 หลังคาเรือน 
หมู่ที่  8    ชื่อหมู่บ้าน ตีนโนนเหนือ  จ านวน   314 หลังคาเรือน 
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หมู่ที่  9     ชื่อหมู่บ้าน หนองบุ่ง  จ านวน     73 หลังคาเรือน 
หมู่ที่  10   ชื่อหมู่บ้าน หนองไข่น้ า  จ านวน     56 หลังคาเรือน 
หมู่ที่  11   ชื่อหมู่บ้าน ตีนโนนใต้  จ านวน   257 หลังคาเรือน 
หมู่ที่  12   ชื่อหมู่บ้าน หนองสุทธะ  จ านวน   138 หลังคาเรือน 
หมู่ที่  13   ชื่อหมู่บ้าน ดอยหินปูน  จ านวน     80 หลังคาเรือน 
หมู่ที่  14   ชื่อหมู่บ้าน โพธิ์ใต้   จ านวน   178 หลังคาเรือน 

3.  ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  

3.1.1 จ านวนประชากร (ข้อมูล  ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 

หมู่บ้าน   ชาย   หญิง   รวม  
 หมู่ที ่ 1  บ้านหนองเหมือด  142 157 299 
 หมู่ที ่ 2  บ้านห้วยศาลเจ้า  152 171 323 
 หมู่ที ่ 3  บ้านหนองผักกระเฉด  41 60 101 
 หมู่ที ่ 4  บ้านหนองถ่านใต้  48 56 104 
 หมู่ที ่ 5  บ้านหนองโป่ง  190 179 369 
 หมู่ที ่ 6  บ้านหนองถ่านเหนือ  108 113 221 
 หมู่ที ่ 7  บ้านโพธิ์  238 267 505 
 หมู่ที ่ 8  บ้านตีนโนนเหนือ  303 290 593 
 หมู่ที ่ 9  บ้านหนองบุ่ง  123 135 258 
 หมู่ที ่ 10  บ้านหนองไข่น้ า  117 109 226 
 หมู่ที ่ 11 บ้านตีนโนนใต้  253 291 544 
 หมู่ที ่ 12  บ้านหนองสุทธะ  223 247 470 
 หมู่ที ่ 13  บ้านดอยหินปูน  132 156 288 
 หมู่ที ่ 14  บ้านโพธิ์ใต้  228 264 492 

 รวม  2,298 2,495 4,793 
 
3.1.2 ข้อมูลเปรียบเทียบประชากร 
 ปี พ.ศ. 2558   จ านวน 4,616 คน แยกเป็น   ชาย 2,190 คน   หญิง 2,426 คน 
 ปี พ.ศ. 2559   จ านวน 4,721 คน แยกเป็น   ชาย 2,253 คน   หญิง 2,468 คน 
 ปี พ.ศ. 2560 จ านวน 4,734 คน แยกเป็น   ชาย 2,256 คน   หญิง 2,478 คน 
 ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 4,754 คน แยกเป็น   ชาย 2,266 คน   หญิง 2,488 คน 
 ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 4,793 คน แยกเป็น   ชาย 2,298 คน   หญิง 2,495 คน 
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า จ านวนประชากร มีอัตราที่เพ่ิมขึ้นทุกปี และคาดว่าในอนาคตจะ
เพ่ิมข้ึนทุกปี เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจ านวนประชากรย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี 
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 3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
  ข้อมูล  ณ  เดือน มิถุนายน  2562 

อายุ ชาย หญิง รวม 
0-3  ปี 87 97 184 
4-6  ปี 89 76 165 
7-12  ปี 186 192 378 
13-18  ปี 178 162 340 
19-25  ปี 222 214 436 
26-35  ปี 330 322 652 
36-45  ปี 370 399 769 
46-59  ปี 506 527 1033 
60-69  ปี 202 266 468 
70-79  ปี 81 133 214 
80-89  ปี 38 85 123 

90  ปี  ขึ้นไป 5 18 23 
รวม 2294 2491 4785 

 
4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา  
ข้อมูลจาก การส ารวจความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 

 
การศึกษา 

เพศชาย เพศหญิง รวม 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

ไม่เคยศึกษา 75 1.81 73 1.77 148 3.58 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 41 0.99 30 0.73 71 1.72 
ต่ ากว่าชั้นประถมฯ(ป.4,
ป.7,ป.6) 

18 0.44 25 0.60 43 1.04 

ประถมฯ(ป.4,ป.7,ป.6) 864 20.90 1,025 24.80 1,889 45.71 
ม.ต้น (มศ.1-3หรือ ม.1-
3) 

409 9.90 387 9.36 796 19.26 

ม.ปลาย (มศ.4-5 หรือ ม.
4-6) 

303 7.33 302 7.31 605 14.64 

อนุปริญญา หรือ
เทียบเท่า หรือ ปวส. 

168 4.06 104 2.52 272 6.58 

ป.ตรี หรือเทียบเท่า 98 2.37 193 4.67 291 7.04 
สูงกว่าปริญญาตรี 6 0.15 12 0.29 18 0.44 

รวม 1,982 47.96 2,151 52.04 4,133 100.00 
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   สถานศึกษาในเขตเทศบาลต าบลห้วยป่าหวาย  มีดังนี้ 
     -  โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน        3   แห่ง  ได้แก่ 

1. โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์          ตั้งอยู่หมู่ที่   7 
2. โรงเรียนวัดศรีจอมทอง         ตั้งอยู่หมู่ที่  11 
3. โรงเรียนวัดหนองสุทธะ   ตั้งอยู่หมู่ที่  12 
-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้วยป่าหวาย   จ านวน      3     แห่ง   ได้แก่ 
1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้วยป่าหวาย 
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้วยป่าหวาย  (โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์) 
3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้วยป่าหวาย  (โรงเรียนวัดหนองสุทธะ) 

 4.2  สาธารณสุข 

   -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ     จ านวน  1  แห่ง 
  (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยป่าหวาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8) 
   -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า    ร้อยละ  100 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 

    การโทรคมนาคม 

              ต าบลห้วยป่าหวายมีโทรศัพท์สาธารณะ    จ านวน    5    แห่ง  หมู่ที่  1,4,6,8  และหมู่ท่ี  11 

    การไฟฟ้า 

               -  มีการไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน 

  -  ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้มี  จ านวน  932  ครัวเรือน 

  -  ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้มี  จ านวน  29  ครัวเรือน  โดยแยกเป็นใช้ตะเกียง    5   ครัวเรือน  ในหมู่
ที่  2        

                 ใช้ไฟฟ้าโดยต่อกับเพ่ือนบ้าน  31  ครัวเรือน  ในหมู่ที่   4,5,6,7,8,10,12  และหมู่ท่ี  14 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร 
 6.2  การประมง 
 6.3  การปศุสัตว์ 
 6.4  การบริการ 
 6.5  การท่องเที่ยว 
 6.6  อุตสาหกรรม 
 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 6.8  แรงงาน 
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7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า 
 7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 6.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
8.  ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1  การนับถือศาสนา 

        -  ประชากรทั้งต าบลห้วยป่าหวายนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีวัดจ านวน  8  แห่ง 
       1.  วัดเขตสว่าง (เขตติดต่อพ้ืนที่ต าบลหัวปลวก) หมู่ที่  2 
       2.  วัดหนองโป่ง     หมู่ที่  5 
       3.  วัดหนองถ่านเหนือ    หมู่ที่  6 
       4.  วัดบ้านโพธิ์     หมู่ที่  7 
       5.  วัดใหม่สุวรรณโณ     หมู่ที่  10 
       6.  วัดศรีจอมทอง     หมู่ที่  11 
       7.  วัดหนองสุทธะ     หมู่ที่  12 
       8.  วัดดอยหินปูน     หมู่ที่  13 

 8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
   งานบุญเข้าพรรษา / งานบุญทอดกฐิน / งานสงกรานต์ปีใหม่ไทย /   

 งานกวนข้าวทิพย์ /  
 8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  - กลุ่มอาชีพดอกไม้จันทน์ และพวงหรีด 
  - ภาษาไทยภาคกลาง / ภาษาลาว / ภาษายวน 
 8.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  - ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป ชุมชนหมู่ที่ 1 

- เครื่องจักรสาน เช่น ตะกร้า กระบุง  ชุมชนหมู่ที่ 2 
- กล้วยทอดกรอบ  ชุมชนหมู่ที่ 8 

 
 
 

***************************** 
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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง  ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก           
               ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
คติพจน์ประจ าชาติ  “ มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” 
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้นขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ คนไทยมีศักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สังคมไทยมีความเป็นธรรม มีความเหลื่อมล่ าน้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ  ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส         
                     ตรวจสอบได้และประชาชนมีสวนร่วม 
 
๒.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
กรอบวิสัยทัศน์และ เป้าหมาย 
   จากสถานการณ์ของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้ การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึดหลักสมมุด ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงผ่านประเทศไทย จาก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้ มีความมั่นคง  และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเลื่อมล่ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคงและยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
3.แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 3.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564) 
พระนครศรีอยุธยา  นนทบุรี  ปทุมธานี สระบุรี 
วิสัยทัศน์  “เมืองแห่งอนาคต แหล่งของการลงทุน และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีภูมิปัญญาและนวัตกรรมที่
แข่งขันได้ในระดับสากล” 
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพผลิตการผลิตและความร่วมมือกับสถานประกอบการชุมชน เพ่ือ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมและการเกษตร เชิงสร้าสรรค์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมความโดดเด่นของการท่องเที่ยวด้วยการผสมผสานกันระหว่าง  Techology 
ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  ธรรมชาติ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพ่ิมศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม  การฟ้ืนฟูคุณภาพระบบนิเวศของ
แม่น้ าเจ้าพระยา/ป่าสัก และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะด้วยการใช้นวัตกรรมแห่งชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาผังเมืองและการจัดการ Logistics 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิ์ภาพการบริหารจัดการในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 1 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือกับสถานประกอบการกับชุมชน 
  เพ่ือส่งเสริมอุสาหกรรมและการเกษตร เชิงสร้างสรรค์ 
 -เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของสินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มสินค้า “เชิงสร้างสรรค์” ของกลุ่มจังหวัด 
 -เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัดให้สามารถรองรับการผลิตสินค้า “เชิงสร้างสรรค์”และ High 
Tech Industry ให้มากขึ้น 
 -เพ่ือน าเอาประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร   สินค้า 
OTOP 
ยุทธศาสตร์ที ่2 เสริมความโดดเด่นของการท่องเที่ยวด้วยการผสมผสานกันระหว่าง Techology 
  ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  ธรรมชาติ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัด โดยใช้ Information 
Technology เป็นตัวกระตุ้น 
-เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัด และของลุ่มน้ าเจ้าพระยาและป่าสักให้เป็นที่
ประจักษ์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวอย่างชัดเจนและกว้างขวางขึ้น 
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-เพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน กว้างขวาง และน ามาสู่การเพ่ิม
ผลผลิตด้านการท่องเที่ยวและถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งล้อม การฟ้ืนฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น้ า                      
เจ้าพระยา/ป่าสัก และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะด้วยการใช้วัตกรรมแห่งชาติ 
 -เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการระบบนิเวศของแม่น้ าเจ้าพระยา/ป่าสัก(จัดการภัยแล้ง ผักตบ น้ าท่วม) 
 -เพ่ือแก้ไขปัญญาหาสภาพแวดล้อม(ด้านขยะ อากาศ และน้ าเสีย) ที่เป็นผลพวงจากการเติบโตของ
อุตสาหกรรม(นิคมอุตสากรรม) ชุมชน และสภาพความเป็นเมือง 
 -เพ่ือน าขยะที่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเพ่ิมมูลค่าและน าไปสู่การสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด ได้
อย่างต่อเนื่องในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาผังเมืองและการจัดการ Logistics 
 -เพ่ือรองรับสภาพของ “ความเป็นเมือง”ในอนาคต 
 -เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของระบบฐานข้อมูลในการให้ความสะอาดต่อการเดินทางในกลุ่มจังหวัด 
 -เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและโอกาสในการเข้าถึง แหล่งอุตสาหกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่มร
ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
 -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เอ้ืออ านวยความสะดวก และลดอุปวรรค ต่อการขนส่งและเดินทางผ่านกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ไปจนถึงระดับ Transnational 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในกลุ่มจังหวัดกลาง ตอนบน 1 
 -เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีระบบการปฎิบัติ และโครงสร้างการท างาน ที่เอ้ือ
ต่อการร่วมคิด ร่วมสร้าง และร่วมท าโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มจังหวัด 
 -เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีฐานข้อมูลของกลุ่มจังหวัดที่เอ้ือต่อการลงทุนเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการตัดสิรใจ และสามารถช่วยเพิ่มคุณค่าให้ทรัพยากรของกลุ่มจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง 
3.2 แผนพัฒนาจังหวัด 
 วิสัยทัศน์ “เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข” 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการผลิตสินค้าและ
บริการสู่มาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1 วิสัยทัศน์      ก้าวสู่สังคมคุณภาพ ไร้มลพิษ ยึดหลักธรรมาภิบาล และบูรณาการจัดการร่วมกัน 
1.2 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฏีใหม่ 
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยื่น 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 3 จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
กลยุทธ์ที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดส้อมที่เสื่อมโทรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ขนบธรรมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม 
       ประจ าถิ่น ขนบธรรมเนียนประเพณีท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู้การบริหารจัดการที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 

2. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis /Demand (demand Analysis) / Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การวิเคราะห์ สภาพการณ์ 

จุดแข็ง  S 

( Strength ) 
1.  มีภารกิจชัดเจนในด้านการบริหารจัดการ  การส่งเสริมและการพัฒนาท้องถิ่น
ให้มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ 
2.  มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องใช้ส านักงานและเทคโนโลยี 
3.  มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติและอยู่ในเขตชลประทาน  ที่สามารถพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนได้ 



11 
 

การวิเคราะห์ สภาพการณ์ 

4.  มีสภาพพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกและการประกอบอาชพีเกษตรกรรม 
5.  ผู้น าท้องถิ่น  ผู้น าชุมชน  และข้าราชการในพืน้ที่ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาพื้นทีไ่ป
ในทิศทางเดียวกนั 

จุดอ่อน  W 

( Weakness ) 
1.  การคมนาคมภายในหมู่บา้นยังไม่สะดวก  เนื่องจากถนนส่วนใหญ่ไม่ได้
มาตรฐาน  ยังเป็นถนนลูกรังและหินคลุกจ านวนมาก 
2.  การพัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทานยงัไม่คลอบคลุมและทั่วถึง 
3.  ขาดการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวอย่างเปน็ระบบ 
4.  ขาดการติดต่อประสานงานที่ดีในการท างาน 
5.  การรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพยงัไม่เข้มแข็ง 

โอกาส  O 

( Opportunity ) 
1.  รัฐบาลกระจายอ านาจและงบประมาณเพื่อการพัฒนาให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมากข้ึน 
2.  มีสถาบันการเงินชุมชนและศูนย์สาธติการตลาดเพื่อชุมชน  น าไปสูชุ่มชนที่
เข้มแข็ง 
3.  การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
4.  ความก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยี 
5.  มีการส่งเสริมทุนในรูปแบบต่าง  ๆ  เชน่  กองทุนหมู่บา้น,  กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตและธุรกิจชุมชนอื่น  ๆ  

อุปสรรค  T 

( Threat ) 
1.  มีข้อจ ากัดด้านงานประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนบัสนนุ
และส่งเสริมการพฒันาท้องถิ่น 
2.  เกิดภาวะเงินเฟ้อ  เนื่องจากราคาสินคา้และน้ ามนัมีราคาแพงขึ้นเร่ือย  ๆ  
3.  การเกิดภัยธรรมชาติ  เช่น  ภัยแล้ง  อุทกภัย  วาตภัย  เป็นต้น  ท าให้ผลผลิต
ทางการเกษตรได้รับความเสียหายและประชาชนได้รบัความเดอืดร้อน 
4.  ประชาชนมีอคติและความไม่เชื่อมั่นในการบริหารงานของ  อบต. 
5.  ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
6.  ข้อจ ากัดด้านระเบียบและกฎหมายต่าง  ๆ  

  
 
 

**************************** 



 รายละเอียดยุทธศาสตร์

2561 2562 2563 2564
การส่งเสริมและ
พฒันาการ
ทอ่งเที่ยว

การส่งเสริมและ
พฒันาการ
ทอ่งเที่ยว

เพื่อส่งเสริม
และพฒันาการ
ทอ่งเที่ยว

ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้

ร้อยละ 
50

ร้อยละ 
60

ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
80

ด าเนินการได้ทั่วถึง
 ครบทุกหมู่บ้าน

1.พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างเป็น
ระบบโดยบูรณาการ
ทุกภาคส่วน

กจิกรรม
ส่งเสริมและ
พฒันาด้านการ
ทอ่งเที่ยว

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ส านกัปลัด

ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้

ร้อยละ 
50

ร้อยละ 
60

ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
80

ด าเนินการได้ทั่วถึง
 ครบทุกหมู่บ้าน

1.อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้

ร้อยละ 
50

ร้อยละ 
60

ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
80

ด าเนินการได้ทั่วถึง
 ครบทุกหมู่บ้าน

2.สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนัก

ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้

ร้อยละ 
50

ร้อยละ 
60

ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
80

ด าเนินการได้ทั่วถึง
 ครบทุกหมู่บ้าน

3.จัดการขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูลฯ

ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้

ร้อยละ 
50

ร้อยละ 
60

ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
80

ด าเนินการได้ทั่วถึง
 ครบทุกหมู่บ้าน

4.ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาส่ิงแวดล้อมฯ

ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้

ร้อยละ 
50

ร้อยละ 
60

ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
80

ด าเนินการได้ทั่วถึง
 ครบทุกหมู่บ้าน

1.พัฒนาเกษตร
ทฤษฎีใหม่

ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้

ร้อยละ 
50

ร้อยละ 
60

ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
80

ด าเนินการได้ทั่วถึง
 ครบทุกหมู่บ้าน

2.ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการฯ

ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้

ร้อยละ 
50

ร้อยละ 
60

ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
80

ด าเนินการได้ทั่วถึง
 ครบทุกหมู่บ้าน

3.ส่งเสริมฯ ด้าน
สาธารณสุขฯ

กจิกรรมพฒันา
คุณภาพชีวิต

ด้านการศึกษา 
การเกษตร 
สาธารณสุข 

สวัสดิการสังคม
 สังคม

สงเคราะห ์และ
โครงสร้างพื้นฐาน

ส านกัปลัด ทกุส่วน
ราชการ

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 
อปท.  ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เปา้ประสงค์

2.ส่งเสริมขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
กระบวนการผลิต
สินค้าและบริการสู่
มาตรฐานสากล

การพฒันา
คุณภาพชีวิต

การพฒันา
คุณภาพชีวิต

เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ในพื้นที่

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนว่ย
สนบัสนนุ

1.ส่งเสริมการค้า
การลงทนุและการ
ทอ่งเที่ยวใน
อตุสาหกรรมที่เปน็
มติรกบัส่ิงแวดล้อม การพฒันาการ

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม

การพฒันาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม

เพื่อพฒันาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดล้อม

ตัวชี้วัดผลผลิต
โครงการ

ค่าเปา้หมาย ความกา้วหนา้
ของเปา้หมาย

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ

กจิกรรมอนรัุกษ์
 พฒันา สร้าง
จิตส านกึและ
แกไ้ขปญัหา
ส่ิงแวดล้อม

1.กอง
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม     
2.ส านกัปลัด

กองช่าง
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 
อปท.  ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เปา้ประสงค์ หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนว่ย
สนบัสนนุ

ตัวชี้วัดผลผลิต
โครงการ

ค่าเปา้หมาย ความกา้วหนา้
ของเปา้หมาย

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ

ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้

ร้อยละ 
50

ร้อยละ 
60

ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
80

ด าเนินการได้ทั่วถึง
 ครบทุกหมู่บ้าน

4.พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานฯ

ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้

ร้อยละ 
50

ร้อยละ 
60

ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
80

ด าเนินการได้ทั่วถึง
 ครบทุกหมู่บ้าน

5.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งฯ

ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้

ร้อยละ 
50

ร้อยละ 
60

ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
80

ด าเนินการได้ทั่วถึง
 ครบทุกหมู่บ้าน

6.เพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาอาชีพฯ

ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้

ร้อยละ 
50

ร้อยละ 
60

ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
80

ด าเนินการได้ทั่วถึง
 ครบทุกหมู่บ้าน

7.ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา

ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้

ร้อยละ 
50

ร้อยละ 
60

ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
80

ด าเนินการได้ทั่วถึง
 ครบทุกหมู่บ้าน

8.พัฒนาศูนย์บริการฯ
 การเกษตร

ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้

ร้อยละ 
50

ร้อยละ 
60

ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
80

ด าเนินการได้ทั่วถึง
 ครบทุกหมู่บ้าน

1.ส่งเสริมอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและเผยแพร่ฯ

ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้

ร้อยละ 
50

ร้อยละ 
60

ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
80

ด าเนินการได้ทั่วถึง
 ครบทุกหมู่บ้าน

2.สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักฯ

ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้

ร้อยละ 
50

ร้อยละ 
60

ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
80

ด าเนินการได้ทั่วถึง
 ครบทุกหมู่บ้าน

3.ส่งเสริมศาสนา 
พัฒนาคุณธรรมฯ

ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้

ร้อยละ 
50

ร้อยละ 
60

ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
80

ด าเนินการได้ทั่วถึง
 ครบทุกหมู่บ้าน

1.พัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพฯ

ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้

ร้อยละ 
50

ร้อยละ 
60

ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
80

ด าเนินการได้ทั่วถึง
 ครบทุกหมู่บ้าน

2.พัฒนาระบบ
บริหารองค์กร

กจิกรรมพฒันา
บคุลากรและ
การบริการ
สาธารณะใหแ้ก่
ประชาชน

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

1.ส านกัปลัด      
    2.กอง
การศึกษาฯ

ส านกัปลัด

ทกุส่วน
ราชการ

กจิกรรม
อนรัุกษส่์งเสริม
ด้านศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ประเพณี

กจิกรรมพฒันา
คุณภาพชีวิต

ด้านการศึกษา 
การเกษตร 
สาธารณสุข 

สวัสดิการสังคม
 สังคม

สงเคราะห ์และ
โครงสร้างพื้นฐาน

ส านกัปลัด ทกุส่วน
ราชการ

กจิกรรมพฒันา
คุณภาพชีวิต

ด้านการศึกษา 
การเกษตร 
สาธารณสุข 

สวัสดิการสังคม
 สังคม

สงเคราะห ์และ
โครงสร้างพื้นฐาน

ส านกัปลัด ทกุส่วน
ราชการ

2.ส่งเสริมขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
กระบวนการผลิต
สินค้าและบริการสู่
มาตรฐานสากล

การพฒันา
คุณภาพชีวิต

การพฒันา
คุณภาพชีวิต

เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิต

ของประชาชน
ในพื้นที่

2.ส่งเสริมขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
กระบวนการผลิต
สินค้าและบริการสู่
มาตรฐานสากล

การพฒันา
คุณภาพชีวิต

การพฒันา
คุณภาพชีวิต

เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ในพื้นที่

3.เสริมสร้างความ
มั่นคงและสังคม
คุณภาพตามวิถีภมูิ
ปญัญาไทย

การส่งเสริม
อนรัุกษแ์ละ
ฟื้นฟู
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีฯ

การส่งเสริม
อนรัุกษแ์ละ
ฟื้นฟู
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีฯ

เพื่อส่งเสริม
อนรัุกษแ์ละ
ฟื้นฟู
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีฯ

4.เสริมสร้างระบบ
บริการสาธารณะที่
มคุีณภาพมาตรฐาน

การพฒันา
องค์กรและ
บคุลากรสู่การ
บริหารจัดการที่ดี

การพฒันา
องค์กรและ
บคุลากรสู่การ
บริหารจัดการที่ดี

เพื่อพฒันา
องค์กรและ
บคุลากรสู่การ
บริหารจัดการที่ดี
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2561 2562 2563 2564
ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 
อปท.  ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เปา้ประสงค์ หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนว่ย
สนบัสนนุ

ตัวชี้วัดผลผลิต
โครงการ

ค่าเปา้หมาย ความกา้วหนา้
ของเปา้หมาย

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ

ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้

ร้อยละ 
50

ร้อยละ 
60

ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
80

ด าเนินการได้ทั่วถึง
 ครบทุกหมู่บ้าน

3.การส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยฯ

กจิกรรมพฒันา
บคุลากรและ
การบริการ
สาธารณะใหแ้ก่
ประชาชน

1.ส านกัปลัด      
    2.กอง
การศึกษาฯ

ทกุส่วน
ราชการ

4.เสริมสร้างระบบ
บริการสาธารณะที่
มคุีณภาพมาตรฐาน

การพฒันา
องค์กรและ
บคุลากรสู่การ
บริหารจัดการที่ดี

การพฒันา
องค์กรและ
บคุลากรสู่การ
บริหารจัดการที่ดี

เพื่อพฒันา
องค์กรและ
บคุลากรสู่การ
บริหารจัดการที่ดี
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ส่วนที ่ 3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปสู่การปฏิบัติ
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

1 การส่งเสริมและ
พฒันาการทอ่งเที่ยว

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานการศาสนาวฒันธรรม
และนันทนาการ / งานวชิาการ
วางแผนและส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยว

กองการศึกษาฯ ส านักปลัด

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานเคหะและชุมชน / งาน
ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล

กองสาธารณสุขฯ กองช่าง

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร / งาน
อนุรักษแ์หล่งน้ าและปา่ไม้

ส านักปลัด กองสาธารณสุขฯ

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ ทกุส่วนราชการ

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ ทกุส่วนราชการ
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด ทกุส่วนราชการ
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง ทกุส่วนราชการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ส านักปลัด ทกุส่วนราชการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา

กองช่าง ทกุส่วนราชการ

แผนงานการเกษตร ส านักปลัด ทกุส่วนราชการ
แผนงานการพาณิชย์ กองคลัง กองช่าง

4 การส่งเสริมอนุรักษ์
และฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีฯ

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานการศาสนาวฒันธรรม
และนันทนาการ

กองการศึกษาฯ ทกุส่วนราชการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด ทกุส่วนราชการ

แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ส านักปลัด ทกุส่วนราชการ

ด้านการด าเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง ส านักปลัด ทกุส่วนราชการ
รวม 5 8 15 5 5

การพฒันาองค์กร
และบคุลากรสู่การ
บริหารจัดการที่ดี

ด้านบริหารงานทั่วไป5

การพฒันาการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

3 การพฒันาคุณภาพ
ชีวติ

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

ด้านการเศรษฐกิจ

2
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 2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  ผ.01

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต
    1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน          2       100,000          6       370,000          8       660,000          8       660,000          8       660,000        32     2,450,000
    2. แผนงานสาธารณสุข        14    1,230,275        14    1,236,600        15    1,307,000        15    1,307,000        15    1,307,000        73     6,387,875
    3. แผนงานสังคมสงเคราะห์          4       550,000          4       430,500          4       430,000          4       430,000          4       430,000        20     2,270,500
    4. แผนงานเคหะและชุมชน        31   16,175,000        35    9,710,000        13    7,342,600        15    4,325,000        91   18,811,000      185   56,363,600
    5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ        20    1,660,000        20    1,660,000        20    1,660,000        20    1,660,000        20    1,660,000      100     8,300,000
    6. แผนงานอุตสาหกรรม        19   23,899,000        45   24,414,100        16   20,434,400          4    9,324,000        98   43,939,020      182  122,010,520
    7. แผนงานการเกษตร          6       168,000          7       190,000          7       190,000          7       190,000          7       190,000        34       928,000
    8. แผนงานการพาณิชย์          8    6,480,000          3    1,195,000          1       200,000          1       200,000          1       200,000        14     8,275,000
    9. แผนงานงบกลาง          3   13,460,000          3   13,760,000          3   14,260,000          3   14,560,000          3   14,860,000        15   70,900,000

 รวม      107  63,722,275      137  52,966,200        87  46,484,000        77  32,656,000      247  82,057,020      655   277,885,495

 2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติ

       -                 -   

    1. แผนงานการเกษตร          6       500,000          6       500,000          6       500,000          6       500,000          6       500,000        30     2,500,000
    2. แผนงานเคหะและชุมชน          3       338,000          3       338,000          3       338,000          3       338,000          3       338,000        15     1,690,000

 รวม         9      838,000         9      838,000         9      838,000         9      838,000         9      838,000        45     4,190,000

 บญัชีสรุปโครงการพฒันา
 แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561-2564)

 เทศบาลต าบลหว้ยปา่หวาย
 ป ี2561  ป ี2562  ป ี2563  ป ี2565  รวม 4 ปี ยุทธศาสตร์  ป ี2564
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 2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  ผ.01

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 บญัชีสรุปโครงการพฒันา
 แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561-2564)

 เทศบาลต าบลหว้ยปา่หวาย
 ป ี2561  ป ี2562  ป ี2563  ป ี2565  รวม 4 ปี ยุทธศาสตร์  ป ี2564

 3.  ยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณแีละวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

       -                 -   

    1. แผนงานการศาสนา วฒันธรรมฯ        12       560,000        12       560,000        12       560,000        12       560,000        12       560,000        60     2,800,000
 รวม        12      560,000        12      560,000        12      560,000        12      560,000        12      560,000        60     2,800,000

       -                 -   
 4.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรและบคุลากร
สู่การบรหิารจัดการที่ดี

       -                 -   

    1. แผนงานบริหารงานทั่วไป        18    4,670,000        14    3,072,600        41    3,378,000        41    3,378,000        41    3,378,000      155   17,876,600
    2. แผนงานการศึกษา        18    5,980,000        21    7,299,500        20    4,700,600        20    4,617,000        20    4,637,000        99   27,234,100

 รวม        36  10,650,000        35  10,372,100        61    8,078,600        61    7,995,000        61    8,015,000      254   45,110,700
 5.  ยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิและพัฒนาการ
ทอ่งเที่ยว

       -                 -   

    1. แผนงานการศาสนา วฒันธรรมฯ          3       150,000          3       150,000          3       150,000          3       150,000          3       150,000        15       750,000
 รวม         3      150,000         3      150,000         3      150,000         3      150,000         3      150,000        15       750,000

 รวมทั้งสิ้น       167   75,920,275       196   64,886,300       172   56,110,600       162   42,199,000       332   91,620,020     1,029   330,736,195
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
   - กลยุทธ์ที ่5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1  โครงการปอูงกัน 
ปราบปรามและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

 เพื่อให้  ศูนย์ปอูงกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติด อ.พระพทุธบาท
 มีงบประมาณ
ด าเนินงาน

 อุดหนุน
งบประมาณ ให้
ศูนย์ปอูงกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติดฯ

50,000      50,000      50,000     50,000      50,000        จ านวน
งบประมาณ
ที่อุดหนุน

 ศูนย์ปอูงกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติด อ.พระพทุธบาท
 มีงบประมาณ
ด าเนินงาน

 ส านักปลัด

    2  โครงการปอูงกันและ
ลดอุบติัเหตุทางถนน

 เพื่อให้  ประชาชนผู้ใช้ถนน
มีความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน
ในช่วงเทศกาล
วนัหยุด

 จัดต้ังจุดบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาลปใีหม่ 
สงกรานต์ และอื่นๆ

50,000      50,000      60,000     60,000      60,000        จ านวน
ผู้รับบริการ

 ประชาชนผู้ใช้ถนน
มีความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน
ในช่วงเทศกาล
วนัหยุด

 ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลห้วยปุาหวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ
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 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    3  โครงการฝึกอบรม
จัดต้ังอาสาสมัคร
ปอูงกันภยัฝุายพลเรือน
 (อปพร.)

 เพื่อให้  อปพร. ได้ทบทวน
ความรู้เดิมเรียนรู้
การปฏบิติังานที่
ถูกต้อง รวมถึงมีการ
จัดต้ัง อปพร.เพิ่มใหม่

 จัดฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ใหแ้ก่ 
อปพร.ในพื้นที่ 
อย่างน้อยปลีะ 1 
คร้ัง

200,000     200,000    200,000    200,000      จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 อปพร. ได้ทบทวน
ความรู้เดิมเรียนรู้
การปฏบิติังานที่
ถูกต้อง รวมถึงมีการ
จัดต้ัง อปพร.เพิ่มใหม่

 ส านักปลัด

    4 โครงการฝึกซ้อมแผน
ปอูงกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

 เพื่อให้  มีความเตรียมพร้อม
ในการปฏบิติังาน
ปอูงกันฯ อยู่เสมอ

 จัดฝึกอบรมอย่าง
น้อยปลีะ 1 คร้ัง

25,000      30,000     30,000      30,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีความเตรียมพร้อม
ในการปฏบิติังาน
ปอูงกันฯ อยู่เสมอ

 ส านักปลัด

    5  โครงการฝึกอบรม
การปอูงกันและระงับ
อัคคีภยัในสถานศึกษา

 เพื่อให้  เกิดความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพย์สิน
ของคนในชุมชน

 จัดฝึกอบรม อย่าง
น้อยปลีะ 1 คร้ัง

30,000      30,000     30,000      30,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 เกิดความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพย์สิน
ของคนในชุมชน

 ส านักปลัด

    6  โครงการรณรงค์และ
สร้างจิตส านึกเพื่อ
ความปลอดภยัทางถนน

 เพื่อให้  เกิดความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพย์สิน

 จัดกิจกรรมอย่าง
น้อยปลีะ 1 คร้ัง

15,000      20,000     20,000      20,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 เกิดความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพย์สิน

 ส านักปลัด

    7  โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ปอูงกันภยัฝุายพลเรือน
 (อปพร.)

250,000    250,000    250,000      จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 ส านักปลัด

หนา้ที ่19



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    8  โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการปอูงกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภยัแก่ชุมชน

20,000     20,000      20,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 ส านักปลัด

 รวม  8   โครงการ                     - 100,000     370,000     660,000    660,000    660,000                -              -            -  - 

หนา้ที ่20



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงาน สาธารณสุข
   - กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน

 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1  โครงการเงินสมทบ
กองทนุหลักประกัน
สุขภาพระดับต าบล

 เพื่อให้  ประชาชนได้รับ
สิทธปิระโยชน์จาก
กองทนุฯ

 อุดหนุน
งบประมาณฯ ปลีะ
 1 คร้ัง

150,000     150,000     150,000    150,000    150,000      จ านวนผู้
ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
สิทธปิระโยชน์จาก
กองทนุฯ

 กอง
สาธารณสุขฯ

    2  โครงการอบรมและ
รณรงค์ปอูงกันโรคพษิ
สุนัขบา้และควบคุม
ก าเนิดสุนัขและแมว

 เพื่อให้  ประชาชนมีความรู้
ด้านการฉีดวคัซีนฯ

 ฝึกอบรม อย่าง
น้อยปลีะ 1 คร้ัง

      20,000 20,000      20,000     20,000      20,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมๆ

 ประชาชนมีความรู้
ด้านการฉีดวคัซีนฯ

 กอง
สาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยปุาหวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา้ที ่21



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    3  โครงการอบรมการ
ซ้อมและใช้เคร่ืองพน่
หมอกควนั

 เพื่อให้  ประชานมีความรู้
เกี่ยวกับการใช้
เคร่ืองพน่หมอกควนัฯ

 ฝึกอบรม อย่าง
น้อยปลีะ 1 คร้ัง

      20,000 20,000      30,000     30,000      30,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมๆ

 ประชานมีความรู้
เกี่ยวกับการใช้
เคร่ืองพน่หมอกควนัฯ

 กอง
สาธารณสุขฯ

    4  โครงการเงินสมทบ
กองทนุหลักประกัน
สุขภาพระดับต าบล

 เพื่อให้  ประชาชนได้รับ
สิทธปิระโยชน์จาก
กองทนุฯ

 อุดหนุน
งบประมาณฯ ปลีะ
 1 คร้ัง

150,000     150,000     150,000    150,000    150,000      จ านวนผู้
ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
สิทธปิระโยชน์จาก
กองทนุฯ

 กอง
สาธารณสุขฯ

    5  โครงการคัดแยกขยะ
และการน าขยะไปใช้

 เพื่อให้  ปริมาณขยะใน
ชุมชน ลดน้อยลง

 ด าเนินการต้ังต าบล 50,000      50,000      50,000     50,000      50,000        ปริมาณขยะ
ที่ลดน้อยลง

 ปริมาณขยะใน
ชุมชน ลดน้อยลง

 กอง
สาธารณสุขฯ

    6  โครงการจัดหาภาชนะ
รองรับขยะ

 เพื่อให้  เกิดความสะอาด
และเปน็เรียบร้อยใน
ชุมชน

 จ านวน 50 ถัง 40,000      40,000      40,000     40,000      40,000        จ านวนถัง
ขยะที่จัดซ้ือ

 เกิดความสะอาด
และเปน็เรียบร้อยใน
ชุมชน

 กอง
สาธารณสุขฯ

    7  โครงการก่อสร้าง
เตาเผาขยะ

 เพื่อให้  เกิดความสะอาด
เปน็ระเบยีบ 
เรียบร้อย ลดปญัหา
ขยะตกค้าง

 สร้างเตาเผาขยะ 
หมู่ที่ 11 จ านวน 1
 แหง่

250,000     250,000     250,000    250,000    250,000      จ านวน
เตาเผาขยะ

 เกิดความสะอาด
เปน็ระเบยีบ 
เรียบร้อย ลดปญัหา
ขยะตกค้าง

 กอง
สาธารณสุขฯ

    8  โครงการฝึกอบรม
ปอูงกันภยัยาเสพติด
ในสถานศึกษา

 เพื่อให้  เด็กนักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพษิภยัของ
ยาเสพติด และการ
ปอูงกันตนเองให้
หา่งไกลยาเสพติด

 จัดฝึกอบรม อย่าง
น้อยปลีะ 1 คร้ัง

60,000      60,000      60,000     60,000      60,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

 เด็กนักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพษิภยัของ
ยาเสพติด และการ
ปอูงกันตนเองให้
หา่งไกลยาเสพติด

 ส านักปลัด

หนา้ที ่22



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    9 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

เพื่อให้ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการฯ

อดุหนนุส าหรับการ
ด าเนนิงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ใหแ้ก ่
หมู่บา้น จ านวน  14
 หมู่บา้น

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 จ านวนผู้
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับสิทธิ
ประโยชน์จาก
โครงการฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

  10  โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพษิ
สุนขับา้

 เพื่อให้  โรคพษิสุนัขบา้ลดลง
 หรือไม่มีการแพร่
ระบาดในพื้นที่

 จัดกิจกรรมอย่าง
น้อยปลีะ 1 คร้ัง

74,250      80,000      80,000     80,000      80,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 โรคพษิสุนัขบา้ลดลง
 หรือไม่มีการแพร่
ระบาดในพื้นที่

 กอง
สาธารณสุขฯ

  11  โครงการอบรมให้
ความรู้ปอูงกันโรคพษิ
สุนัขบา้และโรคที่มี
สัตวน์ าโรค

 เพื่อให้  ประชาชนมีความรู้
ในการปอูงกันโรคฯ

 ฝึกอบรม อย่าง
น้อยปลีะ 1 คร้ัง

15,000      15,000      20,000     20,000      20,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 ประชาชนมีความรู้
ในการปอูงกันโรคฯ

 กอง
สาธารณสุขฯ

  12  โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตวแ์ละขึ้น
ทะเบยีนสัตวต์าม
โครงการสัตวป์ลอดโรค
 คนปลอดภยั จากโรค
พษิสุนัขบา้

 เพื่อให้  ฐานข้อมูลจ านวน
สัตวท์ี่เปน็พาหะน า
โรค ความทนัสมัยอยู่
เสมอ

 ส ารวจอย่างน้อยปี
ละ 1 คร้ัง

7,425        8,000        8,000       8,000       8,000         จ านวน
เปาูหมาย

 ฐานข้อมูลจ านวน
สัตวท์ี่เปน็พาหะน า
โรค ความทนัสมัยอยู่
เสมอ

 กอง
สาธารณสุขฯ

หนา้ที ่23



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  13  โครงการลดขยะ
อินทรีย์ในครัวเรือน
และคัดแยกขยะแบบ
บรูณาการ

 เพื่อให้  ปริมาณขยะใน
ชุมชน ลดน้อยลง

 จัดฝึกอบรมอย่าง
น้อยปลีะ 1 คร้ัง

88,600      88,600      89,000     89,000      89,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 ปริมาณขยะใน
ชุมชน ลดน้อยลง

 กอง
สาธารณสุขฯ

  14  โครงการจัดการขยะ
แบบบรูณาการ

 เพื่อให้  ปริมาณขยะใน
ชุมชน ลดน้อยลง

 จัดกิจกรรมอย่าง
น้อยปลีะ 1 คร้ัง

50,000     50,000      50,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 ปริมาณขยะใน
ชุมชน ลดน้อยลง

 กอง
สาธารณสุขฯ

  15  โครงการอบรมและ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติดในสถานศึกษา

 เพื่อให้  ปญัหายาเสพติดลด
น้อยลง

 จัดฝึกอบรมอย่าง
น้อยปลีะ 1 คร้ัง

25,000      25,000      30,000     30,000      30,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 ปญัหายาเสพติดลด
น้อยลง

 กอง
สาธารณสุขฯ

 รวม  15   โครงการ                      - 1,230,275  1,236,600  1,307,000 1,307,000  1,307,000             -               -            -  - 

หนา้ที ่24



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์  การพฒันาคุณภาพชีวติ
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

   - กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม

2564 2565
(บาท) (บาท)

    1  โครงการซ่อมแซม
บา้นผู้ยากไร้

 เพื่อให้  ผู้ยากไร้มีที่อยู่
อาศัยที่มีความ
แข็งแรง มั่นคง

 ซ่อมแซมบา้นผู้
ยากไร้ ในพื้นที่

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

    2 โครงการก่อสร้างทาง
ลาดส าหรับคนพกิาร
ส านักงานเทศบาล
ต าบลหว้ยปาุหวาย

 เพื่อให้  มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อคน
พกิาร ในการมา
ติดต่อราชการ

 ก่อสร้างทางลาด
ส าหรับคนพกิาร

150,000     -          

    3  โครงการ "บา้นทอ้งถิ่น
 ประชารัฐร่วมใจ เทดิ
ไทอ้งค์ราชัน ราชินี"

 เพื่อให้  ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

 ซ่อม สร้างบา้น 
ใหผู้้ด้อยโอกาสใน
พื้นที่ตามความ
เหมาะสม

200,000     200,000    200,000     200,000              200,000        

(บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565

 เทศบาลต าบลหว้ยปา่หวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบรุี

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

2561 2562 2563
(บาท) (บาท)

หนา้ที ่25



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    4  โครงการช่วยเหลือ
และบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ผู้ประสบ
สาธารณภยั

 เพื่อให้  ประชาชนที่ประสบ
สาธารณภยัได้รับ
ความช่วยเหลือตาม
ความเหมาะสม

 ช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภยั
ในพื้นที่

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

    5  โครงการปรับ
สภาพแวดล้อมและส่ิง
อ านวยความสะดวก
ของผู้สูงอายุ

 เพื่อให้  ผู้สูงอายุมี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและ
ปลอดภยั

 ก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
 ส่ิงปลูกสร้าง 
ใหแ้ก่ผู้สูงอายุ ที่
เปน็ผู้ยากไร้ ในพื้นที่

30,500      30,000       30,000                30,000          

 รวม  5  โครงการ            - 250,000     550,000     -          430,500    -            430,000     430,000              430,000         - -- 

หนา้ที ่26



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.4 แผนงาน เคหะและชมุชน
   - กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ / ด้านไฟฟูาและแสงสว่าง

 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1 ติดต้ังไฟฟาูสาธารณะ 
หมู่ที่ 4

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

ติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะบริเวณ
ทางโค้งและถนน
รอบหมู่บา้น

100,000      จ านวนจุดที่
ติดต้ัง

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 กองช่าง

    2 ติดต้ังไฟฟาูสาธารณะ 
หมู่ที่ 6

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

ติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะบริเวณ
ทางโค้งและถนน
ในหมู่บา้น จ านวน 
6 จุด

100,000      จ านวนจุดที่
ติดต้ัง

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 กองช่าง

 ผลที่คาดวา่จะได้รับ  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยปุาหวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

หนา้ที ่27



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    3 ติดต้ังไฟฟาูสาธารณะ 
หมู่ที่ 7

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

บริเวณบา้นนางค า
ตัน โพธิท์อง 
จ านวน 1 จุด

100,000      จ านวนจุดที่
ติดต้ัง

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 กองช่าง

    4 ติดต้ังไฟฟาูสาธารณะ 
หมู่ที่ 7

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

บริเวณบา้นนายค า
ตา ชาวหล่ม 
จ านวน 1 จุด

100,000      จ านวนจุดที่
ติดต้ัง

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 กองช่าง

    5 ขยายสายดับ หมู่ที่ 10  เพื่อให้  ไฟฟาูแรงสูงมรีะบบ
ความปลอดภยัมากขึ้น

ขยายสายดับใน
หมู่บา้น เพื่อ
รองรับการติดต้ัง
ไฟฟาูสาธารณะ

300,000      จ านวนจุดที่
ติดต้ัง

 ไฟฟาูแรงสูงมี
ระบบความ
ปลอดภยัมากขึ้น

 กองช่าง

    6 ติดต้ังไฟฟาูสปอร์ตไลท ์ 
บริเวณวัดหนองไข่น้ า 
หมู่ที่ 10

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ติดต้ังไฟฟาูสปอร์ต
ไลท ์ แบบ  4  ดวง  
จ านวน  1  ต้น

120,000      มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 กองช่าง

หนา้ที ่28



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    7 ขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า 
 บริเวณบา้นนางวารี  
สโมสร    หมู่ที่  1

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ขยายเขตไฟฟาู
แรงต่ า  ระยะทาง 
 150  เมตร

30,000        จ านวนจุดที่
ติดต้ัง

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 การไฟฟาูฯ

    8 ย้ายเสาไฟฟาูแรงต่ า 
บริเวณบา้นนางสมนึก 
แก้วมาลา ถึงบา้นนาย
ปญัญา ดาวมา  หมู่ 2

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

ย้ายเสาไฟฟาูแรง
ต่ า จากในนาไปไว้
ริมถนน จ านวน 7 
ต้น

500,000      จ านวนเสา
ไฟฟาูที่ย้าย

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 การไฟฟาูฯ

    9 โครงการติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะ หมู่ที่ 5

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

ติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะ จ านวน 
6 จุด บริเวณหลัง
วดัหนองโปงุ

120,000      จ านวนที่
ติดต้ัง

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 กองช่าง

  10 ขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  
บริเวณกลุ่มบา้นนายค า
พนัธ์ วิเชียร    หมู่ที่ 6

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ขยายเขตไฟฟาู
แรงต่ า  ระยะทาง  
1,000  เมตร

200,000      ระยะทางใน
การขยาย

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 การไฟฟาูฯ

หนา้ที ่29



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  11 ขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า 
 บริเวณบา้นนาง
สังเวยีน  คงเจริญ ถึง
บา้นนางภาวณีิ  
มหาหงิค์  หมู่ที่ 8

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ขยายเขตไฟฟาู
แรงต่ า  ระยะทาง 
 130  เมตร

30,000        ระยะทางใน
การขยาย

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 การไฟฟาูฯ

  12 ติดต้ังไฟฟาูสปอร์ตไลท์
  บริเวณสนามกีฬา
โรงเรียน วดัหนอง
สุทธะ หมู่ที่ 12

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ติดต้ังไฟฟาู
สปอร์ตไลท ์ 
จ านวน  4  ดวง

20,000        จ านวนที่
ติดต้ัง

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 กองช่าง

  13 โครงการติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะ บริเวณฝาย
หว้ยศาลเจ้า (ทศิใต้) 
หมู่ที่ 2

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

ติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะพร้อม
โคมไฟส่องสวา่ง 
จ านวน 1 จุด

100,000      จ านวนที่
ติดต้ัง

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 กองช่าง

  14 ย้ายเสาไฟฟาู  บริเวณ
บา้นนางสิงหท์อง   
พรหมต๊ิบ     หมู่ที่  4

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ย้ายเสาไฟฟาู
และเปล่ียนเสาเปน็
เสา  คสล.  
ระยะทาง  500  
เมตร

120,000      จ านวนที่ย้าย  มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 การไฟฟาูฯ

หนา้ที ่30



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  15 ขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า 
 บริเวณบา้นนายฉลวย 
 อ่วมประเสริฐ  ถึงวดั
บา้นโพธิ ์ หมู่ที่  7

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ขยายเขตไฟฟาู
แรงต่ า  ระยะทาง 
 300  เมตร

60,000        ระยะทางใน
การขยาย

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 การไฟฟาูฯ

  16 ขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า 
 บริเวณบา้นน.ส.โสภา 
 แดงทอง   หมู่ที่ 7

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ขยายเขตไฟฟาู
แรงต่ า  ระยะทาง 
 150  เมตร

30,000        ระยะทางใน
การขยาย

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 การไฟฟาูฯ

  17 โครงการขยายเขต
ไฟฟาูแรงต่ า หมู่ที่ 8

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

ขยายเขตไฟฟาูแรง
ต่ าพร้อมสายดับ 
บริเวณคลอง 1L - 
10L จนถึงปากทาง 
(เสา 2 ต้น)

350,000      ระยะทางใน
การขยาย

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 การไฟฟาูฯ

หนา้ที ่31



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  18 ย้ายเสาไฟฟาู   
บริเวณบา้นนายบญุ
เรือง พะทะยะ  หมู่ที่  
11

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ย้ายเสาไฟฟาู
เข้ามาตามแนวถนน
  จ านวน  3  ต้น  
และเพิ่มเสาใหม่  
จ านวน  2  ต้น

50,000        จ านวนที่ย้าย  มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 การไฟฟาูฯ

  19 ขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า 
บริเวณบา้นนายส าราญ 
ถาวร  ถึงบา้น นายอนนัต์
 ราวีศรี  หมู่ที่ 13

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ขยายเขตไฟฟาู
แรงต่ าระยะ  ทาง 
 300  เมตร

60,000        ระยะทางใน
การขยาย

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 การไฟฟาูฯ

  20 ขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  
บริเวณกลุ่มบา้นนายบญุ
สน  อว่มเกตุ  หมู่ที่  14

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ขยายเขตไฟฟาู
แรงต่ า  ระยะทาง 
 250  เมตร

50,000        ระยะทางใน
การขยาย

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 การไฟฟาูฯ

(จ านวน  5  ต้น)
  21 โครงการติดต้ังไฟฟาู

สาธารณะ   หมู่ที่  1
 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 

ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะ  จ านวน 
 15  จุด  พร้อม
สายดับ

150,000      จ านวนที่
ติดต้ัง

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 กองช่าง

หนา้ที ่32



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  22 โครงการติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะ   หมู่ที่  4

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะ  จ านวน 
 2  จุด  ได้แก่  
บริเวณแทง้
น้ าประปาใหม่และ
ทางโค้งบา้น
ผู้ใหญ่บา้น

20,000        จ านวนที่
ติดต้ัง

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 กองช่าง

  23 โครงการติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะ   หมู่ที่  8

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะ  จ านวน 
 30  จุด  พร้อม
สายดับ

300,000      จ านวนที่
ติดต้ัง

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 กองช่าง

  24 โครงการติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะ   หมู่ที่  13

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะ  จ านวน 
 8  จุด  พร้อมสาย
ดับ

80,000        จ านวนที่
ติดต้ัง

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 กองช่าง

  25 โครงการติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะ     หมู่ที่  2

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะ  จ านวน 
 15  จุด  พร้อม
สายดับ

150,000      จ านวนที่
ติดต้ัง

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 กองช่าง

หนา้ที ่33



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  26 โครงการติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะ     หมู่ที่  5

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะ  จ านวน 
 6  จุด  พร้อมสาย
ดับ

60,000        จ านวนที่
ติดต้ัง

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 กองช่าง

  27 โครงการติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะ  หมู่ที่  7

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะ  จ านวน 
 9  จุด  พร้อมสาย
ดับ

90,000        จ านวนที่
ติดต้ัง

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 กองช่าง

  28 โครงการติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะ   หมู่ที่  9

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะ  จ านวน 
 10  จุด  พร้อม
สายดับ

200,000      จ านวนที่
ติดต้ัง

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 กองช่าง

  29 โครงการติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะ   หมู่ที่  12

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะ  จ านวน 
 12  จุด  พร้อม
สายดับ

120,000      จ านวนที่
ติดต้ัง

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 กองช่าง

หนา้ที ่34



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  30 โครงการติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะ   หมู่ที่  14

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะ  จ านวน 
 20  จุด  พร้อม
สายดับ

200,000      จ านวนที่
ติดต้ัง

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 กองช่าง

  31 โครงการติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะ   หมู่ที่  10

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะ  จ านวน 
 25  จุด  พร้อม
สายดับ

250,000      จ านวนที่
ติดต้ัง

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 กองช่าง

  32 โครงการติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะ   หมู่ที่  11

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะ  จ านวน 
 30  จุด  พร้อม
สายดับ

300,000      จ านวนที่
ติดต้ัง

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 กองช่าง

  33 ขยายเขตไฟฟาู
สาธารณะบริเวณบา้น
นายโทน        เถื่อน
วงษ ์ ถึงบา้นนายวรัิตน์
 ยาชมภ ูหมู่ที่  2

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ขยายเขตไฟฟาู
สาธารณะ  ระยะ 
ทาง  400  เมตร

40,000        ระยะทางใน
การขยาย

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 การไฟฟาูฯ

หนา้ที ่35



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  34 ขยายเขตไฟฟาู
สาธารณะ  บริเวณ
บา้นนายบญุมี  แก้ว
มาลา  ถึงบา้นนาย
สวสัด์ิ  เครือแปง  หมู่ที่
  2

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ขยายเขตไฟฟาู
สาธารณะระยะ 
ทาง  700  เมตร

70,000        ระยะทางใน
การขยาย

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 การไฟฟาูฯ

  35 ขยายเขตไฟฟาู
สาธารณะ  บริเวณ
บา้นนายทองหล่อ   
ศรีพล  หมู่ที่  7

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ขยายเขตไฟฟาู
สาธารณะพร้อม
ติดต้ังสายดับ  
จ านวน  7  จุด

70,000        ระยะทางใน
การขยาย

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 การไฟฟาูฯ

  36 ขยายเขตไฟฟาู
สาธารณะ  หมู่ที่ 12

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ขยายเขตไฟฟาู
สาธารณะ  พร้อม
ติดต้ังสายดับ  
จ านวน      4  จุด

100,000      ระยะทางใน
การขยาย

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 การไฟฟาูฯ

  37 ขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า 
 บริเวณบา้นนาง
ล าดวน ภทูอง  หมู่ที่ 7

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ขยายเขตไฟฟาู
แรงต่ า  ระยะทาง 
 1,400  เมตร

280,000      ระยะทางใน
การขยาย

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 การไฟฟาูฯ

หนา้ที ่36



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  38 ขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  
บริเวณบา้นนายสุนนัท ์ 
จันทศร หมู่ที่ 14

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ขยายเขตไฟฟาู
แรงต่ าระยะ  ทาง  
50  เมตร  (จ านวน  
1  ต้น)

10,000        ระยะทางใน
การขยาย

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 การไฟฟาูฯ

  39 ขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  
บริเวณบา้นนายสัมฤทธิ ์
 พงษป์าน  ถึงบา้นนาย
ลัญ  ทองค า  หมู่ที่  14

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ขยายเขตไฟฟาู
แรงต่ าระยะ ทาง  
150  เมตร

30,000        ระยะทางใน
การขยาย

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 การไฟฟาูฯ

(จ านวน  3  ต้น)

  40 ขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า 
 บริเวณบา้นนายก้าน 
 แสนวงษม์า ถึงบา้น
นายศุภกิจ  มอบสูง
เนิน  หมู่ที่  8

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ขยายเขตไฟฟาู
แรงต่ า  ระยะทาง 
 130  เมตร

30,000        ระยะทางใน
การขยาย

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 การไฟฟาูฯ

  41 ขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า 
 บริเวณหน้าวดัดอย
หนิปนู   ถึงบา้นนาย
จ าลอง  แก้ววเิศษ  
หมู่ที่  13

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

ขยายเขตไฟฟาูแรง
ต่ าระยะ  ทาง  600
  เมตร  จ านวน 12
 ต้น

120,000      ระยะทางใน
การขยาย

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 การไฟฟาูฯ

หนา้ที ่37



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  42 ขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  
บริเวณกลุ่มบา้นนายแดง 
 สีหราช   หมู่ที่ 14

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

ขยายเขตไฟฟาูแรง
ต่ า  ระยะทาง  100
  เมตร (จ านวน 2 
ต้น

20,000        ระยะทางใน
การขยาย

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 การไฟฟาูฯ

  43 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า  
บริเวณบ้านนายบุญมา   
ทองมาลา  ถึงบ้าน นาง
เดือนนภา  ทองมาลา  หมู่
ที่  14

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ขยายเขตไฟฟาู
แรงต่ าระยะ  ทาง 
 300  เมตร

60,000        ระยะทางใน
การขยาย

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 การไฟฟาูฯ

  44 ขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  
บริเวณบา้นนางมลิวรรณ์ 
    หมู่ที่  14

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ขยายเขตไฟฟาู
แรงต่ า  ระยะทาง  
150  เมตร  (จ านวน 
 3  ต้น)

30,000        ระยะทางใน
การขยาย

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 การไฟฟาูฯ

  45 ขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  
บริเวณบา้นนางวิไล    
แดงทอง  หมู่ที่  14

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ขยายเขตไฟฟาู
แรงต่ าระยะ  ทาง   
 150   เมตร  (เสา
จ านวน  3  ต้น)

30,000        ระยะทางใน
การขยาย

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 การไฟฟาูฯ

หนา้ที ่38



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  46 ย้ายเสาไฟฟาู     
บริเวณบา้นนาย
ละเอียด    ภาบตุร     
       หมู่ที่  9

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ย้ายเสาไฟฟาู
เข้ามาตามแนวถนน
  จ านวน  3  ต้น  
และเพิ่มเสาใหม่  
จ านวน  2  ต้น

50,000        จ านวนจุดที่
ติดต้ัง

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 การไฟฟาูฯ

  47 ย้ายเสาไฟฟาูเข้ามา
ตามแนวถนน หมู่ที่  13

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ย้ายเสาไฟฟาู
เข้ามาตามแนวถนน

250,000      จ านวนจุดที่
ติดต้ัง

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 การไฟฟาูฯ

  48 ย้ายเสาไฟฟาู     บริเวณ
ซอย  บญุตา  หมู่ที่  13

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ย้ายเสาไฟฟาูเข้า
มาตามแนวถนน  
จ านวน  3  ต้น  และ
เพิ่มเสาใหม ่ จ านวน 
 2  ต้น

50,000        จ านวนจุดที่
ติดต้ัง

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 การไฟฟาูฯ

  49 เพิ่มจ านวนหมอ้แปลง
หรือเพิ่มก าลังหมอ้แปลง
ใหใ้หญ่ขึ้น  หมู่ที่  13

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

เพิ่มจ านวนหมอ้
แปลง ใหม้ขีนาด
ใหญ่ขึ้น

300,000      จ านวนจุดที่
ติดต้ัง

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 การไฟฟาูฯ

หนา้ที ่39



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  50 ติดต้ังไฟฟาูสาธารณะ 
บริเวณวัดศรีจอมทอง  
หมู่ที่  11

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ติดต้ังไฟฟาูแบบ
หลอดนอีอนคู่  พร้อม
เสาเหล็ก  จ านวน  6
  ชุด

30,000        จ านวนจุดที่
ติดต้ัง

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 กองช่าง

  51 ติดต้ังไฟฟาูสปอร์ตไลท ์ 
บริเวณลาน
เอนกประสงค์วัดดอย
หนิปนู  หมู่ที่  13

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ติดต้ังไฟฟาูสปอร์ต
ไลท ์ จ านวน  4  จุด

20,000        จ านวนจุดที่
ติดต้ัง

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 กองช่าง

  52 ติดต้ังไฟฟาูสปอร์ตไลท ์ 
บริเวณสนามฟตุบอล  
หมู่ที่  6

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ติดต้ังไฟฟาูสปอร์ต
ไลท ์ จ านวน  10  
ดวง

50,000        จ านวนจุดที่
ติดต้ัง

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 กองช่าง

  53 ติดต้ังไฟฟาูสปอร์ตไลท์
  บริเวณสนามฟตุบอล
  หมู่ที่  14

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

-  ติดต้ังไฟฟาู
สปอร์ตไลท ์ 
จ านวน  2  ดวง

10,000        จ านวนจุดที่
ติดต้ัง

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 กองช่าง

หนา้ที ่40



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  54 ติดต้ังไฟฟาูสาธารณะ 
หมู่ที่ 13

 เพื่อให้  มแีสงสว่างมากขึ้น 
ลดปญัหาการโจรกรรม
 หรืออบุติัเหตุต่างๆ

จ านวน 4 จุด 
บริเวณบา้นนาย
น้อย อุมานนท์

20,000        จ านวนจุดที่
ติดต้ัง

 มีแสงสวา่งมากขึ้น 
ลดปญัหาการ
โจรกรรม หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ

 กองช่าง

  55 ติดต้ังไฟฟาูสปอร์ตไลท์
 หมู่ที่ 11

 เพื่อให้  มแีสงสว่างที่เพยีงพอ
ในการออกก าลังกาย
และเล่นกฬีาของ
ประชาชน

บริเวณสนามกีฬา
ประจ าต าบล

464,600    จ านวนจุดที่
ติดต้ัง

 มีแสงสวา่งที่
เพยีงพอในการออก
ก าลังกายและเล่น
กีฬาของประชาชน

 กองช่าง

 รวม  55  โครงการ                   - 820,000     -           464,600    -           5,310,000              -             -          -  - 

หนา้ที ่41



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.4 แผนงาน เคหะและชมุชน
   - กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ / ด้านการส่ือสารและการเผยแพร่ข่าวสาร

 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1 โครงการติดต้ังระบบ
เสียงไร้สาย

 เพื่อให้  ระบบกระจายเสียง
มีประสิทธภิาพมาก
ขึ้น

ขยายเขตระบบ
เสียงไร้สาย

1,000,000  1,000,000  - -  ความ
ครอบคลุม
ระบบ
กระจายเสียง

 ระบบกระจายเสียง
มีประสิทธภิาพมาก
ขึ้น

 กองช่าง

    2 ซ่อมแซมระบบเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 1

 เพื่อให้  ระบบเสียงตามสาย
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ซ่อมแซมทั้งระบบ 100,000      ความชัดเจน
ในการได้ยิน
ส่ือของ
ประชาชน

 ระบบเสียงตามสาย
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

 กองช่าง

เทศบาลต าบลห้วยปุาหวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

หนา้ที ่42



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    3 ซ่อมแซมระบบเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 4

 เพื่อให้  ระบบเสียงตามสาย
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ซ่อมแซมทั้งระบบ 20,000       ความชัดเจน
ในการได้ยิน
ส่ือของ
ประชาชน

 ระบบเสียงตามสาย
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

 กองช่าง

    4 พฒันาระบบกระจาย
เสียง หมู่ที่ 11

 เพื่อให้  ระบบกระจายเสียง
มีประสิทธภิาพมาก
ขึ้น

เปล่ียนระบบเสียง
ตามสายเปน็เสียง
ไร้สาย

100,000      ความ
ครอบคลุม
ระบบ
กระจายเสียง

 ระบบกระจายเสียง
มีประสิทธภิาพมาก
ขึ้น

 กองช่าง

    5 ขยายเขตระบบเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 14

 เพื่อให้  ระบบกระจายเสียง
มีประสิทธภิาพมาก
ขึ้น

-  ขยายเขตระบบ
เสียงตามสาย   
จ านวน   3   จุด

30,000       จ านวนจุดที่
ขยาย

 ระบบกระจายเสียง
มีประสิทธภิาพมาก
ขึ้น

 กองช่าง

    6 ติดต้ังระบบเสียงตาม
สาย    หมู่ที่  2

 เพื่อให้  ระบบกระจายเสียง
มีประสิทธภิาพมาก
ขึ้น

-  ติดต้ังระบบเสียง
ตามสาย   จ านวน 
  5   จุด

750,000      จ านวนจุดที่
ติดต้ัง

 ระบบกระจายเสียง
มีประสิทธภิาพมาก
ขึ้น

 กองช่าง

    7 ติดต้ังระบบเสียงตาม
สายบริเวณบา้นนาย
บญุธรรม นามสุรินทร์ 
หมู่ที่ 6

 เพื่อให้  ระบบกระจายเสียง
มีประสิทธภิาพมาก
ขึ้น

-  ติดต้ังระบบเสียง
ตามสาย   จ านวน 
  1   จุด

150,000      จ านวนจุดที่
ติดต้ัง

 ระบบกระจายเสียง
มีประสิทธภิาพมาก
ขึ้น

 กองช่าง

หนา้ที ่43



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    8 ขยายเขตระบบเสียง
ตามสาย  หมู่ที่ 7

 เพื่อให้  ระบบกระจายเสียง
มีประสิทธภิาพมาก
ขึ้น

-  ขยายเขตระบบ
เสียงตามสาย   
จ านวน   4  จุด

40,000        จ านวนจุดที่
ขยาย

 ระบบกระจายเสียง
มีประสิทธภิาพมาก
ขึ้น

 กองช่าง

    9 ขยายเขตระบบเสียง
ตามสาย  หมู่ที่ 11

 เพื่อให้  ระบบกระจายเสียง
มีประสิทธภิาพมาก
ขึ้น

-  ขยายเขตระบบ
เสียงตามสาย   
จ านวน   5   จุด

50,000        จ านวนจุดที่
ขยาย

 ระบบกระจายเสียง
มีประสิทธภิาพมาก
ขึ้น

 กองช่าง

  10 ขยายเขตระบบเสียง
ตามสาย  บริเวณบา้น
นายเสน่ห ์ ค าน้อย  
ถึงบา้นนายป ี พทุธ
ปญัญา   หมู่ที่  12

 เพื่อให้  ระบบกระจายเสียง
มีประสิทธภิาพมาก
ขึ้น

-  ขยายเขตระบบ
เสียงตามสาย   
จ านวน   4  จุด

40,000        จ านวนจุดที่
ขยาย

 ระบบกระจายเสียง
มีประสิทธภิาพมาก
ขึ้น

 กองช่าง

  11 ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บา้น  
หมู่ที่ 13

 เพื่อให้  ระบบกระจายเสียง
มีประสิทธภิาพมาก
ขึ้น

-  ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้น  
จ านวน  1  แหง่

15,000        ความชัดเจน
ในการได้ยิน
ส่ือของ
ประชาชน

 ระบบกระจายเสียง
มีประสิทธภิาพมาก
ขึ้น

 กองช่าง

หนา้ที ่44



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  12 ก่อสร้างที่อ่าน
หนังสือพมิพป์ระจ า
หมู่บา้น  บริเวณ หมู่ที่
 2

 เพื่อให้  มีแหล่งข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ้น

ก่อสร้างที่อ่าน
หนังสือพมิพ์
ประจ าหมู่บา้น  
จ านวน  1  แหง่  
วดัเขตสวา่ง

100,000      จ านวนที่
อ่าน
หนังสือพมิพ์

 มีแหล่งข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ้น

 กองช่าง

  13 ก่อสร้างที่อ่าน
หนังสือพมิพป์ระจ า
หมู่บา้น  บริเวณบา้น  
  นายทองอยู่ โพธิท์อง 
 หมู่ที่ 10

 เพื่อให้  มีแหล่งข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ้น

-  ก่อสร้างที่อ่าน
หนังสือพมิพ์
ประจ าหมู่บา้น  
จ านวน  1  แหง่

100,000      จ านวนที่
อ่าน
หนังสือพมิพ์

 มีแหล่งข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ้น

 กองช่าง

  14 ก่อสร้างที่อ่าน
หนังสือพมิพป์ระจ า
หมู่บา้น  บริเวณบา้น
นายสมพงษ ์ ลาภเกิน 
 หมู่ที่  10

 เพื่อให้  มีแหล่งข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ้น

-  ก่อสร้างที่อ่าน
หนังสือพมิพ์
ประจ าหมู่บา้น  
จ านวน  1  แหง่

100,000      จ านวนที่
อ่าน
หนังสือพมิพ์

 มีแหล่งข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ้น

 กองช่าง

 รวม 14 โครงการ                  - 1,250,000  1,000,000  -          -           1,345,000              -              -             -  - 

หนา้ที ่45



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1  การพัฒนาคุณภาพชวีิต
1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.4 แผนงาน เคหะและชมุชน
   - กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ / ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า

 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1  ขยายเขตประปา หมู่ที่
 2

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 ขยายเขตประปา
บริเวณบา้นนาง
สมบติั ต๊ะทองดี 
ถึงบา้นนางล้ิม ศรี
วชิัย ขนาดทอ่ Ø 2

150,000      ระยะทางใน
การวางทอ่

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

    2 ติดต้ังเคร่ืองกรอง
น้ าประปาหมู่บา้น  
บริเวณวดัเขตสวา่ง 
หมู่ที่  2

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

-  ติดต้ังเคร่ือง
กรองน้ าประปา
หมู่บา้น  จ านวน  2
  เคร่ือง

500,000      จ านวน
เคร่ืองกรองน้ า

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

           รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยปุาหวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา้ที ่46



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    3 ขยายเขตประปา 
บริเวณบา้นนางน้อม 
อนันต์ หมู่ที่ 3

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

โดยใช้ทอ่ PVC 
ขนาดทอ่ Ø 2 นิ้ว 
ระยะทาง 200 เมตร

60,000       จ านวน
เคร่ืองกรองน้ า

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

    4 ขุดลอกคลองน้ าทิ้ง 
คลอง 10 หมู่ที่ 4

 เพื่อให้  มีแหล่งน้ าในการใช้
สอยประโยชน์เพิ่มขึ้น

ขุดลอกคลอง  
ระยะทาง   1,000 
 เมตร และประตู
เปดิ-ปดิ พร้อมวาง
ทอ่ คสล. ขนาด 
1x1 เมตร จ านวน 
16 ทอ่น

800,000      ระยทางที่
ขุดคลอง

 มีแหล่งน้ าในการใช้
สอยประโยชน์เพิ่มขึ้น

 กองช่าง

    5 เปล่ียนทอ่เมนประปา 
หมู่ที่ 6

 เพื่อให้  ระบบน้ าประปา
ไหลเวยีนได้ดีขึ้น

เปล่ียนทอ่เมน
ประปาจากเดิม 
เปน็ 3 นิ้ว ยาว 
4,000 เมตร

500,000      ระยทางที่
ขุดคลอง

 ระบบน้ าประปา
ไหลเวยีนได้ดีขึ้น

 กองช่าง

    6 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บา้น  บริเวณบา้น
นางล าดวน ภทูอง  
หมู่ที่  7

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้น
ขนาดเล็กแบบ
เหล็กถัก  จ านวน  
1  แหง่

400,000      จ านวน
ระบบประปา

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

หนา้ที ่47



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    7 ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ า 
หมู่ที่ 8

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

บริเวณจุดจ่ายน้ า 
ระบบประปา
หมู่บา้น ทกุจุด

1,000,000   จ านวน
ระบบประปา

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

    8 ย้ายหอถังประปา หมู่ที่
 8

 เพื่อให้  มีความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยในหมู่บา้น

ย้ายหอถังฯเดิม 
เมื่อสร้างหอถังฯ
ใหม่แล้ว บริเวณ
หลังร้าน ก.เกษตร
พนัธุ์

50,000       จ านวน
ระบบประปา

 มีความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยในหมู่บา้น

 กองช่าง

    9 ขุดลอกคลองระบายน้ า 
 หมู่ที่  13 บริเวณหนา้
วัดดอยหนิปนู บา้นนาย
บญุมา  โพธิเ์ขียว  ถึง
บา้นนายจ าลอง แกว้วิเศษ

 เพื่อให้  คลองน้ าไม่ต้ืนเขิน 
ระบายน้ าได้ดี

ขุดลอกคลองพร้อม
เสริมดาดคอนกรีต 
 ระยะทาง 400  
เมตร  ลึก 2.10 
เมตร กวา้ง 1.5 
เมตร

500,000      ระยะทางที่
ขุดคลอง

 คลองน้ าไม่ต้ืนเขิน 
ระบายน้ าได้ดี

 กองช่าง

  10  โครงการขุดลอกคลอง
ระบายน้ า หมู่ที่ 1 
(บริเวณปากทางเข้าบา้น
นายบญุเรือง พะทะยะ –
 เขตเชื่อมต่อต าบล
หนองบวัแยกวัดโคกเสลา)

 เพื่อให้  ลดปญัหาการเกิด
อุทกภยั ระบบการ
ระบายน้ าคล่องตัว
มากขึ้น

 ริมถนนสายทาง
หลวงหมายเลย 
3034 หนา้พระลาน
 – บา้นครัว ) ขนาด
ปากคลองกว้าง 2.50
 เมตร ความยาว 
1,500.00 เมตร หมู่ที่
 1 บา้นหนองเหมอืด

100,000     100,000      ระยะทางที่
ขุดลอก

 ลดปญัหาการเกิด
อุทกภยั ระบบการ
ระบายน้ าคล่องตัว
มากขึ้น

 กองช่าง

หนา้ที ่48



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  11  โครงการติดต้ังเคร่ือง
กรองน้ า หมู่ที่ 1

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 ติดต้ังเคร่ืองกรอง
น้ าประปาหมู่บา้น 
ในจุดบริเวณถัง
น้ าประปาของ
หมู่บา้น

70,000      -             จ านวน
เคร่ืองกรองน้ า

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

  12 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บา้น หมู่ที่ 7

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 ก่อสร้างระบบ
ประปา บริเวณ
บา้นนายเจริญ ขุย
ทอง

700,000     -             จ านวน
ระบบประปา

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

  13 ติดต้ังเคร่ืองกรอง
น้ าประปา หมู่ที่ 14

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 ติดต้ังเคร่ืองกรอง
น้ าประปาหมู่บา้น 
ในจุดบริเวณถัง
น้ าประปาของ
หมู่บา้น

140,000     -             จ านวน
เคร่ืองกรองน้ า

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

  14 ขุดคลองรับน้ า 
ระหวา่งหมู่ที่ 5, 7, 10

 เพื่อให้  มีแหล่งน้ าในการใช้
สอยประโยชน์เพิ่มขึ้น

ขุดคลองรับน้ า 
ระยะทาง 1,500 
เมตร

200,000     -             ระยะทางที่
ขุดคลอง

 มีแหล่งน้ าในการใช้
สอยประโยชน์เพิ่มขึ้น

 กองช่าง

หนา้ที ่49



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  15 โครงการขุดลอกคลอง
หว้ยศาลเจ้า จากฝาย
บน-ฝายล่าง หมู่ที่ 2

 เพื่อให้  มีแหล่งน้ าในการใช้
สอยประโยชน์เพิ่มขึ้น

ขุดลอกคลอง 
ระยะทาง 800 เมตร

200,000     -             ระยทางที่
ขุดลอก

 มีแหล่งน้ าในการใช้
สอยประโยชน์เพิ่มขึ้น

 กองช่าง

  16 โครงการก่อสร้างประตู
 เปดิ-ปดิ น้ า  หมู่ที่ 13

 เพื่อให้  แหล่งน้ ามีการ
ระบายน้ าที่ควบคุมได้

ก่อสร้างประตูเปดิ-
ปดิน้ า บริเวณบา้น
นายไสว สุทธสุิข 
จ านวน 1 แหง่

100,000     -             จ านวน
ประตูเปดิ-
ปดิน้ า

 แหล่งน้ ามีการ
ระบายน้ าที่ควบคุมได้

 กองช่าง

  17 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บา้น   บริเวณ
ศาลากลางบา้น         
 หมู่ที่  8

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

-  ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้น
แบบหอถังสูง 
พร้อมวางทอ่  PVC
  ขนาด  2”

400,000     -             จ านวน
ระบบประปา

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

  18 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บา้น  บริเวณบา้น
นายใจ   จันมวย

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

-  ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้น
ขนาดเล็ก  จ านวน 
 1  แหง่

350,000     -             จ านวน
ระบบประปา

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

หมู่ที่  9

หนา้ที ่50



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  19 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บา้น   บริเวณ
หมู่บา้นสุนิสา  หมู่ที่  
11

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

-  ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้น
แบบหอถังสูงรูป
แชมเปญ  ขนาด  
15  ลบ.ม.  พร้อม
วางทอ่  PVC  
ขนาด  2”

700,000     -             จ านวน
ระบบประปา

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

  20 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บา้น  บริเวณบา้น
นายส ารวย   กองสมิง 
 หมู่ที่  13

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

-  ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบ
หอถังสูงรูปแชมเปญ  
ขนาด  15  ลบ.ม.  
พร้อมวางท่อ  PVC  
ขนาด  2”

700,000     -             จ านวน
ระบบประปา

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

  21 กอ่สร้างระบบประปา
หมู่บา้น  บริเวณบา้น
นายจ าเริญ           อมุา
นนท ์ หมู่ที่  13

 เพื่อให้  มนี้ าสะอาดในการ
อปุโภค บริโภค

-  กอ่สร้างระบบ
ประปาหมู่บา้นแบบ
หอถังสูงรูปแชมเปญ 
 ขนาด  15  ลบ.ม.  
พร้อมวางทอ่  PVC  
ขนาด  2”

700,000      -              จ านวนระบบ
ประปา

 มนี้ าสะอาดในการ
อปุโภค บริโภค

 กองช่าง

  22 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้น  หมู่ที่  6

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น ทั้ง
หมู่บา้น

100,000     -             จ านวน
ระบบประปา

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

หนา้ที ่51



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  23 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้น  หมู่ที่  4

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

-  ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น  
ทั้งหมู่บา้น

100,000     -             จ านวน
ระบบประปา

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

  24 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้น  หมู่ที่  5

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

-  ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น  
ทั้งหมู่บา้น

100,000     -             จ านวน
ระบบประปา

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

  25 ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บา้น   หมู่ที่  3

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

-  ซ่อมแซม
ระบบบประปา
หมู่บา้น   จ านวน  
1  แหง่

50,000      -             จ านวน
ระบบประปา

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

  26 ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บา้นจากแทงค์น้ า
ถึงบา้นนางพนิ  สุใจ
หมู่ที่  4

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

-  ซ่อมแซม
ระบบบประปา
หมู่บา้น   จ านวน  
1  แหง่

50,000      -             จ านวน
ระบบประปา

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

  27 ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บา้น    บริเวณ
วดันหนองถ่านเหนือ  
 หมู่ที่  6

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

-  ซ่อมแซม
ระบบบประปา
หมู่บา้น   จ านวน  
1  แหง่

50,000      -             จ านวน
ระบบประปา

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

หนา้ที ่52



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  28 ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บา้น    หมู่ที่  7

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

-  ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บา้น  
จ านวน  1 แหง่

50,000      -             จ านวน
ระบบประปา

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

  29 ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านบริเวณบ้านนาย
บุญมา  โพธิ์เขียว    หมู่ที่ 
 13

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

-  ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บา้น  
จ านวน  1 แหง่

50,000      -             จ านวน
ระบบประปา

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

  30 ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บา้น  หมู่ที่  14

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

-  ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บา้น  
จ านวน  1 แหง่

50,000      -             จ านวน
ระบบประปา

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

  31 ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บา้น  
บริเวณบา้นนายสะอาด
  อุ่นทมิ  หมู่ที่  12

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

-  ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บา้น  
โดยใช้ทอ่  PVC  
ขนาด  Ø 2”  
ระยะทาง  300  
เมตร

30,000      -             จ านวน
ระบบประปา

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

หนา้ที ่53



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  32 ขยายเขตระบบประปา
หมู่บา้น  บริเวณบา้น
นายสันติ   สายประสาท 
 หมู่ที่  12

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

-  ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน  โดยใช้
ท่อ  PVC  ขนาด  Ø 2” 
 ระยะทาง  200  เมตร

20,000      -             จ านวน
ระบบประปา

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

  33 ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน  บริเวณบ้านนาย
บุญมา  โพธิ์เขียว  ถึงวัด
ดอยหินปูน   หมู่ที่  13

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

-  ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บา้น  โดย
ใช้ทอ่  PVC  ขนาด 
 Ø 2”ระยะทาง  
200  เมตร

20,000      -             จ านวน
ระบบประปา

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

  34 ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บา้น  
บริเวณข้างโรงเรียนวดั
บา้นโพธิ ์  หมู่ที่  7

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

-  ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บา้น  
โดยใช้ทอ่  PVC  
ขนาด  Ø 2”  
ระยะทาง  1,560  
เมตร

156,000     -             จ านวน
ระบบประปา

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

  35 ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บา้น  
บริเวณบา้นนางบญุ
ธรรม  ค าภาน้อย  หมู่
ที่  7

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

-  ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บา้น  
โดยใช้ทอ่  PVC  
ขนาด  Ø 2”

50,000      -             จ านวน
ระบบประปา

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

หนา้ที ่54



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  36 ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บา้น  ขาก
บริเวณบา้นนายยัน 
บญุญา  ถึงบา้นนาง
ระเบยีบ ธวตัติ  หมู่ที่ 8

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

-  ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บา้น  
โดยใช้ทอ่  PVC  
ขนาด  Ø 2”   
ระยะทาง  340  
เมตร

34,000      -             จ านวน
ระบบประปา

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

  37 ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บา้น  
บริเวณบา้นนาง
วรรณาสังคะวร       
หมู่ที่  9

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

-  ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บา้น  
โดยใช้ทอ่  PVC  
ขนาด  Ø 2”

50,000      -             จ านวน
ระบบประปา

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

  38 ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บา้น 
บริเวณหมู่บา้นสุนิสา  
หมู่ที่  11

 เพื่อให้ -  ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บา้น  
โดยใช้ทอ่  PVC  
ขนาด  Ø 2”

50,000      -             จ านวน
ระบบประปา

                      -    กองช่าง

หนา้ที ่55



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  39 ขยายเขตระบบประปา
หมู่บา้น  บริเวณบา้น
นางทองมั่น รัตนภมู ิ ถึง
บา้นนายจ านงค์  
สมบรูณ์  หมู่ที่  12

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

-  ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บา้น  
โดยใช้ทอ่  PVC  
ขนาด  Ø 2”  
ระยะทาง  300  
เมตร

30,000      -             จ านวน
ระบบประปา

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

  40 ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บา้น  ถึง
บา้นนายบญุ  สังวรณ์
พนัธ ์ หมู่ที่  13

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

-  ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บา้น  
โดยใช้ทอ่  PVC  
ขนาด  Ø 2”

50,000      -             จ านวน
ระบบประปา

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

  41 ติดต้ังปั้มเสมร์ิชพร้อม
อปุกรณ์  บริเวณบา้น
นายค าพนัธ์  แสงศรี  
หมู่ที่  10

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

-  ติดต้ังปั้มเสมิร์ช
พร้อมอุปกรณ์   
จ านวน  1  แหง่

35,000      -             จ านวนปั๊ม  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

  42 ติดต้ังเคร่ืองกรอง
น้ าประปาหมู่บา้น หมู่
ที่ 6

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

ติดต้ังเคร่ืองกรอง
น้ าประปาหมู่บา้น 
 จ านวน  1  เคร่ือง
 บริเวณวดัหนอง
ถ่านเหนือ

470,000      จ านวน
เคร่ืองกรองน้ า

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

หนา้ที ่56



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  43 ติดต้ังเคร่ืองกรอง
น้ าประปา หมู่บา้น 
หมู่ที่ 12

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

ติดต้ังเคร่ืองกรอง
น้ าประปาหมู่บ้าน  
จ านวน  3  เคร่ือง 
(บ้านหนองกอง / วัด
หนองสุทธะ / ร.ร.วัด
หนองสุทธะ)

210,000      จ านวน
เคร่ืองกรองน้ า

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

  44 ติดต้ังเคร่ืองกรอง
น้ าประปา หมู่บา้น 
หมู่ที่ 11

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

ติดต้ังเคร่ืองกรอง
น้ าประปาหมู่บ้าน  
จ านวน  2  เคร่ือง (วัด
ศรีจอมทอง / บ้าน
หนองมัน)

140,000      จ านวน
เคร่ืองกรองน้ า

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

  45 ติดต้ังเคร่ืองกรอง
น้ าประปาหมู่บา้น หมู่
ที่ 13

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

ติดต้ังเคร่ืองกรอง
น้ าประปาหมู่บ้าน  
จ านวน  2  เคร่ือง 
(นายบุญมา โพธิ์เขียว /
 บ้านโนนยาง)

140,000      จ านวน
เคร่ืองกรองน้ า

 มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 กองช่าง

  46 ก่อสร้างประตูเปดิ – 
ปดิน้ า  บริเวณบา้น
นางสอน ละอองปลิว 
หมู่ที่ 2

 เพื่อให้  ระบบระบายน้ ามี
การควบคุมได้

-  ก่อสร้างประตู
เปดิ - ปดิน้ า   
จ านวน    1   แหง่

65,000        จ านวน
ประตูเปดิ-
ปดิน้ า

 ระบบระบายน้ ามี
การควบคุมได้

 กองช่าง

หนา้ที ่57



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  47 ก่อสร้างประตูเปดิ – 
ปดิน้ า  หมู่ที่ 2

 เพื่อให้  ระบบระบายน้ ามี
การควบคุมได้

ก่อสร้างประตูเปดิ -
 ปดิน้ า   จ านวน   
 1   แหง่  บริเวณ
คลองชลประทาน
ลงฝายน้ าทิ้งหว้ย
ศาลเจ้า หมู่ที่ 2

650,000      จ านวน
ประตูเปดิ-
ปดิน้ า

 ระบบระบายน้ ามี
การควบคุมได้

 กองช่าง

  48 ก่อสร้างประตูเปิด – ปิดน้ า
  บริเวณบ้านนางจันตา  
วัฒนงาม  หมู่ที่  2

 เพื่อให้  ระบบระบายน้ ามี
การควบคุมได้

-  ก่อสร้างประตู
เปดิ - ปดิน้ า   
จ านวน    1   แหง่

65,000        จ านวน
ประตูเปดิ-
ปดิน้ า

 ระบบระบายน้ ามี
การควบคุมได้

 กองช่าง

  49 ก่อสร้างประตูเปดิ - 
ปดิน้ า  บริเวณบา้น
นางสังเวยีน กลอย
ทองค า หมู่ที่ 2

 เพื่อให้  ระบบระบายน้ ามี
การควบคุมได้

-  ก่อสร้างประตู
เปดิ - ปดิน้ า   
จ านวน    2   แหง่

130,000      จ านวน
ประตูเปดิ-
ปดิน้ า

 ระบบระบายน้ ามี
การควบคุมได้

 กองช่าง

  50 ก่อสร้างประตูเปิด - ปิดน้ า 
 บริเวณบ้านนางหนูจันทร์  
      จันทภูมิ  หมู่ที่  2

 เพื่อให้  ระบบระบายน้ ามี
การควบคุมได้

-  ก่อสร้างประตู
เปดิ - ปดิน้ า   
จ านวน    1   แหง่

65,000        จ านวน
ประตูเปดิ-
ปดิน้ า

 ระบบระบายน้ ามี
การควบคุมได้

 กองช่าง

  51 ก่อสร้างประตูเปิด – ปิดน้ า
  บริเวณบ้านนางสายสุนีย์ 
 พิมพ์สอน    หมู่ที่  5

 เพื่อให้  ระบบระบายน้ ามี
การควบคุมได้

-  ก่อสร้างประตู
เปดิ - ปดิน้ า   
จ านวน    1   แหง่

65,000        จ านวน
ประตูเปดิ-
ปดิน้ า

 ระบบระบายน้ ามี
การควบคุมได้

 กองช่าง

หนา้ที ่58



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  52 ก่อสร้างประตูเปิด - ปิดน้ า 
 บริเวณคลองบ้านโพธิ์  
หมู่ที่  7

 เพื่อให้  ระบบระบายน้ ามี
การควบคุมได้

-  ก่อสร้างประตู
เปดิ - ปดิน้ า   
จ านวน    4   แหง่

260,000      จ านวน
ประตูเปดิ-
ปดิน้ า

 ระบบระบายน้ ามี
การควบคุมได้

 กองช่าง

  53 ก่อสร้างประตูเปิด - ปิดน้ า 
    หมู่ที่  11

 เพื่อให้  ระบบระบายน้ ามี
การควบคุมได้

ก่อสร้างประตูเปิด - 
ปิดน้ า   จ านวน    2  
 จุด  ได้แก่ คลอง 10L 
 และ 12L

130,000      จ านวน
ประตูเปดิ-
ปดิน้ า

 ระบบระบายน้ ามี
การควบคุมได้

 กองช่าง

  54 ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ า 
(เชคเกรท)  บริเวณเขต
ติดต่อหมู่ที่  13  กับหมู่ที่ 
12

 เพื่อให้  ระบบระบายน้ ามี
การควบคุมได้

-  ก่อสร้างประตู
เปดิ - ปดิน้ า   
จ านวน    1   แหง่

65,000        จ านวน
ประตูเปดิ-
ปดิน้ า

 ระบบระบายน้ ามี
การควบคุมได้

 กองช่าง

  55 ก่อสร้างประตูเปดิ - 
ปดิน้ า  บริเวณใกล้
สะพาน  คสล. หมู่ที่  8

 เพื่อให้  ระบบระบายน้ ามี
การควบคุมได้

-  ก่อสร้างประตู
เปดิ - ปดิน้ า   
จ านวน    1  แหง่

65,000        จ านวน
ประตูเปดิ-
ปดิน้ า

 ระบบระบายน้ ามี
การควบคุมได้

 กองช่าง

  56 ก่อสร้างประตูเปดิ - 
ปดิน้ า  บริเวณคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 8

 เพื่อให้  ระบบระบายน้ ามี
การควบคุมได้

ก่อสร้างประตูเปดิ -
 ปดิน้ า   จ านวน   
 1  แหง่  สาย 
2L10L  ใกล้บา้น
นายแก้ว บญุเพง็

665,000      จ านวน
ประตูเปดิ-
ปดิน้ า

 ระบบระบายน้ ามี
การควบคุมได้

 กองช่าง

หนา้ที ่59



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  57 สร้างแนวคันกั้นน้ า  
บริเวณถนนสายหนอง
คล้า – โคกเสลา   หมู่
ที่  1

 เพื่อให้  ระบบระบายน้ ามี
การควบคุมได้

-  สร้างแนวคันกั้น
น้ า   จ านวน  1  
แหง่

500,000      ระยะทาง
แนวคันกั้นน้ า

 ระบบระบายน้ ามี
การควบคุมได้

 กองช่าง

  58 ขุดลอกคลอง  บริเวณ
เขตติดต่อหมู่ที่  13  
ถึงฝายน้ าล้นหว้ยศาล
เจ้า  หมู่ที่  2

 เพื่อให้  คลองน้ าไม่ต้ืนเขิน 
ระบายน้ าได้ดี

-  ขุดลอกคลอง  
ระยะทาง     600  
เมตร

50,000        ระยะทางที่
ขุดคลอง

 คลองน้ าไม่ต้ืนเขิน 
ระบายน้ าได้ดี

 กองช่าง

  59 ก่อสร้างฝายน้ าล้น  
บริเวณคลองหว้ยศาล
เจ้า  หมู่ที่  2    ใกล้
เขตติดต่อต าบลหวั
ปลวก

 เพื่อให้ -  ก่อสร้างฝายน้ า
ล้นกวา้ง  15  เมตร
  สูง  2  เมตร

450,000      ระยะทาง
ของฝาย

                      -    กองช่าง

  60 ขุดลอกคลองบริเวณ
สะพาน  หว้ยศาลเจ้า 
 หมู่ที่  2

 เพื่อให้  คลองน้ าไม่ต้ืนเขิน 
ระบายน้ าได้ดี

-  ขุดลอกคลอง  
ระยะทาง  1,900  
เมตร

350,000      ระยะทางที่
ขุดคลอง

 คลองน้ าไม่ต้ืนเขิน 
ระบายน้ าได้ดี

 กองช่าง

  61 ขุดลอกคลอง  บริเวณ
บา้นนายทเุรียน  ค าภี
ระ  หมู่ที่  2 ถึงเขต
ติดต่อ  หมู่ที่  8

 เพื่อให้  คลองน้ าไม่ต้ืนเขิน 
ระบายน้ าได้ดี

-  ขุดลอกคลอง  
ระยะทาง  2,600  
เมตร

450,000      ระยะทางที่
ขุดคลอง

 คลองน้ าไม่ต้ืนเขิน 
ระบายน้ าได้ดี

 กองช่าง

หนา้ที ่60



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  62 ขุดลอกคลองส่งน้ า  
บริเวณสะพานบา้น
หว้ยศาลเจ้า  หมู่ที่  2 
 ถึงเขตติดต่อหมู่ที่  13

 เพื่อให้  คลองน้ าไม่ต้ืนเขิน 
ระบายน้ าได้ดี

-  ขุดลอกคลอง  
ระยะทาง     800  
เมตร

70,000        ระยะทางที่
ขุดคลอง

 คลองน้ าไม่ต้ืนเขิน 
ระบายน้ าได้ดี

 กองช่าง

  63 ขุดลอกล าลาง
สาธารณะ  หมู่ที่ 2 
(ต่อจากต าบลหวัปลวก)

 เพื่อให้  คลองน้ าไม่ต้ืนเขิน 
ระบายน้ าได้ดี

-  ขุดล าลาง
สาธารณะ         
ระยะทาง  1,000  
เมตร

250,000      ระยะทางที่
ขุดคลอง

 คลองน้ าไม่ต้ืนเขิน 
ระบายน้ าได้ดี

 กองช่าง

  64 ขุดลอกคลองน้ าทิ้ง  ริม
คลองชลประทาน  บริเวณ
บ้านนางนิจ  เนตรมณี  ถึง
ถนนใหญ่  หมู่ที่  4

 เพื่อให้  คลองน้ าไม่ต้ืนเขิน 
ระบายน้ าได้ดี

-  ขุดลอกคลอง  
ระยะทาง     800  
เมตร

70,000        ระยะทางที่
ขุดคลอง

 คลองน้ าไม่ต้ืนเขิน 
ระบายน้ าได้ดี

 กองช่าง

  65 ขุดลอกคลองพร้อม
ดาดคอนกรีต  หมู่ที่  5

 เพื่อให้  คลองน้ าไม่ต้ืนเขิน 
ระบายน้ าได้ดี

-  ขุดลอกคลอง
พร้อมดาด
คอนกรีตและยิง
วางระดับทอ่

350,000      ระยะทางที่
ขุดคลอง

 คลองน้ าไม่ต้ืนเขิน 
ระบายน้ าได้ดี

 กองช่าง

  66 ขุดลอกคลองบริเวณ
คลองบา้นโพธิ ์(จากเขต
ติดต่อพกุร่าง  – ถนน
ใหญ)่  หมู่ที่  7

 เพื่อให้  คลองน้ าไม่ต้ืนเขิน 
ระบายน้ าได้ดี

-  ขุดลอกคลอง  
กวา้ง  5  เมตร  
ยาว  1,930  เมตร 
 ลึก  2  เมตร

350,000      ระยะทางที่
ขุดคลอง

 คลองน้ าไม่ต้ืนเขิน 
ระบายน้ าได้ดี

 กองช่าง

หนา้ที ่61



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  67 ขุดลอกคลอง  บริเวณ
หมู่ที่  8 ถึงเขตติดต่อ 
 หมู่ที่  2

 เพื่อให้  คลองน้ าไม่ต้ืนเขิน 
ระบายน้ าได้ดี

-  ขุดลอกคลอง  
ระยะทาง  1,400  
เมตร

259,000      ระยะทางที่
ขุดคลอง

 คลองน้ าไม่ต้ืนเขิน 
ระบายน้ าได้ดี

 กองช่าง

  68 ขุดลอกคลองส่งน้ า  
บริเวณโรงเรียนวดั
หนองสุทธะ       หมู่ที่ 
 12

 เพื่อให้  คลองน้ าไม่ต้ืนเขิน 
ระบายน้ าได้ดี

ขุดลอกคลองส่งน้ า 
 ระยะทาง 6 เมตร

12,000        ระยะทางที่
ขุดคลอง

 คลองน้ าไม่ต้ืนเขิน 
ระบายน้ าได้ดี

 กองช่าง

  69  ซ่อมแซมคลอง หมู่ที่ 
13

 เพื่อให้  คลองน้ ามีสภาพที่
แข็งแรง รองรับน้ า
ได้ดี

 คลองด้านใน 
บริเวณบา้นนาย
บญุมา โพธิเ์ขียว

-           10,000        ระยะทางที่
ซ่อมแซม

 คลองน้ ามีสภาพที่
แข็งแรง รองรับน้ า
ได้ดี

 กองช่าง

  70  ขุดลอกคลองระบาย
น้ าสาธารณะ หมู่ที่ 6

 เพื่อให้  คลองน้ าไม่ต้ืนเขิน 
ระบายน้ าได้ดี

 กวา้ง 3 ม. ลึก 1.5
 ม. ยาว 2,800 ม. 
คิดเปน็พื้นที่การขุด
ลอก 7,700 ลบ.ม.

283,000      ระยะทางที่
ขุดคลอง

 คลองน้ าไม่ต้ืนเขิน 
ระบายน้ าได้ดี

 กองช่าง

 รวม  70  โครงการ                    -   4,060,000   5,768,000            -               -      6,356,000             -               -            -  - 

หนา้ที ่62



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1   การพัฒนาคุณภาพชวีิต
1. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.4 แผนงาน เคหะและชมุชน
   - กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ / ด้านอื่น ๆ

 ตัวชี้วดั
2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1 ติดต้ังเคร่ืองออกก าลัง
กาย หมู่ที่ 1

 เพื่อให้  ประชาชนมีแหล่ง
ออกก าลังกายเพิ่มขึ้น

 ติดต้ังเคร่ืองออก
ก าลังกาย บริเวณ
ที่ท าการผู้ใหญ่บา้น
 (ศาลา
อเนกประสงค์)

200,000     200,000      ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนมีแหล่ง
ออกก าลังกายเพิ่มขึ้น

 กองช่าง

    2 สร้างโดมเอนกประสงค์
 หมู่ที่ 2

 เพื่อให้  ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมมากขึ้น

 บริเวณวดัเขตสวา่ง
 ขนาด 40 x 40 
เมตร

6,000,000   ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมมากขึ้น

 กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยปุาหวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา้ที ่63



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    3 โครงการติดต้ังกล้อง  
CCTV  หมู่ที่  3

 เพื่อให้  ประชาชนมคีวามอุ่น
ใจมากขึ้น สามารถ
ติดตามคดีต่าง ๆ ได้
ง่ายขึ้น

 ติดต้ังกล้อง CCTV
 บริเวณทางแยก 
หรือจุดเส่ียงใน
หมู่บา้น

500,000      จ านวนที่
ติดต้ัง

 ประชาชนมีความ
อุ่นใจมากขึ้น 
สามารถติดตามคดี
ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

 กองช่าง

    4 ติดต้ังกระจกโค้ง หมู่ที่
 6

 เพื่อให้  ประชาชนได้รับความ
สะดวก ลดอบุติัเหตุ
บนทอ้งถนน

 จ านวน 3 จุด 
(หน้าวดัหนองถ่าน
เหนือ 1 จุด และ
หนองถ่านน้อย 2 
จุด)

50,000       ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวก ลดอบุติัเหตุ
บนทอ้งถนน

 กองช่าง

    5 โครงการติดต้ังกล้อง  
CCTV  หมู่ที่ 7

 เพื่อให้  ประชาชนมคีวามอุ่น
ใจมากขึ้น สามารถ
ติดตามคดีต่าง ๆ ได้
ง่ายขึ้น

 ติดต้ังกล้อง CCTV 
บริเวณทางแยก หรือ
จุดเส่ียงในหมู่บา้น

500,000       จ านวนที่ติดต้ัง  ประชาชนมคีวามอุ่น
ใจมากขึ้น สามารถ
ติดตามคดีต่าง ๆ ได้
ง่ายขึ้น

 กองช่าง

    6 ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์  หมู่ที่ 9

 เพื่อให้  ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมมากขึ้น

 ณ บริเวณบา้นนาย
เจริญ  มีแก้ว หมู่ที่
 9 กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 12 เมตร

320,000      ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมมากขึ้น

 กองช่าง

    7 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาพร้อมติดต้ังเคร่ือง
ออกก าลังกาย หมู่ที่ 10

 เพื่อให้  ประชาชนมีแหล่ง
ออกก าลังกายเพิ่มขึ้น

ก่อสร้างลานกีฬา
พร้อมติดต้ังเคร่ือง
ออกก าลังกาย 
บริเวณวดัหนอง
ไข่น้ า

500,000      ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนมีแหล่ง
ออกก าลังกายเพิ่มขึ้น

 กองช่าง

หนา้ที ่64



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    8 กอ่สร้างศาลาพกั
ผู้โดยสาร  บริเวณบา้น
นายแดง สุวรรณโณ  หมู่
ที่  10

 เพื่อให้  ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย และมี
จุดพกัรถ ลดปญัหา
อบุติัเหตุ

-  กอ่สร้างศาลาพกั
ผู้โดยสาร  จ านวน  1
  แหง่

250,000       ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย และมี
จุดพกัรถ ลดปญัหา
อบุติัเหตุ

 กองช่าง

    9 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ หมู่ที่
 11

 เพื่อให้  ประชาชนมคีวามอุ่น
ใจมากขึ้น สามารถ
ติดตามคดีต่าง ๆ ได้
ง่ายขึ้น

จ านวน 4 จุด 
บริเวณส่ีแยกไฟแดง
วัดศรีจอมทอง

500,000       จ านวนที่ติดต้ัง  ประชาชนมคีวามอุ่น
ใจมากขึ้น สามารถ
ติดตามคดีต่าง ๆ ได้
ง่ายขึ้น

 กองช่าง

   10 โครงการกอ่สร้างลาน
กฬีาพร้อมติดต้ังเคร่ือง
ออกก าลังกาย หมู่ที่ 11

 เพื่อให้  ประชาชนมแีหล่ง
ออกก าลังกายเพิ่มขึ้น

กอ่สร้างลานกฬีา
พร้อมติดต้ังเคร่ือง
ออกก าลังกาย 
บริเวณบา้นนายสันติ
 มเีคราะหดี์

500,000       ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนมแีหล่ง
ออกก าลังกายเพิ่มขึ้น

 กองช่าง

   11 ติดต้ังกระจกโค้งและไฟ
กระพริบ หมู่ที่ 14

 เพื่อให้  ประชาชนได้รับความ
สะดวก และลด
อบุติัเหตุบนทอ้งถนน

จ านวน 2 จุด บริเวณ
โค้งบา้นนางหอมละ
มยั เถื่อนทอง

130,000       ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวก และลด
อบุติัเหตุบนทอ้งถนน

 กองช่าง

  12 โครงการก่อสร้าง
สนามฟตุซอล บริเวณ
วดัหนองถ่านเหนือ 
หมู่ที่ 6

 เพื่อให้  ประชาชนมีแหล่ง
ออกก าลังกายเพิ่มขึ้น

ก่อสร้างสนามฟตุ
ซอล กวา้ง 20 
เมตร ยาว 40 เมตร

150,000    -             ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนมีแหล่ง
ออกก าลังกายเพิ่มขึ้น

 กองช่าง

หนา้ที ่65



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  13 โครงการติดต้ังกล้อง  
CCTV  หมู่ที่  12

 เพื่อให้  ประชาชนมคีวามอุ่น
ใจมากขึ้น สามารถ
ติดตามคดีต่าง ๆ ได้
ง่ายขึ้น

-  ติดต้ังกล้อง  
CCTVจ านวน  3  จุด
  ได้แก ่ 1.  หนา้
โรงเรียนวัดหนอง
สุทธะ, 2. หนา้วัด
หนองสุทธะ, 3. 
บริเวณทางโค้ง

50,000      -             จ านวนที่
ติดต้ัง

 ประชาชนมคีวามอุ่น
ใจมากขึ้น สามารถ
ติดตามคดีต่าง ๆ ได้
ง่ายขึ้น

 กองช่าง

  14 ก่อสร้างศาลาพกั
ผู้โดยสาร  บริเวณ
สะพานข้ามคลอง หว้ย
ศาลเจ้า หมู่ที่ 2

 เพื่อให้  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย 
และมีจุดพกัรถ ลด
ปญัหาอุบติัเหตุ

-  ก่อสร้างศาลา
พกัผู้โดยสาร  
จ านวน  1  แหง่

250,000    -             ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย 
และมีจุดพกัรถ ลด
ปญัหาอุบติัเหตุ

 กองช่าง

  15 ก่อสร้างศาลาพกั
ผู้โดยสาร  บริเวณ
บา้นนายนิ่ม  เถื่อนทอง
   หมู่ที่  14

 เพื่อให้  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย 
และมีจุดพกัรถ ลด
ปญัหาอุบติัเหตุ

-  ก่อสร้างศาลา
พกัผู้โดยสาร  
จ านวน  1  แหง่

250,000    -             ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย 
และมีจุดพกัรถ ลด
ปญัหาอุบติัเหตุ

 กองช่าง

  16 ก่อสร้างศาลาพกั
ผู้โดยสาร  บริเวณ
ทางเข้าบา้นหนองกอง
 หมู่ที่  12

 เพื่อให้  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย 
และมีจุดพกัรถ ลด
ปญัหาอุบติัเหตุ

-  ก่อสร้างศาลา
พกัผู้โดยสาร  
จ านวน  1  แหง่

250,000    -             ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย 
และมีจุดพกัรถ ลด
ปญัหาอุบติัเหตุ

 กองช่าง

   17 กอ่สร้างศาลาพกั
ผู้โดยสาร  บริเวณบา้น
นายนยิม   เข้ลี  หมู่ที่ 14

 เพื่อให้  ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย และมี
จุดพกัรถ ลดปญัหา
อบุติัเหตุ

-  กอ่สร้างศาลาพกั
ผู้โดยสาร  จ านวน  1
  แหง่

250,000      -              ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย และมี
จุดพกัรถ ลดปญัหา
อบุติัเหตุ

 กองช่าง

หนา้ที ่66



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  18 ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์  บริเวณ
วดัหนองไข่น้ า  หมู่ที่ 10

 เพื่อให้  ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมมากขึ้น

-  ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์  
กวา้ง  5  เมตร  
ยาว  16  เมตร

320,000    -             ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมมากขึ้น

 กองช่าง

  19 ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์  
บริเวณหน้าวดัหนอง
สุทธะ  หมู่ที่ 12

 เพื่อให้  ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมมากขึ้น

-  ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์  
กวา้ง  4  เมตร  
ยาว  12  เมตร

200,000    -             ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมมากขึ้น

 กองช่าง

  20 ซ่อมแซมศาลา
เอนกประสงค์  หมู่ที่ 8

 เพื่อให้  ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมมากขึ้น

-  ซ่อมแซมศาลา
เอนกประสงค์  
จ านวน  1  แหง่

50,000      -             ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมมากขึ้น

 กองช่าง

  21 ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์   
บริเวณที่สาธารณะ
ประจ าหมู่บา้น  (ปาุช้า
เก่า)   หมู่ที่ 8

 เพื่อให้  ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมมากขึ้น

-  ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์  
จ านวน  1  แหง่

400,000    -             ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมมากขึ้น

 กองช่าง

  22 ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์  บริเวณ
วดัหนองสุทธะ  หมู่ที่  
12

 เพื่อให้  ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมมากขึ้น

-  ก่อสร้างลาน  
คสล.  
เอนกประสงค์  
กวา้ง  30  เมตร  
ยาว  60  เมตร

900,000    -             ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมมากขึ้น

 กองช่าง

หนา้ที ่67



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  23 ปาูยบอกบา้นเลขที่/
ปาูยบอกชื่อซอย/ปาูย
บอกชื่อหมู่บา้น/ปาูย
บอกเขต/ปาูยบอกทาง

 เพื่อให้  ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง

-  จัดท าปาูยบอก
บา้นเลขที/่ปาูย
บอกชื่อซอย/ปวู
ยบอกชื่อหมู่บา้น/
ปาูยบอกเขต/ปาูย
บอกทาง  ใหก้ับ
ทกุหมู่บา้น

300,000    -             จ านวนที่
ติดต้ัง

 ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง

 กองช่าง

  24 ปาูยบอกจุดเส่ียง / 
ทางโค้ง / ทางแยก  
หมู่ที่  5

 เพื่อให้  ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง ลด
ปญัหาอุบติัเหตุ

-  จัดท าปาูยบอก
บอกจุดเส่ียง / ทาง
โค้ง / ทางแยก

100,000    -             จ านวนที่
ติดต้ัง

 ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง ลด
ปญัหาอุบติัเหตุ

 กองช่าง

   25 โครงตลาดสด  ของ
เทศบาลต าบลหว้ยปาุ
หวาย

 เพื่อให้  ประชาชนมสีถานที่
จ าหนา่ย และซ้ือสินค้า
ในพื้นที่ กระตุ้น
เศรษฐกจิชุมชน

กอ่สร้างตลาดสด  
ขนาด  20 x 20 เมตร

2,500,000   -              ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนมสีถานที่
จ าหนา่ย และซ้ือสินค้า
ในพื้นที่ กระตุ้น
เศรษฐกจิชุมชน

 กองช่าง

   26  โครงการติดต้ังเคร่ือง
ออกก าลังกายบริเวณวัด
เขตสว่าง หมู่ที่ 2

 เพื่อให้  ประชาชนมแีหล่ง
ออกก าลังกายเพิ่มขึ้น

 ติดต้ังเคร่ืองออก
ก าลังกาย

500,000     -              จ านวนที่ติดต้ัง  ประชาชนมแีหล่ง
ออกก าลังกายเพิ่มขึ้น

 กองช่าง

   27  โครงการกอ่สร้างสนาม
เด็กเล่นบริเวณศาลา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 8

 เพื่อให้  ประชาชนมแีหล่ง
ออกก าลังกายเพิ่มขึ้น

 กอ่สร้างสนามเด็ก
เล่น จ านวน 1 แหง่

150,000     -              ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนมแีหล่ง
ออกก าลังกายเพิ่มขึ้น

 กองช่าง

หนา้ที ่68



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

   28  โครงการกอ่สร้างหอ้ง
สุขาบริเวณสนามกฬีา
ประจ าต าบล หมู่ที่ 11

 เพื่อให้  ประชาชนได้รับความ
สะดวก มส้ีวมที่ถูก
สุขลักษณะ

 กอ่สร้างหอ้งสุขา
แบบชักโครก จ านวน
 3 หอ้ง พร้อมไฟฟาู
แสงสว่าง

80,000       -              ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวก มส้ีวมที่ถูก
สุขลักษณะ

 กองช่าง

  29  โครงการก่อสร้างสุขา
บริเวณวดัศรีจอมทอง 
หมู่ที่ 11

 เพื่อให้  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก มีส้วม
ที่ถูกสุขลักษณะ

 ก่อสร้างหอ้งสุขา
แบบชักโครง 
จ านวน 6 หอ้ง 
พร้อมไฟฟาูแสง
สวา่ง

160,000    -             ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก มีส้วม
ที่ถูกสุขลักษณะ

 กองช่าง

  30  โครงการก่อสร้างหอ้ง
สุขาบริเวณศูนย์สาธติ
การตลาดเพื่อชุมชน 
หมู่ที่ 8

 เพื่อให้  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก มีส้วม
ที่ถูกสุขลักษณะ

 ก่อสร้างหอ้งสุขา
แบบชักโครก 
จ านวน 3 หอ้ง 
พร้อมไฟฟาูแสง
สวา่ง

80,000     -             ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก มีส้วม
ที่ถูกสุขลักษณะ

 กองช่าง

  31  โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาประจ าต าบล

 เพื่อให้  ประชาชนมีแหล่ง
ออกก าลังกายเพิ่มขึ้น

 ปรับปรุงสนาม
กีฬา จ านวน 1 แหง่

100,000    -             ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนมีแหล่ง
ออกก าลังกายเพิ่มขึ้น

 กองช่าง

  32  โครงการก่อสร้างหอ้ง
สุขาสาธารณะของ 
ทต.หว้ยปาุหวาย

 เพื่อให้  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก มีส้วม
ที่ถูกสุขลักษณะ

 ก่อสร้างหอ้งสุขา
สาธารณะ จ านวน 
5 หอ้ง

1,000,000 -             ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก มีส้วม
ที่ถูกสุขลักษณะ

 กองช่าง

  33  โครงการปรับปรุงรถ
รับส่งผู้ปวุยของ ทต.
หว้ยปาุหวาย

 เพื่อให้  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ในยาม
เจ็บปวุย ฉุกเฉิน

 ปรับปรุงรถรับส่ง
ผู้ปวุย จ านวน 1 คัน

300,000    -             ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ในยาม
เจ็บปวุย ฉุกเฉิน

 กอง
สาธารณสุขฯ

หนา้ที ่69



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  34  โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬาของ ทต.
หว้ยปาุหวาย

 เพื่อให้  ประชาชนมีแหล่ง
ออกก าลังกายเพิ่มขึ้น

 ก่อสร้างสนามกีฬา
 จ านวน 1 แหง่

1,000,000 -             ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนมีแหล่ง
ออกก าลังกายเพิ่มขึ้น

 กองช่าง

  35 ติดต้ังกระจกโค้ง หมู่ที่
 2

 เพื่อให้  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ลด
อุบติัเหตุบนทอ้งถนน

 จ านวน 2 จุด 
บริเวณบา้นนาง
จ าเนียร ดาวมา 
และ บา้นนายสม
พร เถื่อนวงษ์

-           50,000        ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ลด
อุบติัเหตุบนทอ้งถนน

 กองช่าง

  36 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ 
หมู่ที่ 2

 เพื่อให้  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ลด
อุบติัเหตุบนทอ้งถนน

 บริเวณจุดเส่ียง -           50,000        ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ลด
อุบติัเหตุบนทอ้งถนน

 กองช่าง

  37 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ 
หมู่ที่ 4

 เพื่อให้  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ลด
อุบติัเหตุบนทอ้งถนน

 บริเวณจุดเส่ียง -           50,000        ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ลด
อุบติัเหตุบนทอ้งถนน

 กองช่าง

  38  โครงการติดต้ังเคร่ือง
ออกก าลังกายบริเวณ
วดัเขตสวา่ง หมู่ที่ 4

 เพื่อให้  ประชาชนมีแหล่ง
ออกก าลังกายเพิ่มขึ้น

 ติดต้ังเคร่ืองออก
ก าลังกายบริเวณ
ศาลาประชาคม

500,000      จ านวนที่
ติดต้ัง

 ประชาชนมีแหล่ง
ออกก าลังกายเพิ่มขึ้น

 กองช่าง

  39 ติดต้ังกระจกโค้ง หมู่ที่
 8

 เพื่อให้  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ลด
อุบติัเหตุบนทอ้งถนน

 บริเวณซอย วลัภา -           25,000        ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ลด
อุบติัเหตุบนทอ้งถนน

 กองช่าง

หนา้ที ่70



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  40 ก่อสร้างหลังคาคลุม
ถนน หมู่ที่ 12

 เพื่อให้  ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมมากขึ้น

 บริเวณถนนหน้า
ศาลาการเปรียญ
วดัหนองสุทธะ 
ขนาดกวา้ง 8 เมตร
 ยาว 24 เมตร

-           500,000      ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมมากขึ้น

 กองช่าง

 รวม  40 โครงการ                  - 9,320,000  -           5,870,000 3,600,000  1,375,000             -              -            - 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.5 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
   - กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยปุาหวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา้ที ่71



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    1  โครงการฝึกอบรม
เพื่อพฒันาผู้สูงอายุ
ต าบลหว้ยปาุหวาย

 เพื่อให้  ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีและมี
ศักยภาพ

 จัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานใหแ้ก่
ผู้สูงอายุในพื้นที่ 
ภายในปงีบประมาณ

200,000     200,000     200,000    200,000    200,000      จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

 ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีและมี
ศักยภาพ

 ส านักปลัด

    2  โครงการฝึกอบรม
เพื่อพฒันาคนพกิาร
ต าบลหว้ยปาุหวาย

 เพื่อให้  คนพกิารมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีและมี
ศักยภาพ

 จัดฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาคนพกิารใน
ด้านต่างๆ

200,000     200,000     200,000    200,000    200,000      จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

 คนพกิารมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีและมี
ศักยภาพ

 ส านักปลัด

    3  โครงการส่งเสริมการ
จัดสวสัดิการสังคม

 เพื่อให้  ประชาชนในพื้นที่มี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

 จัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้าน
สวสัดิการสังคม 
เช่น การใหค้วามรู้ 
การฝึกอบรม การดู
งาน ฯลฯ

200,000     200,000     200,000    200,000    200,000      จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

 ประชาชนในพื้นที่มี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

 ส านักปลัด

    4  โครงการคุ้มครองสิทธิ
เด็ก

 เพื่อให้  เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ได้รับการ
คุ้มครองและเข้าใจใน
สิทธิหนา้ที่ของตนเอง

 จัดฝึกอบรม ดูงาน
 ใหแ้ก่ผู้น าทาง
ความคิด เด็ก และ
เยาวชนในพื้นที่

200,000     200,000     200,000    200,000    200,000      จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

 เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ได้รับการ
คุ้มครองและเข้าใจใน
สิทธิหนา้ที่ของตนเอง

 ส านักปลัด

    5  โครงการฝึกอบรม
เพื่อพฒันาสตรีต าบล
หว้ยปาุหวาย

 เพื่อให้  สตรีในพื้นที่มี
คุณภาพชีวติที่ดีและ
มีศักยภาพ

 จัดฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาคนพกิารใน
ด้านต่างๆ

200,000     200,000     200,000    200,000    200,000      จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

 สตรีในพื้นที่มี
คุณภาพชีวติที่ดีและ
มีศักยภาพ

 ส านักปลัด

 รวม  5   โครงการ                     - 1,000,000  1,000,000  1,000,000 1,000,000  1,000,000              -               -            -  - 

หนา้ที ่72



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1  การพัฒนาคุณภาพชวีิต
1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.5 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
   - กลยุทธ์ที ่5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1 โครงการพลังวัยใส ตัวก็
ไทย ใจกไ็ทย

 เพื่อให้  เด็กและเยาวชนใช้
เวลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์

 จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และ
ประกวดเชิง
สร้างสรรค์

100,000     100,000     100,000    100,000    100,000      จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 เด็กและเยาวชนใช้
เวลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์

 กองการศึกษา

    2  โครงการประกวด
หมู่บา้นดีเด่นด้านการ
พฒันา

 เพื่อให้  เกิดการพฒันาใน
ชุมชนอย่างยั่งยืน

 จัดประกวด
หมู่บา้น/ชุมชนดีเด่น

100,000     100,000     100,000    100,000    100,000      จ านวน
ชุมชนที่เข้า
ร่วมฯ

 เกิดการพฒันาใน
ชุมชนอย่างยั่งยืน

 ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยปุาหวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา้ที ่73



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    3  โครงการฝึกอบรม
ผู้น าชุมชน

 เพื่อให้  ผู้น าชุมชนได้รับ
ความรู้ และการบรู
ณาการร่วมกัน
ระหวา่งชุมชนและ
ทอ้งถิ่น

 จัดฝึกอบรม และ
ศึกษาดูงาน อย่าง
น้อยปลีะ 1 คร้ัง

100,000     100,000     100,000    100,000    100,000      จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 ผู้น าชุมชนได้รับ
ความรู้ และการบรู
ณาการร่วมกัน
ระหวา่งชุมชนและ
ทอ้งถิ่น

 ส านักปลัด

    4  โครงการเสริมสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์

 เพื่อให้  ประชาชนใน
ทอ้งถิ่นมีความสมัคร
สมานสามัคคีกัน
มากขึ้น

 จัดกิจกรรมอย่าง
น้อยปลีะ 1 คร้ัง

50,000      50,000      50,000     50,000      50,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 ประชาชนใน
ทอ้งถิ่นมีความสมัคร
สมานสามัคคีกัน
มากขึ้น

 ส านักปลัด

    5  โครงการ "รักชาติ ศาส
 กษตัริย์" ด้วยหวัใจ

 เพื่อให้  ประชาชนทกุหมู่
เหล่า ได้ตระหนักถึง
ความเปน็ไทย ส านึก
รักบา้นเกิดและ
ประเทศ

 จัดกิจกรรมอย่าง
น้อยปลีะ 1 คร้ัง

50,000      50,000      50,000     50,000      50,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 ประชาชนทกุหมู่
เหล่า ได้ตระหนักถึง
ความเปน็ไทย ส านึก
รักบา้นเกิดและ
ประเทศ

 ส านักปลัด

 รวม  5   โครงการ                     - 400,000     400,000     400,000    400,000    400,000                -              -            -  - 

หนา้ที ่74



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.5 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
   - กลยุทธ์ที ่6 เพิม่ศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน

 ตัวชี้วดั
2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1  สนับสนุนเมล็ดพนัธุ์
และพนัธุพ์ชื

 เพื่อให้  ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 อดุหนนุเมล็ดพนัธุ์
และพนัธุพ์ชืใหแ้ก่
เกษตรกร ประชาชน
ผู้สนใจ หรือกลุ่ม
อาชีพเกี่ยวกบัเกษตร
 ในพื้นที่ต าบลหว้ย
ปาุหวาย

50,000      50,000      50,000     50,000      50,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยปุาหวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา้ที ่75



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    2  ส่งเสริมอาชีพปลูก
กระชาย

 เพื่อให้  ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 อดุหนนุเมล็ดพนัธุ์
และพนัธุพ์ชืใหแ้ก่
เกษตรกร ประชาชน
ผู้สนใจ หรือกลุ่ม
อาชีพเกี่ยวกบัเกษตร
 ในพื้นที่ต าบลหว้ย
ปาุหวาย

50,000      50,000      50,000     50,000      50,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 ส านักปลัด

    3  ส่งเสริมอาชีพปลูก
มะนาว

 เพื่อให้  ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 อดุหนนุเมล็ดพนัธุ์
และพนัธุพ์ชืใหแ้ก่
เกษตรกร ประชาชน
ผู้สนใจ หรือกลุ่ม
อาชีพเกี่ยวกบัเกษตร
 ในพื้นที่ต าบลหว้ย
ปาุหวาย

50,000      50,000      50,000     50,000      50,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 ส านักปลัด

    4  โครงการส่งเสริม
อาชีพการเกษตรและ
ปศุสัตว์

 เพื่อให้  ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 ฝึกอบรมใหแ้ก่
ตัวแทนเกษตรกรที่
สนใจทกุหมู่บา้น

10,000      10,000      10,000     10,000      10,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 ส านักปลัด

    5  ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
น้ ายาล้างจาน / 
ข้าวโพด / ปุ๋ยอินทรีย์

 เพื่อให้  ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 ฝึกอบรมใหแ้ก่
ตัวแทนเกษตรกรที่
สนใจทกุหมู่บา้น

50,000      50,000      50,000     50,000      50,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 ส านักปลัด

หนา้ที ่76



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    6  ปั๊มน้ ามันชุมชน  เพื่อให้  ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 ฝึกอบรมใหค้วามรู้
 และส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม

10,000      10,000      10,000     10,000      10,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 ส านักปลัด

    7  สหกรณ์ร้านค้าชุมชน  เพื่อให้  ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 ฝึกอบรมใหค้วามรู้
 และส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม

10,000      10,000      10,000     10,000      10,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 ส านักปลัด

    8  ส่งเสริมอาชีพ และ
เศรษฐกิจพอเพยีงตาม
แนวทฤษฎใีหม่

 เพื่อให้  ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 ฝึกอบรมใหค้วามรู้
 และส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม

10,000      10,000      10,000     10,000      10,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 ส านักปลัด

    9  ส่งเสริมอาชีพนวด
แผนไทย

 เพื่อให้  ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 ฝึกอบรมใหค้วามรู้
 และส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม

10,000      10,000      10,000     10,000      10,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 ส านักปลัด

หนา้ที ่77



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  10  ส่งเสริมอาชีพจักสาน  เพื่อให้  ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 ฝึกอบรมใหค้วามรู้
 และส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม

10,000      10,000      10,000     10,000      10,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 ส านักปลัด

 รวม  10   โครงการ                    - 260,000     260,000     260,000    260,000    260,000               -                -           -  - 

หนา้ที ่78



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.6 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
   - กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ

 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1  ก่อสร้างถนน คสล.
สายบา้นนายประวตัร 
สาระวงษ ์ หมู่ที่3

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้างถนน คสล.
 กวา้ง 3 เมตร ยาว
 400 เมตร

     720,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

    2  ซ่อมแซมถนน คสล.
สายบา้นนางสาว
อ านวย หรัดดี  หมู่ที่ 4

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมถนน 
คสล. กวา้ง 3 เมตร
 ยาว 600 เมตร 
พร้อมซ่อมแซม
ไหล่ทาง

     800,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยปุาหวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณที่ผ่านมา  ผลที่คาดวา่จะได้รับ  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา้ที ่79



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    3  ก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยร่วมใจพฒันา
(ที่เหลือ)  หมู่ที่ 5

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้างถนน  
คสล.  กวา้ง  3  
เมตร  ยาว  150  
เมตร

     270,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

    4  ซ่อมแซมถนน คสล.บ
ริเวณรอบหมู่บา้น หมู่ที่
 8

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมถนน 
คสล.  กวา้ง    
เมตร  ยาว  800  
เมตร

  1,500,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

    5  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
บริเวณบา้นนายค านาย
  กองแปง  หมูที่ 9

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  กวา้ง  3  
เมตร  ยาว  50  
เมตร

      50,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

    6   ซ่อมแซมถนน คสล. 
บริเวณบา้นนางแหวด  
กองสมงิ  หมู่ที่  13

 เพื่อให้  ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกยิ่งขึ้น

 ซ่อมแซมถนน คสล.
 กว้าง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร

      780,000  ความยาว
ของถนน

 ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกยิ่งขึ้น

 กองช่าง

หนา้ที ่80



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    7  โครงการปรับปรุงทอ่
ระบายน้ าพร้อม
ทางเดินเทา้ บริเวณ
หน้าเทศบาลต าบล
หว้ยปาุหวาย     หมู่ที่
 8

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้างทางเดิน
เทา้พร้อมวางทอ่ค
สล.Ø 1.00 เมตร
ยาว 100 เมตร

     300,000 -  -  ความยาว
ของทางเดิน

ทา้ว

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

    8 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีต สายหนอง
ผักกระเฉด หมู่ที่ 3

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

ซ่อมแซมถนน
คอนกรีต สาย
หนองผักกระเฉด
คิดเปน็พื้นที่ คสล.
ไม้น้อยกวา่ 1,050 
ตรม.

     500,000 - - -  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

    9 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนน สายวัด
ใหมสุ่วรรณโณ - วัด
หนองโปงุ หมู่ที่ 5,9,10

 เพื่อให้  เกดิความสะดวกใน
การเดินทางและ
ปอูงกนัอบุติัเหตุจาก
ถนนช ารุด

กอ่สร้างถนนลาดยาง
 กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร 
จากวัดหนองโปงุ 
เชื่อมต่อสายหนา้
พระลาน - บา้นครัว

    4,320,000 ระยะทางของ
ถนน

 เกดิความสะดวกใน
การเดินทางและ
ปอูงกนัอบุติัเหตุจาก
ถนนช ารุด

 กองช่าง

หนา้ที ่81



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

   10 โครงการวางทอ่ คสล. 
หมู่ที่ 8 พร้อมบอ่พกั

 เพื่อให้  การระบายน้ า
คล่องตัว ลดปญัหา
อทุกภยั

ฝ่ังเดียวกบัปอูม
ต ารวจ ระยะทางไม่
ต่ ากว่า 200 เมตร

      451,000 จ านวนทอ่  การระบายน้ า
คล่องตัว ลดปญัหา
อทุกภยั

 กองช่าง

   11 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนน สายคัน
คลอง ม.13

 เพื่อให้  เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

ถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 182 ม. หนา
 0.15 ม.

      454,000 ความยาวของ
ถนน

 เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

   12  โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บริเวณถนนสายบา้น
นายบณุเรือง พะทะยะ )
 หมู่ที่ 11

 เพื่อให้  เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ขนาดความกว้าง 
3.00 เมตร ความยาว
 157.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร

      285,000  ความยาว
ของถนน

 เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

   13  โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. ซอยร่วมในพฒันา 
หมู่ที่ 5

 เพื่อให้  เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ขนาดความกว้าง 
3.00 เมตร ความยาว
 175.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร

      317,000  ความยาว
ของถนน

 เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

   14  โครงการกอ่สร้างถนน
ดินลูกรัง (บริเวณสายคัน
คลอง) หมู่ที่ 7

 เพื่อให้  เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กว้าง 3.0 เมตร ยาว
 1,350 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

      290,000  ความยาว
ของถนน

 เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

   15 ซ่อมแซมถนนลูกรังทั้ง
ต าบล

 เพื่อให้  เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

ลงลูกรัง ใหก้บัถนนที่
ช ารุด ภายในต าบล

      300,000       400,000      500,000       500,000        600,000 จ านวนถนนที่
ซ่อมแซม

 เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

หนา้ที ่82



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

   16  โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บา้น 
บริเวณริมคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 2

 เพื่อให้  เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กว้าง 3 เมตร ยาว 
700 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.1 เมตร ลงลูกรัง
พร้อมเกล่ียแต่ง

        73,500  ความยาว
ของถนน

 เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

   17  โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. สายข้างบา้นนาง
ทองมาก สายบวั หมู่ที่ 3

 เพื่อให้  เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กว้าง 4 เมตร ยาว 
65 เมตร หนา 0.15 
เมตร

      117,000  ความยาว
ของถนน

 เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

   18  โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บา้น 
บริเวณบา้นนางสายพณิ 
สุขใจ หมู่ที่ 4

 เพื่อให้  เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กว้าง 4 เมตร ยาว 
130 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.1 เมตร ลงลูกรัง
พร้อมเกล่ียแต่ง

              -    ความยาว
ของถนน

 เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

   19 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บริเวณบา้นนายบญุ
ธรรม โพธิท์อง ) หมู่ที่ 5

 เพื่อให้  เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

ขนาดความกว้าง 
3.00 เมตร ความยาว
 50.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร

              -    ความยาว
ของถนน

 เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

   20  โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บา้น
(บริเวณบา้นนางสาว
สายัณห ์มหาหงิค์) หมู่ที่ 6

 เพื่อให้  เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ขนาดความกว้าง 
3.00 เมตร ความยาว
 1,800.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร
 และลงลูกรังพร้อม

              -    ความยาว
ของถนน

 เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

หนา้ที ่83



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

   21  โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (บริเวณบา้น 
น.ส.ยุวะรา แกว้มณี ) 
หมู่ที่ 8

 เพื่อให้  เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ช่วงที่ 1 ขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 128.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ช่วงที่ 2. 
ขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว
 90.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร

              -    ความยาว
ของถนน

 เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

   22 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บริเวณถนนสายบา้น
นายละเอยีด ภาบตุร ) 
หมู่ที่ 9

 เพื่อให้  เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

ขนาดความกว้าง 
3.00 เมตร ความยาว
 264.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร

              -    ความยาว
ของถนน

 เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

   23  โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บริเวณสายบา้นนายนลิ
 นาโพธิ์) หมู่ที่ 10

 เพื่อให้  เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว
 196.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร

              -    ความยาว
ของถนน

 เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

หนา้ที ่84



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

   24  โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บริเวณถนนสายข้าง
บา้นนางเล็ก พทุธปญัญา)
 หมู่ที่ 12

 เพื่อให้  เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ช่วงที่ 1. ขนาด
ความกว้าง 3.00 
เมตร ความยาว 
190.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ช่วงที่ 2. 
ขนาดความกว้าง 
3.00 เมตร ความยาว
 65.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร

              -    ความยาว
ของถนน

 เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

   25  โครงการติดต้ังการ์ดเลน
แผงกั้นตกไหล่ทางถนน  
 หมู่ที่ 13

 เพื่อให้  เกดิความปลอดภยั
ของผู้ใช้ถนน

บริเวณถนนสายคัน
คลองวัดดอยหนิปนู

      800,000  ความยาว
ของถนน

 เกดิความปลอดภยั
ของผู้ใช้ถนน

 กองช่าง

   26 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.(บริเวณสายบา้น
นายสมศักด์ิ อว่ม
ประเสริฐ–บา้นนาง
ทองแดง เตมยีงค์) หมู่ที่ 
14

 เพื่อให้  เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

ขนาดความกว้าง 
3.00 เมตร ความยาว
 260.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร

              -   ความยาวของ
ถนน

 เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

   27 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ในพื้นที่ต าบลหว้ยปาุ
หวาย

 เพื่อให้  เกดิความสะดวกใน
การสัญจร ลด
อบุติัเหตุอนัเกดิจาก
ถนนช ารุด

ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ถนนภายในต าบล
หว้ยปาุหวาย กรณีมี
ความจ าเปน็เร่งด่วน

      300,000       300,000      300,000       300,000        300,000 ความยาวของ
ถนน

 เกดิความสะดวกใน
การสัญจร ลด
อบุติัเหตุอนัเกดิจาก
ถนนช ารุด

 กองช่าง

หนา้ที ่85



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

   28 ค่าซ่อมแซมทางระบาย
น้ า หมู่ที่ 5

 เพื่อให้  มกีารระบายน้ า
คล่องตัว ลดปญัหา
อทุกภยัในพื้นที่

โดยวางทอ่ คสล. 
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.6 เมตร 
จ านวน 24 ทอ่น

        56,900 จ านวนทอ่  มกีารระบายน้ า
คล่องตัว ลดปญัหา
อทุกภยัในพื้นที่

 กองช่าง

  29  ก่อสร้างถนน คสล.
สายบา้นนางสายทอง -
 นางสุนีย์  หมู่ที่ 1

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้างถนน คสล.
 กวา้ง 3 เมตร ยาว
 80 เมตร

     144,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  30 ก่อสร้างถนน คสล.
จากวดัหนองคล้าถึง
บา้นนางค้ิม   ค าภวีงษ์
  หมู่ที่  1

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล.
 กวา้ง 3 เมตร ยาว 
 150 เมตร

     270,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  31  ก่อสร้างถนนลูกรัง
สายบา้นนายสมบติั  
หมื่นวเิชียร      หมู่ที่ 1

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้างถนนลูกรัง
 กวา้ง 3 เมตร ยาว
 100 เมตร

      15,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  32  ก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณบา้นนางโสพศิ 
 จันสุข หมู่ที่ 1

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล.
 กวา้ง    4เมตร 
ยาว  67    เมตร

     175,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

หนา้ที ่86



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  33 วางทอ่ระบายน้ า คส
ล.บริเวณบา้นนางค า
มูล  สโมสร หมู่ที่ 1

 เพื่อให้  ปอูงกันปญัหาน้ า
ทว่มถนนและพื้นที่
ท าการเกษตร

วางทอ่ คสล.ขนาด
 Ø 0.80 x 1.00 
เมตร จ านวน 7 
ทอ่น

        9,240 จ านวนทอ่
ระบายน้ า

  ปอูงกันปญัหาน้ า
ทว่มถนนและพื้นที่
ท าการเกษตร

 กองช่าง

  34 ก่อสร้างถนน คสล.
สายบา้น  นางเงิน ขุน
เทา ถึงบา้น     นาย
สะอาด ยาชมภ ูลง
ลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่ หมู่ที่ 2

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

     480,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  35  ก่อสร้างถนน คสล.
สายบา้นนายจ าเริญ 
เจียมอ่อน  หมู่ที่ 2

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้างถนน คสล.
 กวา้ง 4 เมตร ยาว
 350 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่

     840,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

    ก่อสร้างถนน 
คสล. กวา้ง 4 เมตร
 ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางตามสภาพพื้นที่

หนา้ที ่87



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  36  ก่อสร้างถนนลูกรัง 
สายบา้นนายประสิทธิ ์
 แสงประทปี  หมู่ที่ 2

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้างถนนลูกรัง
 กวา้ง 3 เมตร ยาว
 200 เมตร

      30,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  37 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
สายบา้น น.ส.สมบติั  
ต๊ะทองดี  หมู่ที่ 2

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

  ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  กวา้ง  3  
เมตร ยาว  100  
เมตร

      15,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  38  ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
สายบา้น นางสังวร  
ล ามณี  หมู่ที่ 2

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  กวา้ง  3  
เมตร ยาว  150  
เมตร

      22,500  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  39  ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้น นางล้ิม     
ศรีวชิัย  หมู่ที่ 2

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กวา้ง 3 เมตร
 ยาว 250 เมตร

      37,500  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

หนา้ที ่88



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  40  ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้น นายค า 
ร้อยต๊ะ หมู่ที่ 2

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กวา้ง 3 เมตร
 ยาว 130 เมตร

      19,500  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  41  ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้น นายจ าเริญ  
เจียมอ่อน ถึงบา้นนาง
อ่อน เอี่ยมค า หมู่ที่ 2

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กวา้ง 3 เมตร
 ยาว 1,300 เมตร

     195,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  42  ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นนายสืบ  ไตร
ทอง หมู่ที่ 2

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กวา้ง 3 เมตร
 ยาว 300 เมตร

      45,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  43  ปรับปรุงถนน คสล. 
หมู่ที่ 2 สายบา้นนาง
สมนึก แก้วมาลา - 
เขตติดต่อหวัปลวก

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กวา้ง 3 เมตร
 ยาว 1,960 เมตร

     194,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

หนา้ที ่89



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  44  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายทาง เข้าบา้นนาย
เล่ียม หล้าเขียว ถึง
บา้น น.ส.ทว ีสาระวงษ์
   หมู่ที่ 2

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กวา้ง 3 เมตร
 ยาว 800 เมตร

     120,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  45  วางทอ่ระบายน้ า 
คสล. บริเวณใกล้บา้น
นางหนูจันทร์ จันทภมูิ
 หมู่ที่ 2

 เพื่อให้  เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 วางทอ่ คสล. 
ขนาด Ø 0.40 x 
1.00 เมตร จ านวน
 6 ทอ่น

        4,000  จ านวนทอ่
ระบายน้ า

 เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 กองช่าง

  46  วางทอ่ระบายน้ า 
คสล.  บริเวณบา้น
นายปญัญา ดาวมา  
หมู่ที่  2

 เพื่อให้  เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 วางทอ่ คสล. 
ขนาด Ø 0.60 x 
1.00 เมตร จ านวน
 6 ทอ่น

        5,100  จ านวนทอ่
ระบายน้ า

 เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 กองช่าง

  47  ก่อสร้างทอ่ลอดคลอง
ชลประทาน   บริเวณ
บา้นนางอ าไพ  อ่อง
สวสัด์ิ  หมู่ที่ 2

 เพื่อให้  เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 ก่อสร้างทอ่ลอด 
จ านวน 1 แหง่

     300,000  จ านวนทอ่
ลอด

 เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 กองช่าง

หนา้ที ่90



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  48  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบา้นนายสวสัด์ิ 
เครือแปรง ถึงบา้นนาง
สีนวน  โครัมย์  หมู่ที่ 2

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมถนน
ลูกรังจ านวน 1 สาย
 ระยะทาง 2,000 
เมตร

     100,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  49  ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บริเวณคลอง 9 หมู่ที่ 3

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมถนน
ลูกรังจ านวน 1 สาย

      30,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  50  ก่อสร้างถนน  ลูกรัง
สายบา้นนายประเสริฐ 
 เนตรมณี      หมู่ที่ 4

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

  ก่อสร้างถนน
ลูกรัง  กวา้ง  4  
เมตร  ยาว  500  
เมตร

     100,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  51  ลงลูกรังบริเวณคัน
คลอง  หมู่ที่ 4

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ลูกรัง กวา้ง 4 
เมตร ยาว 800 
เมตร

      50,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  52  ลงลูกรังบริเวณถนน
ใหญ่ถึงบา้นนางทศันีย์ 
 ร้อยสอน    หมู่ที่ 4

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ลูกรัง จ านวน 1 
สาย

      30,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

หนา้ที ่91



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  53  วางทอ่ระบายน้ า 
บริเวณคลองไส้ไก่  
หมู่ที่ 4

 เพื่อให้  เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 วางทอ่ คสล. 
ขนาด Ø 0.60 x 
1.00 เมตร จ านวน 
 6 จุดๆ ละ 6 ทอ่น

      30,360  จ านวนทอ่
ระบายน้ า

 เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 กองช่าง

  54  ก่อสร้างถนน  คสล.  
สายบา้น นายหอม   
โสภ ี หมู่ที่  5

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้างถนน  
คสล.  ขนาดกวา้ง 
 3  เมตร  ยาว  50
  เมตร

      82,500  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  55  ก่อสร้างถนน  คสล. 
สายบา้นนายบญุธรรม 
 โพธิท์อง หมู่ที่  5

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้างถนน  
คสล.  ขนาดกวา้ง 
 3  เมตร  ยาว  70
  เมตร

     126,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  56
 ก่อสร้างถนน  คสล.  
สายบา้นนายจรัญ  
พมิพา (ส่วนที่เหลือ)  
หมู่ที่  5

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้างถนน  
คสล. กวา้ง 3 เมตร
 ยาว 80 เมตร

     112,800  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

หนา้ที ่92



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  57  ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายบา้นนายสมนึก  
เณรผ้ึง  หมู่ที่ 5

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้างถนน ลาด
ยางกวา้ง 3  เมตร
ยาว  300  เมตร

     423,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  58  ก่อสร้างถนนลาดยาง 
 สายบา้น นายบญุมา 
 ทองละมูล หมู่ที่ 5

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้างถนน ลาด
ยาง       กวา้ง  3  
เมตร  ยาว  100  
เมตร

     141,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  59  ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายบา้น นายบญุธรรม
  โพธิท์อง

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง   
กวา้ง  3  เมตร ยาว
  70   เมตร

      98,700  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  60  ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายคันคลอง
ชลประทานบริเวณ
บา้นนายอดุลย์ ทพิย์
บตุร  หมู่ที่ 5

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง   
กวา้ง  3  เมตร ยาว
  100   เมตร

     141,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

หนา้ที ่93



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  61  ก่อสร้างถนนลูกรัง 
บริเวณบา้นนายบญุมา 
 ทองละมูล  หมู่ที่ 5

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง   
ขนาดกวา้ง  3  
เมตร  ยาว  800  
เมตร

     120,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  62  ซ่อมแซมไหล่ทางถนน
 คสล.สายบา้นนาย
สนม  เขียวสมอ  หมู่ที่
 5

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมไหล่ทาง
ถนน คสล.ขนาด
กวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 80 เมตร

        4,500  ความยาว
ของไหล่ถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  63  ซ่อมแซมไหล่ทางถนน
 คสล.สายอดิเรกสาร 2
 ข้าง บริษทัสยาม
ผลิตภณัฑ์ปนูขาว 
จ ากัดถึงวดัหนองโปงุ  
หมู่ที่ 5

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมไหล่ทาง
ถนน คสล.ขนาด
กวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 80 เมตร

        4,500  ความยาว
ของไหล่ถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  64  ซ่อมแซมไหล่ทางถนน
 คสล. สายอดิเรกสาร 
2 ข้างวดัหนองโปงุ  
หมู่ที่ 5

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมไหล่ทาง
ถนน  คสล. ขนาด
กวา้ง 0.60 เมตร 
ยาว 50 เมตร

        3,500  ความยาว
ของไหล่ถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

หนา้ที ่94



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  65  ปรับปรุงถนน คสล.
สายหน้าบริษทัสยาม
ผลิตภณัฑ์ปนูขาว 
จ ากัด เปน็
ถนนลาดยาง  หมู่ที่ 5

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

  ปรับปรุงถนน 
คสล.เปน็ 
ถนนลาดยาง 
จ านวน 1 สาย

     900,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  66  ซ่อมแซมไหล่ทาง 
บริเวณซอยราช
บรรหาร  หมู่ที่ 5

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมไหล่ทาง
ถนน  จ านวน 1 
สาย

        4,500  ความยาว
ของไหล่ถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  67  วางทอ่ระบายน้ า คส
ล.บริเวณหลังวดัหนอง
โปงุ หมู่ที่ 5

 เพื่อให้  เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 วางทอ่ คสล.ขนาด
 Ø 1.00 x 1.00 
เมตร จ านวน 8 
ทอ่น

       14,900 จ านวนทอ่
ระบายน้ า

 เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 กองช่าง

  68  วางทอ่ระบายน้ า 
คสล. จ านวน 3 จุด  
หมู่ที่ 5

 เพื่อให้  เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 วางทอ่ คสล.ขนาด
 Ø 1.00 x 1.00 
เมตร จ านวน 3 
จุดๆละ 6 ทอ่น 
รวมจ านวน 18 ทอ่น

     100,000 จ านวนทอ่
ระบายน้ า

 เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 กองช่าง

  69  ก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณข้างอุโบสดวดั
หนองถ่านเหนือ  หมู่ที่
 6

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้างถนน คสล.
   ขนาดกวา้ง  4  
เมตร  ยาว 100  
เมตร

     240,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

หนา้ที ่95



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  70  ก่อสร้างถนน คสล.
สายบา้นนายปรีชา 
กะวะนิช  หมู่ที่  6

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

  ก่อสร้างถนน 
คสล.   ขนาดกวา้ง 
 4  เมตร  ยาว 125
  เมตร หนา 0.15 
เมตร

     300,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  71  ก่อสร้างถนนลูกรัง 
สายข้างคลอง
ชลประทานสาย 9 
จากถนนสายบา้นแพะ
 - โคกเสลา ถึงถนน
สายบา้นแพะ - ตีนโนน
 (ฝ่ังขวา)  หมู่ที่  6

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้างถนนลูกรัง
  กวา้ง  4  เมตร  
ยาว  200  เมตร  
หนา 0.15 เมตร

     400,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  72  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบา้นนายทศัน์ 
ทกัษณิานุสรณ์       
หมู่ที่ 6

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง    ขนาดกวา้ง
  4  เมตร  ยาว  
300  เมตร

       60,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  73  วางทอ่ระบายน้ า 
คสล. บริเวณบา้นนาย
ค าพนัธ ์วเีชียร หมู่ที่ 6

 เพื่อให้  เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 วางทอ่ คสล. 
ขนาด Ø 0.60 x 
1.00 เมตร จ านวน
 2 จุด ๆละ 2 ทอ่น

        4,000  จ านวนทอ่
ระบายน้ า

 เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 กองช่าง

หนา้ที ่96



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  74  ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบา้นนางสาว โสภา
 แดงทอง  หมู่ที่  7

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง กวา้ง 
 3 เมตร ยาว 150 
เมตร

     270,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  75  ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบา้น นายค าตา  
ชาวหล่ม  หมู่ที่ 7

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้างถนน คสล.
 กวา้ง 3 เมตร ยาว
 80 เมตร

     144,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  76  ก่อสร้างถนน คสล. 
สายวดับา้นโพธิ ์ หมู่ที่ 
 7

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้างถนน คสล.
 กวา้ง 4 เมตร ยาว
 50 เมตร

     120,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  77  ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบา้นนายพยอม   
ศรีบญุมา  หมู่ที่ 7

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้างถนน คสล.
 ขนาดกวา้ง 3 
เมตร ยาว 70 เมตร

     126,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  78  ก่อสร้างถนนดิน สาย
ถนนคันคลองบา้นโพธิ์
 หมู่ที่ 7

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

  ก่อสร้างถนนดิน 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร
 ยาว 150 เมตร

     225,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

หนา้ที ่97



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  79   ก่อสร้างถนนดิน 
สายบา้นนายถาวร  
บญุญา  หมู่ที่ 7

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

  ก่อสร้างถนนดิน 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร
 ยาว 100 เมตร

     150,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  80  ซ่อมแซมถนน คสล.
สายบา้นนายทองหล่อ
 ศรีพล หมู่ที่ 7

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

  ซ่อมแซมถนนค
สล.  กวา้ง  4  
เมตร ยาว  280  
เมตร

     672,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  81  ซ่อมแซมถนนลูกรัง   
 บริเวณถนนสายคัน
คลองบา้นโพธิ ์   หมู่ที่ 
 7

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  กวา้ง  4  
เมตร  ยาว  2,500 
 เมตร

     200,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  82  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบา้น น.ส.โสภา  
แดงทอง หมู่ที่ 7

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง   กวา้ง 3  
เมตร  ยาว  150  
เมตร

       22,500  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  83  ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
สายบา้นนางจันทา  
ชาวหล่ม            หมู่
ที่  7

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง   กวา้ง 4  
เมตร  ยาว  150  
เมตร

       15,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

หนา้ที ่98



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  84  ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
บริเวณบา้นนางบาง  
พวงเงิน         หมู่ที่  7

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  กวา้ง  3  
เมตร  ยาว  3,000 
 เมตร

       67,500  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  85  ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นนางสายบวั  
ชาวหล่ม หมู่ที่  7

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  กวา้ง  4  
เมตร  ยาว  200  
เมตร

       40,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  86  วางทอ่ระบายน้ า คส
ล.บริเวณบา้นนาง   
บญุธรรม  ค าภาน้อย 
 หมู่ที่ 7

 เพื่อให้  เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 วางทอ่ คสล.ขนาด
 Ø 0.6x1.00 เมตร
 จ านวน 200 ทอ่น

     170,000  จ านวนทอ่
ระบายน้ า

 เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 กองช่าง

  87  วางทอ่ระบายน้ า 
บริเวณบา้น นางพ ู 
พรมมา หมู่ที่ 7

 เพื่อให้  เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 วางทอ่ คสล.ขนาด
 Ø 0.6x1.00 เมตร
 จ านวน 150 ทอ่น

     127,500  จ านวนทอ่
ระบายน้ า

 เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 กองช่าง

  88  วางทอ่ระบายน้ า คส
ล.บริเวณ บา้นนางสมดี
  พรมมา  หมู่ที่ 7

 เพื่อให้  เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 วางทอ่ คสล.ขนาด
 Ø 0.6x1.00 เมตร
 จ านวน 5 ทอ่น

        4,200  จ านวนทอ่
ระบายน้ า

 เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 กองช่าง

หนา้ที ่99



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  89  วางทอ่ระบายน้ า     
คสล.บริเวณ วดับา้น
โพธิ ์หมู่ที่ 7

 เพื่อให้  เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 วางทอ่ คสล.ขนาด
 Ø 0.6x1.00 เมตร
 จ านวน 30 ทอ่น

       25,300  จ านวนทอ่
ระบายน้ า

 เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 กองช่าง

  90  เสริมไหล่ทางถนน 
ลาดยาง  บริเวณถนน
สายใกล้วดับา้นโพธิ ์ 
หมู่ที่  7

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

  เสริมไหล่ทาง
ถนนลาดยางขนาด
กวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 772 เมตร 
(ทั้งสองฝ่ัง)

       77,200  ความยาว
ของไหล่ทาง

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  91  ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบา้น นายสะอาด 
ประสิทธิ ์หมู่ที่ 8

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง กวา้ง 
 3 เมตร ยาว 600 
เมตร

     846,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  92  ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายคันคลองฝ่ังบา้น
นางทองค า  ดีวงษา  
หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อ หมู่ที่
 2

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง         
จ านวน  1 สาย

       60,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  93  ซ่อมแซมถนนลูกรัง   
สายบา้นนางสวา่ง  
ยอดเพง็   หมู่ที่  8

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

  ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง   กวา้ง  3  
เมตร  ยาว  80  
เมตร

       12,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

หนา้ที ่100



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  94  ก่อสร้างลูกระนาบ 
บริเวณถนนภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 8

 เพื่อให้    เพื่อชะลอ
ความเร็วของรถที่วิง่
ภายในหมู่บา้น

 ก่อสร้างลูกระนาบ
ถนน ภายในหมู่บา้น

       16,000  ความยาว
ของถนน

   เพื่อชะลอ
ความเร็วของรถที่วิง่
ภายในหมู่บา้น

 กองช่าง

  95  วางทอ่ระบายน้ า 
คสล. บริวเณบา้นนาย
บญุตา     เถื่อนวงษ ์ 
หมู่ที่ 8

 เพื่อให้  เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 วางทอ่ คสล. 
ขนาด Ø 1.00 x 
1.00 เมตร จ านวน
 400 ทอ่น

     744,000  จ านวนทอ่
ระบายน้ า

 เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 กองช่าง

  96  ติดต้ังราวเหล็ก 
บริเวณถนนทางเข้า
หมู่บา้น  หมู่ที่ 8

 เพื่อให้   เพื่อความปลอดภยั
ในการเดินทางของ
ประชาชน

 ติดต้ังราวเหล็ก 
บริเวณถนน
ทางเข้าหมู่บา้น

       50,000  จ านวนผู้
ได้รับ
ประโยชน์

  เพื่อความปลอดภยั
ในการเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  97   ซ่อมแซมถนน คสล.
สายซอยวลัภา หมู่ที่ 8

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมถนนคสล.
  กวา้ง 4  เมตร  
ยาว  4  เมตร

       10,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

  98  ก่อสร้างถนนลูกรัง
สายบา้นนายสามารถ 
 สังคะวร  หมู่ที่ 9

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้างถนนลูกรัง
  ขนาดกวา้ง  3  
เมตร  ยาว  250  
เมตร

       37,500  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

หนา้ที ่101



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  99  ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบา้นนายใจ      
จันมวย  หมู่ที่ 9

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร
 ยาว 300 เมตร

     564,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

###  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบา้นนางระเบยีบ  
วงษค้ิ์ว   หมู่ที่ 9

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  กวา้ง  3  
เมตร  ยาว  300  
เมตร

       45,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

###  ก่อสร้างถนน คสล.
สายบา้นนายวนิัตร  
อินทร์น้อย ถึงบา้น
นายนิล  นาโพธิ ์ หมู่ที่ 
 10

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

  ก่อสร้างถนน 
คสล. กวา้ง 4 เมตร
 ยาว 300 เมตร

     720,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

###  ก่อสร้างถนน คสล.
สายบา้นนายสมหวงั  
บญุเพิ่ม  หมู่ที่ 10

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้างถนน คส
ล.กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 25 เมตร

       60,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

###  ก่อสร้างถนน คสล.
สายบา้นนายสมบรูณ์ 
 หนุนพร้อม     หมู่ที่ 
10

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้างถนน คสล.
 กวา้ง 4 เมตร ยาว
 150 เมตร

     360,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

หนา้ที ่102



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

###  ก่อสร้างถนน คสล.
สายบา้น นายอนันต์  
พรมมา  หมู่ที่ 10

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

  ก่อสร้างถนน 
คสล. กวา้ง 4 เมตร
 ยาว 100 เมตร

     240,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

###  ก่อสร้างถนน คสล.
สายบา้นนางสีนวล  
แสงศรี   หมู่ที่ 10

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้างถนน คสล.
 กวา้ง 4 เมตร ยาว
 300 เมตร

     720,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

###  ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบา้นนายประสิทธิ ์
สายบญุมา      หมู่ที่ 10

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้างถนน คส
ล.กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร

     480,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

###  ก่อสร้างถนน คสล.
สายบา้น นายจรัญ  
พรมมา หมู่ที่  10

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้างถนน คสล.
 กวา้ง 3 เมตร ยาว
 100 เมตร

     180,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

###  ก่อสร้างถนนลูกรัง 
สายบา้นนายค าแพง  
อินทวงษ ์ หมู่ที่ 10

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้างถนนลูกรัง
 ขนาด กวา้ง 3 
เมตร ยาว 100 
เมตร

       15,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

หนา้ที ่103



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

###  ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นนายสมบรูณ์ 
 หนุนพร้อม หมู่ที่ 10

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  กวา้ง  4  
เมตร  ยาว  150  
เมตร

       30,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

###  ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นนายประสิทธิ ์
 สายบญุมา  หมู่ที่ 10

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 อมแซมถนนลูกรัง
 กวา้ง 4 เมตร ยาว 
 200 เมตร

       40,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

###  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบา้นนายจรัญ      
 พรมมา หมู่ที่ 10

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กวา้ง 3 เมตร
 ยาว  100 เมตร

       15,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

###   ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบา้นนายอนันต์   
พรมมา  หมู่ที่ 10

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กวา้ง 4 เมตร
 ยาว  100 เมตร

       20,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

###  ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นนางสีนวล  
แสงศรี      หมู่ที่ 10

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กวา้ง 3 เมตร
 ยาว  300 เมตร

       45,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

หนา้ที ่104



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

###   วางทอ่ระบายน้ า 
คสล.  บริเวณบา้น
นายอนันต์      พรมมา
   หมู่ที่ 10

 เพื่อให้   เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 วางทอ่ คสล. 
ขนาด Ø 1.00 
x1.00 เมตร 
จ านวน 5 ทอ่น

        9,400  จ านวนทอ่
ระบายน้ า

  เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 กองช่าง

###  ก่อสร้างถนน คสล.
สายโรงงานเคมีแมน 
หมู่ที่ 11

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

  ก่อสร้างถนน 
คสล. กวา้ง 4 เมตร
 ยาว 200 เมตา 
หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางหนา
ตามสภาพพื้นที่

     480,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

###  ก่อสร้างถนน คสล.
สายบา้นนายบญุเรือง 
 พะทะยะ  หมู่ที่  11

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้างถนน คส
ล.กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 250 เมตร

     450,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

###   ก่อสร้างถนน คสล.
สายบา้นนางโสพศิ  
สุวรรณโณ       หมู่ที่ 
 11

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้างถนน คสล.
 กวา้ง 4 เมตร ยาว
 70 เมตร

     168,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

###   ก่อสร้างถนน คสล.
สายบา้นนายเสง่ียม  
สาคร  หมู่ที่  11

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้างถนน 
คสล.ขนาดกวา้ง 3 
เมตร ยาว 52 เมตร

       93,600  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

หนา้ที ่105



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

###  ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายบา้นนายค ามูล 
สิมสีนวล    หมู่ที่ 11

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้างถนน ลาด
ยาง ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 200 
เมตร พร้อมวางทอ่
 คสล. ขนาด Ø 
0.60 x1.00 เมตร 
จ านวน 6 ทอ่น

     380,200  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

###  ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บริเวณถนนสายคัน
คลอง   หมู่ที่ 11

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กวา้ง 3 เมตร
 ยาว 3,000 เมตร

     450,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

###  วางทอ่ระบายน้ า  
คสล. บริเวณบา้นนาย
ใช้  ทองอุ่น  หมู่ที่  11

 เพื่อให้  เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 วางทอ่  คสล. 
ขนาด   Ø   1.00 x
 1.00  เมตร  
จ านวน  20  ทอ่น

       37,200  จ านวนทอ่
ระบายน้ า

 เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 กองช่าง

###  วางทอ่ระบายน้ า  
คสล. บริเวณประตูน้ า 
 L11 หมู่ที่  11

 เพื่อให้  เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 วางทอ่  คสล.  
ขนาด   Ø   1.00 x
  1.00  เมตร  
จ านวน  24  ทอ่น

       44,760  จ านวนทอ่
ระบายน้ า

 เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 กองช่าง

หนา้ที ่106



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

###  ปรับปรุงทอ่ คสล.บริ
เวณ บา้นนายสมัย  จู
น้อย         หมู่ที่ 11

 เพื่อให้  เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 ปรับปรุงทอ่  คสล.
  ขนาด   Ø   0.80
  x  1.00  เมตร   
จ านวน  10  ทอ่น

       13,000  จ านวนทอ่
ระบายน้ า

 เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 กองช่าง

###  ก่อสร้างสะพาน คส
ล.บริเวณบา้นนางสม
บญุ  เถื่อนวงษ ์   หมู่ที่
 11

 เพื่อให้  ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึ้น

  ก่อสร้างสะพาน 
คสล.  จ านวน  1 
แหง่

     170,000  จ านวน
สะพาน

 ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึ้น

 กองช่าง

###  ก่อสร้างสะพาน  คสล.
 บริเวณด้านหลัง
หมู่บา้นสุนิสา        
หมู่ที่ 11

 เพื่อให้  ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึ้น

  ก่อสร้างสะพาน 
คสล.  จ านวน  1 
แหง่

     170,000  จ านวน
สะพาน

 ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึ้น

 กองช่าง

###  ก่อสร้างถนนน คสล.
สายบา้นนางทศันีย์  
หนูเงิน      หมู่ที่  12

 เพื่อให้  ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึ้น

 ก่อสร้างถนน คสล.
 กวา้ง 4 เมตร ยาว
 250 เมตร

     600,000  ความยาว
ของถนน

 ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึ้น

 กองช่าง

###  ก่อสร้างถนน คสล.
สายโคกแก้ว  หมู่ที่  12

 เพื่อให้  ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึ้น

 ก่อสร้างถนน คส
ล.กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 95 เมตร

     228,000  ความยาว
ของถนน

 ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึ้น

 กองช่าง

หนา้ที ่107



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

###  ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นนายบญุมี  กา
ระเวก  หมู่ที่  12

 เพื่อให้  ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึ้น

 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กวา้ง 4 เมตร
 ยาว 1,300 เมตร

     260,000  ความยาว
ของถนน

 ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึ้น

 กองช่าง

###   ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบา้นนางทองอินทร์
  ไตรทอง      หมู่ที่ 12

 เพื่อให้  ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึ้น

 ปรับปรุงถนนลูกรัง
 กวา้ง 4 เมตร ยาว
 250 เมตร

       50,000  ความยาว
ของถนน

 ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึ้น

 กองช่าง

###  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายคลองชลประทาน
ฝ่ังขวา หมู่ที่ 13

 เพื่อให้  ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึ้น

  ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กวา้ง 3 เมตร
 ยาว 1,000 เมตร

     150,000  ความยาว
ของถนน

 ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึ้น

 กองช่าง

###  วางทอ่ระบายน้ า คส
ล.บริเวณบา้นนายจ า
รอง  ค าภริาช หมู่ที่ 13

 เพื่อให้   เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 วางทอ่ คสล.ต่อ
จากแนวทอ่เดิม 
ขนาด  Ø  1.00 x 
1.00  เมตร จ านวน
 4 ทอ่น.

        7,460  จ านวนทอ่
ระบายน้ า

  เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 กองช่าง

หนา้ที ่108



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

###  วางทอ่ระบายน้ า 
คสล.  บริเวณถนน
อ้อมดอย หมู่ที่ 13

 เพื่อให้   เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 วางทอ่ คสล. ต่อ
จากแนวเดิม ขนาด
 Ø  1.00  x 1.00  
เมตร  จ านวน  6 
ทอ่น พร้อมปรับ
ระดับ

       11,200  จ านวนทอ่
ระบายน้ า

  เพื่อปอูงกันปญัหา
น้ าทว่มถนนและ
พื้นที่ท าการเกษตร

 กองช่าง

###  วางทอ่ระบายน้ า คสล. 
บริเวณจุดตัดคลอง
ชลประทานผ่านคลอง
บา้นดอยหนิปนู หมู่ที่ 13

 เพื่อให้   เพื่อปอูงกนัปญัหา
น้ าทว่มถนนและพื้นที่
ท าการเกษตร

 วางทอ่  คสล.  
ขนาด Ø  0.80  x 
1.00  เมตร  จ านวน 
 10ทอ่น

        13,200  จ านวนทอ่
ระบายน้ า

  เพื่อปอูงกนัปญัหา
น้ าทว่มถนนและพื้นที่
ท าการเกษตร

 กองช่าง

###  กอ่สร้างสะพาน คสล.บริ
เวณคลองชลประทานฝ่ัง
ขวา (ฝ่ังเหนอื) หมู่ที่ 13

 เพื่อให้   ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึ้น

 กอ่สร้างสะพาน 
คสล. กม.23+250 
บา้นโนนยาง จ านวน 
 1 แหง่

       170,000  จ านวนสะพาน   ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึ้น

 กองช่าง

###  ก่อสร้างสะพาน  คส
ล.บริเวณบา้นนายหนู  
 บญุมากุล  หมู่ที่ 13

 เพื่อให้   ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น

 ก่อสร้างสะพาน 
คสล. จ านวน  1 
แหง่

     170,000  จ านวน
สะพาน

  ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น

 กองช่าง

หนา้ที ่109



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

###  ก่อสร้างสะพาน  คสล.
  บริเวณบา้นนายสม
ยศ   บวัผา หมู่ที่  13

 เพื่อให้   ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น

 ก่อสร้างสะพาน 
คสล. จ านวน  1 
แหง่

     170,000  จ านวน
สะพาน

  ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น

 กองช่าง

###  กอ่สร้างสะพาน  คสล.บ
ริเวณบา้นนายบญุมา   
โพธิเ์ขียว    หมู่ที่  13

 เพื่อให้   ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึ้น

 กอ่สร้างสะพาน 
คสล. จ านวน  1 แหง่

       170,000  จ านวนสะพาน   ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึ้น

 กองช่าง

###   กอ่สร้างถนน คสล.บริ
เวณหลังวัดดอยหนิปนู  
หมู่ที่  13

 เพื่อให้  ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกยิ่งขึ้น

 กอ่สร้างถนน คสล.ก
ว้าง 4 เมตร

        52,000  ความยาว
ของถนน

 ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกยิ่งขึ้น

 กองช่าง

###  กอ่สร้างถนน คสล.สาย
ถนน คสล.เดิมถึงบา้น
นายรัญ  ทองค า  หมู่ที่ 
14

 เพื่อให้  เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กอ่สร้างถนน คสล.ก
ว้าง 4 เมตร ยาว 
150  เมตร

       360,000  ความยาว
ของถนน

 เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

###  กอ่สร้างถนน คสล. สาย
บา้นนายสัมฤทธิ ์ พงษ์
ปาน หมู่ที่ 14

 เพื่อให้  เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กอ่สร้างถนน คสล.ก
ว้าง 4 เมตร ยาว 
230 เมตร

       552,000  ความยาว
ของถนน

 เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

หนา้ที ่110



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

###  กอ่สร้างถนน คสล.สาย
บา้นนางทองแดง เตมยีงค์

 เพื่อให้  เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กอ่สร้างถนน คสล.ก
ว้าง 4 เมตร ยาว 
230 เมตร

       588,000  ความยาว
ของถนน

 เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

###  กอ่สร้างถนนลูกรัง สาย
บา้นนายบญุมา  ค าม ี   
หมู่ที่  14

 เพื่อให้  เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กอ่สร้างถนน คสล.ก
ว้าง 4 เมตร ยาว 50 
เมตร

        10,000  ความยาว
ของถนน

 เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

###  ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นนางทองแดง  
เตมยีงค์ ถึงบา้นนาง
ทองแดง เตมยีงค์    หมู่ที่
  14

 เพื่อให้  เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
437 เมตร พร้อมวาง
ทอ่ระบายน้ า คสล.

        87,400  ความยาว
ของถนน

 เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

###  ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นนายสัมฤทธิ ์ 
พงษป์าน  หมู่ที่  14

 เพื่อให้  เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
 กว้าง 4 เมตร ยาว 
230 เมตร

        46,000  ความยาว
ของถนน

 เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

###   ซ่อมแซมไหล่ทางถนน 
คสล. บริเวณถนน
ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 14

 เพื่อให้  เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ซ่อมแซมไหล่ทาง
ถนน คสล. ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ยาว
 1,000 เมตร

        50,000  ความยาวของ
ไหล่ถนน

 เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

###   ปรับปรุงถนน คสล.
ถนนสายบา้นนางวิไล  
แดงทอง  หมู่ที่ 14

 เพื่อให้  เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ปรับปรุงถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
170 เมตร

       200,000  ความยาว
ของถนน

 เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

หนา้ที ่111



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

###  ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
 คสล. หมู่ที่ 1 ปาก
ทางเข้าวัดหนองคล้า - 
สายหนา้วัดหนองคล้า

 เพื่อให้  เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กว้าง 4 เมตร ยาว 
322 เมตร หนา 0.15
 เมตร  หรือคิดเปน็
พื้นที่ คสล. 1,288 
ตร.ม.

    750,000  ความยาว
ของถนน

 เกดิความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

###  ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 2 สายบา้นนายวิ
รัตน์ นันทภู)

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กวา้ง 4 ม. ยาว 
400 ม. หนา 0.15 
ม.  คิดเปน็พื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกวา่ 
1,600 ตร.ม.

     836,900  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

###  ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 4 สายบา้นนางสุ
กัญญา ชัยนิคม

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กวา้ง 4 ม. ยาว 
200 ม. หนา 0.15 
ม. คิดเปน็พื้นที่ 
คสล. 800 ตร.ม.

   418,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

###  ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 5 สายบา้น
นายจรัญ พมิพา

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กวา้ง 3 ม. ยาว 
145 ม. หนา 0.15 
ม. คิดเปน็พื้นที่ 
คสล. 435 ตร.ม.

     229,800  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

หนา้ที ่112



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

###  ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต ภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 7

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กวา้ง 4 ม. ยาว 
780 ม. หนา 0.05
 หรือคิดเปน็พื้นที่
ลาดยางฯ 3,120 
ตร.ม.

     905,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

###  ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนน คสล. สายบา้น
นายยัน บญุญา หมู่ที่ 8

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กวา้ง 4 ม. ยาว 
139 ม. หนา 0.15 
ม.  คิดเปน็ พท.ค
สล. 556 ตร.ม.

   324,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

###  ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนน คสล. สายหลังวดั
ใหม่สุวรรณโณ - 
คลองชลประทาน

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กวา้ง 4 ม. ยาว 
125 ม. หนา 0.15 
ม. คิดเปน็ พท.ค
สล. 500 ตร.ม.

     293,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

###  ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนน คสล. หมู่ที่ 12 
สายบา้นหนองกอง

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กวา้ง 3 ม. ยาว 
117 ม. หนา 0.15 
ม. คิดเปน็พื้นที่ 
คสล. 351 ตร.ม.

     206,600  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

หนา้ที ่113



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

###  ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบา้นผู้ใหญ่พชิาติ 
อินทะปญัญา

 เพื่อให้  เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กวา้ง 3 ม. ยาว 
113 ม. หนา 0.15 
ม. คิดเปน็พื้นที่ 
คสล. 339 ตร.ม.

     179,000  ความยาว
ของถนน

 เกิดความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 กองช่าง

 รวม  155 โครงการ                   - 11,637,000  8,783,900    2,292,000   800,000      17,233,020             -                  -            -  - 

หนา้ที ่114



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1การพัฒนาคุณภาพชวีิต
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.7 แผนงาน การเกษตร
   - กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่

 ตัวชี้วดั
2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1  โครงการส่งเสริมอาชีพ
เกษตรพอเพยีง

 เพื่อให้  ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 ฝึกอบรมใหแ้ก่
ตัวแทนเกษตรกรที่
สนใจทกุหมู่บา้น

10,000      10,000      10,000     10,000      10,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 ส านักปลัด

    2  โครงการส่งเสริม
เกษตรปลอดสารพษิ

 เพื่อให้  ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 ฝึกอบรมใหแ้ก่
ตัวแทนเกษตรกรที่
สนใจในพื้นที่

10,000      10,000      10,000     10,000      10,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 ส านักปลัด

    3  ส่งเสริมการเล้ียงกบ
คอนโด

 เพื่อให้  ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 ฝึกอบรมใหแ้ก่
ผู้สนใจในพื้นที่

10,000      10,000      10,000     10,000      10,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 ส านักปลัด

    4  เคร่ืองคัดเมล็ดพนัธุข์้าว  เพื่อให้  ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 ฝึกอบรมใหแ้ก่
ผู้สนใจในพื้นที่

10,000      10,000      10,000     10,000      10,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 ส านักปลัด

 ผลที่คาดวา่จะได้รับ  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยปุาหวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

หนา้ที ่115



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    5  โครงการอนุรักษ์
พนัธกุรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ

 เพื่อให้  ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 ฝึกอบรมใหแ้ก่ผู้ที่
สนใจในพื้นที่

      28,000 30,000      30,000     30,000      30,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมๆ

 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 ส านักปลัด

    6  โครงการส่งเสริม
อาชีพปลูกกระชาย

 เพื่อให้  ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 จัดกิจกรรมใหแ้ก่
ตัวแทนเกษตรกรที่
สนใจทกุหมู่บา้น

20,000      20,000     20,000      20,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

 ส านักปลัด

 รวม  6 โครงการ                  - 68,000      90,000      90,000     90,000      90,000                 -                -            -  - 
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 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1  การพัฒนาคุณภาพชวีิต
1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.7 แผนงาน การเกษตร
   - กลยุทธ์ที ่8 พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร

 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1  โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธภิาพคณะ
กรรมการบริหาร
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรประจ าต าบล
หว้ยปาุหวาย

 เพื่อให้  ศูนย์บริการฯ มี
ศักยภาพในการ
บริหารงาน

 ด าเนินการ
ฝึกอบรม ปลีะ 1 
คร้ัง

100,000     112,950     100,000    100,000    100,000      จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 ศูนย์บริการฯ มี
ศักยภาพในการ
บริหารงาน

 ส านักปลัด

 รวม  1 โครงการ                    - 100,000     112,950     100,000    100,000    100,000               -               -             -  - 

เทศบาลต าบลห้วยปุาหวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2 ส่งเสริมขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต
1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชวีิต
1.8  แผนงาน การพาณิชย์
 - กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ/ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า

2564 2565
(บาท) (บาท)

    1  โครงการเปล่ียนทอ่
เมนประปาขนาด Ø 
3"ความยาว 300 
เมตรหมู่ที่ 8

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 เปล่ียนทอ่เมน
ประปา ขนาด Ø 3"
  ความยาว 300 
เมตร

     100,000 -          - - -
(บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน   พ.ศ.2561-2565

 เทศบาลต าบลห้วยป่าหวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2561 2562 2563
(บาท) (บาท)
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 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    2  โครงการขยายเขต
ประปา  จากศูนย์
สาธติการตลาดเพื่อ
ชุมชน ต.หว้ยปาุหวาย 
ไปทางทศิตะวนัออก 
ขนาดทอ่Ø 2"ความ
ยาว 300 เมตร  หมู่ที่ 8

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 ขยายเขตประปา
โดยใช้ทอ่ขนาด Ø 
2" ความยาว 300 
เมตร

      50,000 - - -

    3 โครงการติดต้ังถังลูก
บอล ขนาด 12 ลบม. 
พร้อมเจาะบอ่บาดาล 
ขนาด 6" บริเวณหน้า
บา้นนางมี อ่อนศรี หมู่
ที่ 8

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

เจาะบอ่บาดาล 
ขนาด 6" พร้อม
ติดต้ังถังแชมเปญ 
ขนาด 12 ลบม.

     500,000 -          - - -

    4 โครงการร้ือถอน 
ปรับปรุง ถังประปา 
พร้อมติดต้ังใหม่ 
บริเวณสวนสาธารณะ 
หมู่ที่ 8

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

ร้ือถอน ปรับปรุง 
ถังประปา พร้อม
ติดต้ังใหม่

     300,000 -          - - -
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 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    5  โครงการร้ือถอนหอ
ถังประปา บริเวณบา้น 
  นายสืบ ไตรทอง หมู่
ที่ 2

 เพื่อให้  ใหม้ีน้ าสะอาดใน
การอุปโภค บริโภค

 ร้ือถอนหอถัง
ประปา

30,000      - - -

    6 โครงการซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บา้น 
บริเวณบา้นนายจรัญ  
พมิพา หมู่ที่ 5

 เพื่อให้  มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

ซ่อมแซมระบบ
ประปา

     300,000 -          - - -

    7 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาเทศบาลต าบล
หว้ยปาุหวาย

 เพื่อให้  มนี้ าสะอาดในการ
อปุโภค บริโภค ลด
ปญัหาการขาดแคลนน้ า

ซ่อมแซมระบบ
ประปาในความ
รับผิดชอบของ
เทศบาลฯ ที่มคีวาม
จ าเปน็เร่งด่วน เพื่อ
ลดปญัหาการขาด
แคลนน้ า

200,000      200,000      200,000       200,000                200,000          

    8 โครงการกอ่สร้างระบบ
ประปาเทศบาลต าบล
หว้ยปาุหวาย

 เพื่อให้  มนี้ าสะอาดในการ
อปุโภค บริโภค ลด
ปญัหาการขาดแคลนน้ า

วางทอ่ PVC ขนาด
เส้นผ่านฯ 6 นิ้ว ยาว
 1,900 เมตร ผ่าน
หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 8

5,000,000    920,000      
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 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    9 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บา้น (บริเวณบา้น
นางทองมาก สายบวั )  
หมู่ที่ 3

 เพื่อให้  มนี้ าสะอาดในการ
อปุโภค บริโภค

โดยซ่อมแซมระบบ
ถังประปา,ระบบทอ่
ดูดน้ า,ระบบทอ่จ่าย
น้ า ที่ช ารุดเสียหาย
ของระบบประปา
หมู่บา้น

75,000       

 รวม  9  โครงการ                    - 200,000              200,000         - 6,480,000                     1,195,000                   200,000                        
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 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1  การพัฒนาคุณภาพชวีิต
1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.9 แผนงาน งบกลาง
   - กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

 ตัวชี้วดั
2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1 โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

 เพื่อให้  ผู้สูงอายุได้รับเงิน
เบี้ยยังชีพตามสิทธิ

 มอบเงินเบี้ยยังชีพ
ใหก้ับผู้มีสิทธ ิใน
พื้นที่

7,800,000  8,000,000  8,200,000 8,300,000  8,400,000    จ านวนผู้
ได้รับเงินเบี้ย
ยังชีพ

 ผู้สูงอายุได้รับเงิน
เบี้ยยังชีพตามสิทธิ

 ส านักปลัด

    2  โครงการเบี้ยยังชีพ
คนพกิาร

 เพื่อให้  คนพกิารได้รับเงิน
เบี้ยยังชีพตามสิทธิ

 มอบเงินเบี้ยยังชีพ
ใหก้ับผู้มีสิทธ ิใน
พื้นที่

5,600,000  5,700,000  6,000,000 6,200,000  6,400,000    จ านวนผู้
ได้รับเงินเบี้ย
ยังชีพ

 คนพกิารได้รับเงิน
เบี้ยยังชีพตามสิทธิ

 ส านักปลัด

    3  โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้ปวุยเอดส์

 เพื่อให้  ผู้ปวุยเอดส์ได้รับเงิน
เบี้ยยังชีพตามสิทธิ

 มอบเงินเบี้ยยังชีพ
ใหก้ับผู้มีสิทธ ิใน
พื้นที่

60,000      60,000      60,000     60,000      60,000        จ านวนผู้
ได้รับเงินเบี้ย
ยังชีพ

 ผู้ปวุยเอดส์ได้รับเงิน
เบี้ยยังชีพตามสิทธิ

 ส านักปลัด

 รวม  3   โครงการ                     - 13,460,000  13,760,000  14,260,000 14,560,000 14,860,000            -               -            -  - 

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยปุาหวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่วในอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
2.1 แผนงาน การเกษตร
   - กลยุทธ์ที ่1 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน

 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1  โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติฯ

 เพื่อให้  เกิดความร่มร่ืนใน
พื้นที่ลดปญัหาโลก
ร้อน

 ปลูกต้นไม้ ไม่ต่ า
กวา่ 100 ต้น

100,000     100,000     100,000    100,000    100,000      จ านวน
ต้นไม้ที่ปลูก

 เกิดความร่มร่ืนใน
พื้นที่ลดปญัหาโลก
ร้อน

 ส านักปลัด

    2 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศัน์อ่างเก็บน้ าหว้ย
ศาลเจ้า  หมู่ที่  2

 เพื่อให้  มีแหล่งพกัผ่อน 
และสันทนาการตาม
อัธยาศัย

 ปรับปรุงภมูิทศัน์
อ่างเก็บน้ า หว้ย
ศาลเจ้า

100,000     100,000     100,000    100,000    100,000      จ านวนผู้
ได้รับ
ประโยชน์

 มีแหล่งพกัผ่อน 
และสันทนาการตาม
อัธยาศัย

 ส านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลห้วยปุาหวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
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 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    3 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศัน์บริเวณวดัหนอง
โปงุ  หมู่ที่  5

 เพื่อให้  มีแหล่งพกัผ่อน 
และสันทนาการตาม
อัธยาศัย

 ปรับปรุงภมูิทศัน์
บริเวณวดัหนองโปงุ

100,000     100,000     100,000    100,000    100,000      จ านวนผู้
ได้รับ
ประโยชน์

 มีแหล่งพกัผ่อน 
และสันทนาการตาม
อัธยาศัย

 ส านักปลัด

    4 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศัน์บริเวณภเูขาวดั
ดอยหนิปนู

 เพื่อให้  มีแหล่งพกัผ่อน 
และสันทนาการตาม
อัธยาศัย

 ปรับปรุงภมูิทศัน์
บริเวณภเูขาวดั
ดอยหนิปนู

100,000     100,000     100,000    100,000    100,000      จ านวนผู้
ได้รับ
ประโยชน์

 มีแหล่งพกัผ่อน 
และสันทนาการตาม
อัธยาศัย

 ส านักปลัด

    5  ปลูกต้นไม้คลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 2

 เพื่อให้  มีทศันียภาพที่
สวยงาม ลดปญัหา
โลกร้อน และคันดิน
ถล่ม

 บริเวณสองข้าง
ถนนคันคลอง
ชลประทาน จาก
หมู่ 2 ถึงจุด
เชื่อมต่อพื้นที่
ใกล้เคียง

50,000      50,000      50,000     50,000      50,000        ระยะทางที่
ปลูก

 มีทศันียภาพที่
สวยงาม ลดปญัหา
โลกร้อน และคันดิน
ถล่ม

 ส านักปลัด

    6  โครงการ "รักน้ า รัก
ปาุ รักษาแผ่นดิน"

 เพื่อให้  มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
 มีส่ิงแวดล้อมที่ไร้
มลพษิ

 จัดกิจกรรมในพิ้
นที่อย่างน้อย ปลีะ
 1 คร้ัง

50,000      50,000      50,000     50,000      50,000        จ านวน
กิจกรรม

 มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
 มีส่ิงแวดล้อมที่ไร้
มลพษิ

 ส านักปลัด

 รวม  6   โครงการ                      - 500,000     500,000     500,000    500,000    500,000               -               -            -  - 

หนา้ที ่124



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
2.2 แผนงาน เคหะและชมุชน
   - กลยุทธ์ที ่3 จัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1  โครงการคัดแยกขยะ
และการน าขยะไปใช้

 เพื่อให้  ปริมาณขยะใน
ชุมชน ลดน้อยลง

 ด าเนินการทั้งต าบล 50,000      50,000      50,000     50,000      50,000        ปริมาณขยะ
ที่ลดน้อยลง

 ปริมาณขยะใน
ชุมชน ลดน้อยลง

 กอง
สาธารณสุขฯ

    2  โครงการจัดหาภาชนะ
รองรับขยะ

 เพื่อให้  เกิดความสะอาด
และเปน็เรียบร้อยใน
ชุมชน

 จ านวน 50 ถัง 38,000      38,000      38,000     38,000      38,000        จ านวนถัง
ขยะที่จัดซ้ือ

 เกิดความสะอาด
และเปน็เรียบร้อยใน
ชุมชน

 กอง
สาธารณสุขฯ

            รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยปุาหวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา้ที ่125



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    3  โครงการก่อสร้าง
เตาเผาขยะ

 เพื่อให้  เกิดความสะอาด
เปน็ระเบยีบ 
เรียบร้อย ลดปญัหา
ขยะตกค้าง

 สร้างเตาเผาขยะ 
หมู่ที่ 11 บริเวณ
วดัศรีจอมทอง 
จ านวน 1 แหง่

250,000     250,000     250,000    250,000    250,000      จ านวน
เตาเผาขยะ

 เกิดความสะอาด
เปน็ระเบยีบ 
เรียบร้อย ลดปญัหา
ขยะตกค้าง

 กอง
สาธารณสุขฯ

 รวม  3  โครงการ                    - 338,000     338,000     338,000    338,000    338,000               -               -            -  - 

หนา้ที ่126



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมปิัญญาไทย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน
3. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมอนุรักษ์และฟืน้ฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
   - กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟืน้ฟูและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

 ตัวชี้วดั
2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1  โครงการจัดงาน
ประเพณีตักบาตรดอก
เข้าพรรษาและถวาย
เทยีนพระราชทาน

 เพื่อให้  มีการอนุรักษไ์วซ่ึ้ง
วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี

 อุดหนุน
งบประมาณให้
อ าเภอฯ

50,000      50,000      50,000     50,000      50,000        จ านวนเงิน
ที่อุดหนุนฯ

 มีการอนุรักษไ์วซ่ึ้ง
วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี

 กองการศึกษาฯ

    2  โครงการจัดงาน
ประเพณีตักบาตรดอก
เข้าพรรษาและถวาย
เทยีนพระราชทาน

 เพื่อให้  มีการอนุรักษไ์วซ่ึ้ง
วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี

 อุดหนุน
งบประมาณให ้
สนง.ส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น จ.
สบ.

30,000      30,000      30,000     30,000      30,000        จ านวนเงิน
ที่อุดหนุนฯ

 มีการอนุรักษไ์วซ่ึ้ง
วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี

 กองการศึกษาฯ

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยปุาหวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา้ที ่127



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    3  โครงการส่งเสริม
วฒันธรรมพื้นบา้น 
(กลองยาว) หมู่ที่ 3

 เพื่อให้  มีการอนุรักษไ์วซ่ึ้ง
วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี

 อุดหนุน
งบประมาณใหก้ับ
ชมรมส่งเสริม
วฒันธรรมพื้นบา้น
 หมู่ที่ 3

10,000      10,000      10,000     10,000      10,000        จ านวนเงิน
ที่อุดหนุนฯ

 มีการอนุรักษไ์วซ่ึ้ง
วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี

 กองการศึกษาฯ

    4 โครงการ
ประชุมสัมมนาปราชญ์
ชาวบา้นเพื่อขับเคล่ือน
ขยายผลภมูิปญัญา
แผ่นดินสู่ปวงชนชาว
ไทย

 เพื่อให้  มีการส่งเสริมและ
เผยแพร่ภมูิปญัญาสู่
ประชาชน

 อุดหนุน
งบประมาณให้
อ าเภอฯ

50,000      50,000      50,000     50,000      50,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการส่งเสริมและ
เผยแพร่ภมูิปญัญาสู่
ประชาชน

 ส านักปลัด

    5 โครงการแข่งขันกีฬา
ต าบลหว้ยปาุหวาย

 เพื่อให้  ประชาชนใช้เวลา
วา่งใหเ้กิดประโยชน์
หา่งไกลยาเสพติด

 จัดแข่งกีฬาระดับ
ต าบลในประเภท
ต่างๆ

150,000     150,000     150,000    150,000    150,000      จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 ประชาชนใช้เวลา
วา่งใหเ้กิดประโยชน์
หา่งไกลยาเสพติด

 กองการศึกษาฯ

หนา้ที ่128



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    6  โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วัมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวราง
กรู

 เพื่อให้  มคีวามจงรักภกัดีต่อ
พระมหากษตัริย์โดย
ใหท้กุภาคส่วนมส่ีวน
ร่วมและเผยแพร่
ความส าคัญของ
สถาบนั
พระมหากษตัริย์   
พระราชกรณียกจิ

 จัดกิจกรรมปลีะ   
   1 คร้ัง

10,000      10,000      10,000     10,000      10,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มคีวามจงรักภกัดีต่อ
พระมหากษตัริย์โดย
ใหท้กุภาคส่วนมส่ีวน
ร่วมและเผยแพร่
ความส าคัญของ
สถาบนั
พระมหากษตัริย์   
พระราชกรณียกจิ

 กองการศึกษาฯ

    7 โครงการส่งทา้ยปเีก่า 
ต้อนรับปใีหม่

 เพื่อให้  มีการอนุรักษไ์วซ่ึ้ง
วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี

 จัดกิจกรรมปลีะ 1
 คร้ัง

50,000      50,000      50,000     50,000      50,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการอนุรักษไ์วซ่ึ้ง
วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี

 กองการศึกษาฯ

    8  โครงการสืบสานและ
อนุรักษป์ระเพณี
สงกรานต์

 เพื่อให้  มีการอนุรักษไ์วซ่ึ้ง
วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี

 จัดกิจกรรมปลีะ 1
 คร้ัง

50,000      50,000      50,000     50,000      50,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการอนุรักษไ์วซ่ึ้ง
วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี

 กองการศึกษาฯ

    9  โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ 12 สิงหา มหา
ราชินี

 เพื่อให้  มีการอนุรักษไ์วซ่ึ้ง
วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี

 จัดกิจกรรมปลีะ 1
 คร้ัง

10,000      10,000      10,000     10,000      10,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการอนุรักษไ์วซ่ึ้ง
วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี

 กองการศึกษาฯ

หนา้ที ่129



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  10  โครงการสืบสาน
วฒันธรรมประเพณี
ทางพระพทุธศาสนาวนั
เข้าพรรษา (ประเพณี
แหเ่ทยีนพรรษา)

 เพื่อให้  มีการอนุรักษไ์วซ่ึ้ง
วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี

 จัดกิจกรรมปลีะ 1
 คร้ัง

50,000      50,000      50,000     50,000      50,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการอนุรักษไ์วซ่ึ้ง
วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี

 กองการศึกษาฯ

  11  โครงการสืบสานและ
อนุรักษด์นตรีพื้นบา้น 
(สะล้อ ซอ ซึง)

 เพื่อให้  มีการอนุรักษไ์วซ่ึ้ง
วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี

 จัดกิจกรรมปลีะ 1
 คร้ัง

50,000      50,000      50,000     50,000      50,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการอนุรักษไ์วซ่ึ้ง
วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี

 กองการศึกษาฯ

 รวม  11  โครงการ                    - 510,000     510,000     510,000    510,000    510,000               -              -            -  - 
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 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมปิัญญาไทย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3   การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน
3. ยุทธศาสตร์    การส่งเสริมอนุรักษ์และฟืน้ฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
   - กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1 โครงการส่งเสริมท านุ 
บ ารุง ศาสนา พฒันา
คุณธรรมและจริยธรรม

 เพื่อให้  ประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
การเข้าวดั และ
ประพฤติตนเปน็คนดี
 มีศีลธรรม

 จัดกิจกรรมใหว้ดั
ในพื้นที่

50,000      50,000      50,000     50,000      50,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 ประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
การเข้าวดั และ
ประพฤติตนเปน็คนดี
 มีศีลธรรม

 ส านักปลัด

 รวม  1  โครงการ                     - 50,000      50,000      50,000     50,000      50,000                  -               -            -  - 

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยปุาหวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะทีม่คุีณภาพมาตรฐาน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4            การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการทีด่ี
4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการทีดี่
4.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป  
 - กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น

2564 2565
(บาท) (บาท)

    1  โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาศักยภาพ
เจ้าหนา้ที่ทอ้งถิ่น

 เพื่อให้  เจ้าหนา้ที่ทอ้งถิ่นมี
ศักยภาพในการ
ปฏบิติังานมากขึ้น

 จัดฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน อย่างนอ้ยปลีะ 1
 คร้ัง

123,467      150,000      150,000      150,000       150,000              150,000          

 รวม   1  โครงการ                 - 150,000              150,000        

(บาท)

  - 150,000                       150,000                     150,000                        

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565

 เทศบาลต าบลห้วยป่าหวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

2561 2562 2563
(บาท) (บาท)
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 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะทีม่คุีณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4  การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการทีด่ี
4. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการทีดี่
4.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป
   - กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร

 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1  โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศันบ์ริเวณหนา้
ส านกังานเทศบาลต าบล
หว้ยปาุหวาย

 เพื่อให้  พื้นที่บริเวณด้านหนา้
ส านกังานเทศบาลมี
ความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย แลดูสวยงาม

 ปรับปรุงภมูทิศัน ์
พฒันา
สภาพแวดล้อม
บริเวณด้านหนา้
ส านกังานเทศบาลฯ

20,000         ผู้ได้รับ
ผลประโยชน์

 พื้นที่บริเวณด้านหนา้
ส านกังานเทศบาลมี
ความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย แลดูสวยงาม

 ส านกัปลัด

    2 โครงการกอ่สร้างอาคาร
ปอูงกนัและบรรเทา       
 สาธารณภยับริเวณ
ด้านหลังเทศบาลต าบล
หว้ยปาุหวาย

เพื่อให้ เจ้าหนา้ที่มสีถานที่
ปฏบิติังาน ที่
เหมาะสมและเพยีงพอ

กอ่สร้างอาคาร
ปอูงกนัและบรรเทา
สาธารณภยั

500,000  ผู้ได้รับ
ผลประโยชน์

เจ้าหนา้ที่มสีถานที่
ปฏบิติังาน ที่
เหมาะสมและเพยีงพอ

 ส านกัปลัด

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยปุาหวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    3 โครงการสนับสนุนการ
บริหารงานของสถานที่
กลาง (ศูนย์ปฏบิติัการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.)

 เพื่อให้  ศูนย์ปฏบิติัการฯ มี
ศักยภาพในการ
บริหารงาน

อุดหนุน
งบประมาณ
บริหารงานของ
สถานที่กลาง (ศูนย์
ปฏบิติัการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท.) อ าเภอพระ
พทุธบาท จังหวดั
สระบรีุ

8,000        8,000       8,000       8,000         จ านวน
งบประมาณ

 ศูนย์ปฏบิติัการฯ มี
ศักยภาพในการ
บริหารงาน

 ส านักปลัด

    4 ซ่อมแซมหลังคา
ส านักงานเทศบาล
ต าบลหว้ยปาุหวาย

 เพื่อให้  ส านักงานฯ มี
มาตรฐาน ไม่สร้าง
ความเสียหายต่อ
งานของทางราชการ

ซ่อมแซมหลังคาที่
ช ารุดเสียหาย 
พร้อมฝูาเพดาน
ภายในตัวอาคาร
ส านักงานฯ

72,000       พื้นที่
ซ่อมแซม

 ส านักงานฯ มี
มาตรฐาน ไม่สร้าง
ความเสียหายต่อ
งานของทางราชการ

 ส านักปลัด

    5  โครงการก่อสร้างร้ัว
ส านักงานเทศบาล
ต าบลหว้ยปาุหวาย

 เพื่อให้  เกิดความเปน็
ระเบยีบ และมี
ความปลอดภยัด้าน
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ

 ก่อสร้างร้ัว รอบ
ส านักงานเทศบาลฯ

1,462,600   ความยาว
ของร้ัว

 เกิดความเปน็
ระเบยีบ และมี
ความปลอดภยัด้าน
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ

 ส านักปลัด
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 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    6  โครงการจัดท าแผนที่
ภาษแีละทะเบยีน
ทรัพย์สิน

 เพื่อให้  การจัดเก็บภาษี
ถูกต้องและครบถ้วน

 จัดท าแผนที่ภาษฯี
 ของทอ้งถิ่น

600,000     600,000     600,000    600,000    600,000      ร้อยละของ
ภาษทีี่เก็บได้

 การจัดเก็บภาษี
ถูกต้องและครบถ้วน

 กองคลัง

    7  โครงการพฒันาและ
ปรับปรุงเวปไซต์เพื่อ
การประชาสัมพนัธ์
องค์กร

 เพื่อให้  ประชาชนผู้สนใจ 
ได้เข้ามาหาข้อมูลที่
สนใจในองค์กร 
รวมถึงข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องเปดิเผย

 พฒันาและ
ปรับปรุงเวปไซต์
ขององค์กร

50,000      50,000      50,000     50,000      50,000        จ านวนผู้เข้า
ชม

 ประชาชนผู้สนใจ 
ได้เข้ามาหาข้อมูลที่
สนใจในองค์กร 
รวมถึงข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องเปดิเผย

 ส านักปลัด

    8  โครงการพฒันาและ
ปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ตชุมชน

 เพื่อให้  ชุมชนมีระบบ
อินเตอร์เน็ตที่ทนัสมัย

 พฒันาและ
ปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ต 
จ านวน 3 แหง่

50,000      50,000      50,000     50,000      50,000        จ านวน
ระบบฯ ที่
ปรับปรุง

 ชุมชนมีระบบ
อินเตอร์เน็ตที่ทนัสมัย

 ส านักปลัด

    9  โครงการพฒันาและ
ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร

 เพื่อให้  มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารไวบ้ริการ
ประชาชน

20,000      20,000      20,000     20,000      20,000        จ านวนศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร

 มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารไวบ้ริการ
ประชาชน

 ส านักปลัด-  พฒันาและ
ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร  
ทต.หว้ยปาุหวาย
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 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  10 โครงการก่อสร้าง
บา้นพกัส าหรับพนักงาน

 เพื่อให้  เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น
ได้รับความ
สะดวกสบาย

 ก่อสร้างบา้นพกั 
จ านวน 5 หอ้ง

1,300,000   จ านวน
บา้นพกั

 เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น
ได้รับความ
สะดวกสบาย

 ส านักปลัด

  11 โครงการขยายหอ้งเพื่อ
เก็บเอกสาร

 เพื่อให้  เกิดความคล่องตัว
ในการปฏบิติังาน

 ขยายหอ้งท างาน
ของกองคลัง เพื่อ
ส าหรับจัดเก็บ
เอกสารทางราชการ

400,000      จ านวนหอ้ง  เกิดความคล่องตัว
ในการปฏบิติังาน

 ส านักปลัด

  12 โครงการต่อเติมอาคาร
ส านักงาน

 เพื่อให้  เกิดความคล่องตัว
ในการปฏบิติังาน

 ต่อเติมอาคาร
เพื่อใหม้ีหอ้งท างาน
เพิ่มเติม หรือแยก
กอง/ส่วนราชการ

900,000      จ านวนหอ้ง  เกิดความคล่องตัว
ในการปฏบิติังาน

 ส านักปลัด

  13 โครงการก่อสร้าง
ฟตุบาท  บริเวณหน้า
ส านักงานเทศบาล
ต าบลหว้ยปาุหวาย

 เพื่อให้  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

 บริเวณหน้า
ส านักงาน

10,000       ความยาว
ของฟตุบาท

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

 ส านักปลัด

หนา้ที ่136



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

  14  โครงการก่อสร้างทาง
ลาดส าหรับคนพกิาร 
ส านักงานเทศบาล
ต าบลหว้ยปาุหวาย

 เพื่อให้  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

 บริเวณด้านหน้า
ส านักงาน

10,000       จ านวนทาง
ลาด

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

 ส านักปลัด

15 โครงการขอรับการ
อดุหนนุค่าใช้จ่ายในการ
อ านวยการของศูนย์
ปฏบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

เพื่อเปน็ศูนย์
รวบรวมข้อมลูปญัหา
ความต้องการของ
ประชาชน และ
ประสานงานกบั
หนว่ยงานอื่นๆ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ร้อยละ 100 
ของโครงการ
ที่มาขอใช้
สถานที่กลาง
ในการรับและ
เปดิซองสอบ
ราคา

ศูนย์ปฏบิติัการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนเปน็สถานที่
ในการติดต่อ
ประสานงานระหว่าง
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น หนว่ยงาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ส านกัปลัด

   16  โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภบิาล

 เพื่อให้  มีการสร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การปฎิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น

 จัดกจิกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

100,000     100,000      100,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการสร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การปฎิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น

 ส านกัปลัด

   17  โครงการพฒันาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏบิติัหนา้ที่

 เพื่อให้  มีการสร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การปฎิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น

 จัดกจิกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

500,000     500,000      500,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการสร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การปฎิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น

 ส านกัปลัด

เพื่อแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อน
และช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหนา้ที่ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

หนา้ที ่137



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

   18  โครงการปอูงกนั
ผลประโยชนท์บัซ้อน

 เพื่อให้  มีการสร้างจิตส านึก
และความตระหนักที่จะ
ไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน

 จัดกจิกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

30,000       30,000       30,000         จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการสร้างจิตส านึก
และความตระหนักที่จะ
ไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน

 ส านกัปลัด

   19  โครงการสร้างจิตส านกึ
และความตระหนกัใน
การต่อต้านการทจุริต

 เพื่อให้  มีการสร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต

 จัดกจิกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

50,000       50,000       50,000         จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการสร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต

 ส านกัปลัด

   20  โครงการสร้างเสริม
อนรัุกษ ์ฟื้นฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม แหล่ง
ทอ่งเที่ยว พฒันาและ
ปรับปรุงภมูทิศันใ์นชุมชน
 ประจ าป ีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒

 เพื่อให้  มีการสร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การรักษาประโยชน์
สาธารณะ

 จัดกจิกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

50,000       50,000       50,000         จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการสร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การรักษาประโยชน์
สาธารณะ

 ส านกัปลัด

   21  โครงการส่งเสริม
ครอบครัวเศรษฐกจิ
พอเพยีง

 เพื่อให้  มีการสร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การปฎิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

 จัดกจิกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

50,000       50,000       50,000         จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการสร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การปฎิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

 ส านกัปลัด

หนา้ที ่138



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

   22  โครงการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ ตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีง

 เพื่อให้  มีการสร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การปฎิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

 จัดกจิกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

50,000       50,000       50,000         จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการสร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การปฎิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

 ส านกัปลัด

   23  โครงการคุณธรรมสาน
สายใยครอบครัว

 เพื่อให้  มีการสร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
ความซ่ือสัตย์สุจริต

 จัดกจิกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

80,000       80,000       80,000         จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการสร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
ความซ่ือสัตย์สุจริต

 ส านกัปลัด

   24  โครงการสร้างภมูคุ้ิมกนั
ทางสังคมใหเ้ด็กและ
เยาวชน (กจิกรรม "โตไป
ไมโ่กง")

 เพื่อให้  มีการสร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
ความซ่ือสัตย์สุจริต

 จัดกจิกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

20,000       20,000       20,000         จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการสร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
ความซ่ือสัตย์สุจริต

 ส านกัปลัด

   25  กจิกรรมส่งเสริมสภาเด็ก
เยาวชนต่อต้านการทจุริต

 เพื่อให้  มีการสร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต

 จัดกจิกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

50,000       50,000       50,000         จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการสร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต

 ส านกัปลัด

   26  โครงการเยาวชนสัมพนัธ์
เพื่ออนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

 เพื่อให้  มีการสร้างจิตส านึก
และความตระหนักให้มี
จิตสาธารณะ

 จัดกจิกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

50,000       50,000       50,000         จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการสร้างจิตส านึก
และความตระหนักให้มี
จิตสาธารณะ

 ส านกัปลัด

หนา้ที ่139



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

   27  กจิกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและบริการ
ประชาชน เพื่อใหเ้กดิ
ความพงึพอใจแก่
ประชาชนโดยทดัเทยีม
กนัและไมเ่ลือกปฏบิติิ

 เพื่อให้  มีการสร้างความโปร่งใส
ในการให้บริการ
สาธารณะบริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบิติ

 จัดกจิกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

50,000       50,000       50,000         จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการสร้างความโปร่งใส
ในการให้บริการ
สาธารณะบริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบิติ

 ส านกัปลัด

   28  มาตรการ "ยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน"

 เพื่อให้  มีการสร้างความโปร่งใส
ในการให้บริการ
สาธารณะบริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบิติ

 จัดกจิกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

100,000     100,000      100,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการสร้างความโปร่งใส
ในการให้บริการ
สาธารณะบริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบิติ

 ส านกัปลัด

   29  มาตรฐานการยกระดับ
การปฏบิติัหนา้ที่ตาม
หลักการบริหารกจิการ
บา้นเมอืงที่ดี

 เพื่อให้  มีการจัดท าแผนภูมิ
ขั้นตอนและระยะเวลา
การด าเนินการเกี่ยวกับ
บริการประชาชน 
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละขั้นตอนเปิดเผย
 ณ ที่ท าการและใน
ระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น

 จัดกจิกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

50,000       50,000       50,000         จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการจัดท าแผนภูมิ
ขั้นตอนและระยะเวลา
การด าเนินการเกี่ยวกับ
บริการประชาชน 
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละขั้นตอนเปิดเผย
 ณ ที่ท าการและใน
ระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น

 ส านกัปลัด

หนา้ที ่140



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

   30  ยกย่องเชิดชูเกยีรติ
หนว่ยงาน / บคุคลที่มี
ความซ่ือสัตย์ สุจริต

 เพื่อให้  มีการยกย่องเชิดชู
เกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม

 จัดกจิกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

20,000       20,000       20,000         จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการยกย่องเชิดชู
เกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม

 ส านกัปลัด

   31  กจิกรรมเชิดชูเกยีรติ
บคุคลที่ช่วยเหลือกจิการ
สาธารณะหรือมจีิต
สาธารณะ

 เพื่อให้  มีการเชิดชูเกียรติที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะหรือมีจิต
สาธารณะ

 จัดกจิกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

20,000       20,000       20,000         จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการเชิดชูเกียรติที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะหรือมีจิต
สาธารณะ

 ส านกัปลัด

   32  กจิกรรมเชิดชูเกยีรติ
บคุคลด ารงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

 เพื่อให้  มีการยกย่องเชิดชู
เกียรติที่ด ารงตนตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

 จัดกจิกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

50,000       50,000       50,000         จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการยกย่องเชิดชู
เกียรติที่ด ารงตนตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

 ส านกัปลัด

   33  โครงการ : มาตรการ 
"ปรับปรุงพฒันาศูนย์
ข้อมลูข่าวสารของ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น"

 เพื่อให้  มีการจัดให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ

 จัดกจิกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

50,000       50,000       50,000         จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการจัดให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ

 ส านกัปลัด

   34  โครงการ : มาตรการ 
ก ากบัติดตามการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

 เพื่อให้  มีการปิดประกาศ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน

 จัดกจิกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

20,000       20,000       20,000         จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการปิดประกาศ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน

 ส านกัปลัด

หนา้ที ่141



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

   35  โครงการจัดเวที
ประชาคม

 เพื่อให้  มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชนในการด าเนิน
กิจการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะการด าเนิน
กิจการที่จะมีผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชน
ในท้องถิ่น

 จัดกจิกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

50,000       50,000       50,000         จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชนในการด าเนิน
กิจการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะการด าเนิน
กิจการที่จะมีผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชน
ในท้องถิ่น

 ส านกัปลัด

   36  โครงการ : มาตรการ
จัดการเร่ืองราวร้องทกุข์
 / ร้องเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

 เพื่อให้  มีการมีรายงานหรือแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน / 
ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเร่ืองระยะเวลา 
และผลการด าเนิน
เกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน /
 ร้องทุกข์

 จัดกจิกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

40,000       40,000       40,000         จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการมีรายงานหรือแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน / 
ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเร่ืองระยะเวลา 
และผลการด าเนิน
เกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน /
 ร้องทุกข์

 ส านกัปลัด

   37  โครงการ : ส่งเสริมการ
มส่ีวนร่วมของประชาชน
ในการบริหารกจิการของ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

 เพื่อให้  มีการด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนา
การจัดงบประมาณ

 จัดกจิกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

30,000       30,000       30,000         จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนา
การจัดงบประมาณ

 ส านกัปลัด

หนา้ที ่142



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

   38  โครงการ : กจิกรรมการ
ประเมนิการปฏบิติั
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

 เพื่อให้  มีการด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

 จัดกจิกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

50,000       50,000       50,000         จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

 ส านกัปลัด

   39  โครงการ : กจิกรรมการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
การบริหาร งบประมาณ 
การรับ-จ่ายเงินของ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

 เพื่อให้  มีการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงบประมาณ 
การรับ-จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ

 จัดกจิกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

20,000       20,000       20,000         จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงบประมาณ 
การรับ-จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ

 ส านกัปลัด

   40  โครงการ : กจิกรรม
ส่งเสริมประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการตรวจสอบ 
ก ากบั ดูแลจัดซ้ือจัดจ้าง

 เพื่อให้  มีการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล 
การจัดหาพัสดุ

 จัดกจิกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

50,000       50,000       50,000         จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล 
การจัดหาพัสดุ

 ส านกัปลัด

   41  โครงการ : โครงการ
ส่งเสริมความรู้ด้าน
กฎระเบยีบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น

 เพื่อให้  มีการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้

 จัดกจิกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

100,000     100,000      100,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้

 ส านกัปลัด

หนา้ที ่143



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

   42  โครงการ : กจิกรรม
ส่งเสริมพฒันาศักยภาพ
สมชิกสภาทอ้งถิ่น

 เพื่อให้  มีการส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุาย
บริหารตามกระบวนการ
และวิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝุ
ฝุายใด

 จัดกจิกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

50,000       50,000       50,000         จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุาย
บริหารตามกระบวนการ
และวิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝุ
ฝุายใด

 ส านกัปลัด

   43  โครงการ : กจิกรรม
ส่งเสริมชุมชนเฝูาระวัง
การทจุริต

 เพื่อให้  มีการส่งเสริมให้มีการ
ด าเนินการเฝูาระวังการ
ทุจริต

 จัดกจิกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

40,000       40,000       40,000         จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการส่งเสริมให้มีการ
ด าเนินการเฝูาระวังการ
ทุจริต

 ส านกัปลัด

   44  โครงการ : กจิกรรม
บรูณาการทกุภภาคส่วน 
เพื่อต่อต้านการทจุริต

 เพื่อให้  มีการบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้าน

 จัดกจิกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

20,000       20,000       20,000         จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 มีการบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้าน

 ส านกัปลัด

 รวม  44  โครงการ                    - 3,890,000    2,292,600    2,598,000   2,598,000   2,598,000               -               -            -  - 
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 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะทีม่คุีณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการทีด่ี
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการทีดี่
4.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป
   - กลยุทธ์ที ่3 การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

 ตัวชี้วดั
2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1  โครงการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น
และผู้บริหารทอ้งถิ่น

เพื่อให้  ประชาชนในพื้นที่
ได้มีส่วนร่วมทางการ
เมือง ส่งเสริมและ
พฒันาประชาธปิไตย

 ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังในพื้นที่
ต าบลหว้ยปาุหวาย

500,000     500,000     500,000    500,000    500,000      ผู้ได้รับ
ผลประโยชน์

 ประชาชนในพื้นที่
ได้มีส่วนร่วมทางการ
เมือง ส่งเสริมและ
พฒันาประชาธปิไตย

 ส านักปลัด

    2  โครงการฝึกอบรม
ตามแนวทาง พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร ส าหรับ
ประชาชน

 เพื่อให้  ประชาชนมีความรู้
ด้านสิทธกิารเข้าถึง
การบริการข้อมูล
ข่าวสาร

 จัดฝึกอบรมอย่าง
น้อยปลีะ 1 คร้ัง

20,000      20,000      20,000     20,000      20,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 ประชาชนมีความรู้
ด้านสิทธกิารเข้าถึง
การบริการข้อมูล
ข่าวสาร

 ส านักปลัด

เทศบาลต าบลห้วยปุาหวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

           รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    3 โครงการประชุม
ประชาคมหมู่บา้นและ
ประชุมประชาคมต าบล

 เพื่อให้  ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการระดม
ความคิดเหน็เพื่อ
พฒันาต าบล

 จัดประชุม
ประชาคม ระดับ
หมู่บา้น ทกุหมู่บา้น
 และระดับต าบล

50,000      50,000      50,000     50,000      50,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการระดม
ความคิดเหน็เพื่อ
พฒันาต าบล

 ส านักปลัด

    4  โครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง

 เพื่อให้  บคุลากรภาครัฐ
และประชาชนใน
พื้นที่ ได้มีส่วนร่วม
ทางการเมือง ตาม
นโยบายของอ าเภอ 
จังหวดั หรือ
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

 บคุลากรของ 
อปท. และ
ประชาชนในพื้นที่

20,000      20,000      20,000     20,000      20,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 บคุลากรภาครัฐ
และประชาชนใน
พื้นที่ ได้มีส่วนร่วม
ทางการเมือง ตาม
นโยบายของอ าเภอ 
จังหวดั หรือ
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

 ส านักปลัด

    5 โครงการ
ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏบิติัการเสริมสร้าง
สมรรถนะจัดท า
แผนพฒันาหมู่บา้น / 
ชุมชน

 เพื่อให้  การจัดท า
แผนพฒันาทกุระดับ
เปน็ไปในทศิทาง
เดียวกัน

 อุดหนุนใหอ้ าเภอ
พระพทุธบาท

40,000      40,000      40,000     40,000      40,000        จ านวน
งบประมาณ
ที่อุดหนุน

 การจัดท า
แผนพฒันาทกุระดับ
เปน็ไปในทศิทาง
เดียวกัน

 ส านักปลัด
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 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

 รวม  5  โครงการ                     - 630,000     630,000     630,000    630,000    630,000                -              -           -  - 
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 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะทีม่คุีณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการทีด่ี
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการทีดี่
4.2 แผนงาน การศึกษา
   - กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น

 ตัวชี้วดั
2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1  โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาศักยภาพบคุลากร
ทางการศึกษาของทอ้งถิ่น

 เพื่อให้  เจ้าหนา้ที่ทอ้งถิ่นที่
ปฏบิติังานด้าน
การศึกษา ครู หรือ
ผู้ดูแลเด็ก ได้รับการ
พฒันาศักยภาพ

 จัดฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน อย่างนอ้ยปลีะ 1
 คร้ัง

50,000        50,000        50,000       50,000       50,000         จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 เจ้าหนา้ที่ทอ้งถิ่นที่
ปฏบิติังานด้าน
การศึกษา ครู หรือ
ผู้ดูแลเด็ก ได้รับการ
พฒันาศักยภาพ

 กองการศึกษา

    2  โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

 เพื่อให้  คณะกรรมการศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ได้รับ
ความรู้ ตามบทบาท 
หนา้ที่

 จัดฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน อย่างนอ้ยปลีะ 1
 คร้ัง

50,000       50,000       50,000         จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ

 คณะกรรมการศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ได้รับ
ความรู้ ตามบทบาท 
หนา้ที่

 กองการศึกษา

 รวม  2 โครงการ                     - 50,000      50,000      100,000    100,000    100,000                -               -            -  - 

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยปุาหวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะทีม่คุีณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4    การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการทีด่ี
4. ยุทธศาสตร์     การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการทีดี่
4.2 แผนงาน การศึกษา
 - กลยุทธท์ี่ 2  พฒันาระบบบริหารองค์กร

2564 2565
(บาท) (บาท)

    1  โครงการกอ่สร้างลาน
กฬีาแบบยางปพูื้น 
Block บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลหว้ยปาุหวาย

 เพื่อให้  เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ   มพีื้นที่ในการ
ท ากจิกรรมมากขึน้

 กอ่สร้างลานกฬีา
แบบยางปพูื้น 
Block กว้าง 20 ม.
ยาว 20 ม. หนา 
0.15 ม. หรือคิด
เปน็พื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไมน่อ้ย

    1,150,000

    2 โครงการกอ่สร้างลาน
กฬีาเทศบาลต าบลหว้ย
ปาุหวาย

เพื่อให้  ประชาชนมพีื้นที่
ออกก าลังกายเพิ่มขึน้

กอ่สร้างลานกฬีา
เทศบาล ต.หว้ยปาุ
หวาย กว้าง 22 x 
45 ม.

    1,000,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลห้วยปุาหวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562 2563
(บาท) (บาท) (บาท)
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 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    3 โครงการก่อสร้างร้ัว
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยรอบศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

 เพื่อให้  ศพด.และส านักงาน
เทศบาลฯ เปน็
หน่วยงานที่ได้
มาตรฐาน

สูง 2 เมตร ยาว 
124 เมตร พร้อม
ประตู จ านวน 2 
ชุด  ณ ศพด.
เทศบาลต าบลหว้ย
ปาุหวาย

    497,000

    4  โครงการก่อสร้างโดม
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหว้ยปาุ
หวาย

 เพื่อให้  เด็กศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กฯมีพื้นที่ในการ
ท ากิจกรรมมากขึ้น

 ก่อสร้างโดม
บริเวณศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลหว้ยปาุหวาย

  1,500,000    1,500,000

    5 โครงการก่อสร้างทาง
เทา้บริเวณศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

 เพื่อให้  ศพด.และส านักงาน
เทศบาลฯ เปน็
หน่วยงานที่ได้
มาตรฐาน

กวา้ง 4 เมตร ยาว 
72 เมตร หนา 0.15
 เมตร  ณ ศพด.
เทศบาลต าบลหว้ย
ปาุหวาย

    147,000

    6 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

 เพื่อให้  ศพด.และส านักงาน
เทศบาลฯ เปน็
หน่วยงานที่ได้
มาตรฐาน

พร้อมฝาตะแกรง
เหล็ก  ณ ศพด.
เทศบาลต าบลหว้ย
ปาุหวาย กวา้ง 0.4 
เมตร ยาว 104 
เมตร

    178,000
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 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    7  กอ่สร้างหอ้งสุขา 
ส าหรับครู/ผู้ดูแลเด็ก 
ศพด.

 เพื่อให้  ศพด. มหีอ้งสุขา
ส าหรับครู/ผู้ดูแลเด็ก
หรือแขกที่มาเยี่ยม
เยียน ดูงาน

 จ านวน 2 หอ้ง ๆ ละ
 ขนาด 4 x 8 เมตร

200,000      

 รวม  7 โครงการ                     -   2,350,000     2,350,000              -      2,322,000                -                  -                           -                     -    - 
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 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะทีม่คุีณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4  การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการทีด่ี
4. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการทีดี่
4.2 แผนงาน การศึกษา
   - กลยุทธ์ที ่7 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1 โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนกัเรียน

 เพื่อให้  เด็กนกัเรียนมี
พฒันาการที่ดีขึ้น

-  อดุหนนุ
งบประมาณใหก้บั
โรงเรียนในเขต  
อบต.จ านวน  3  
โรงเรียน  และจัดหา
อาหารกลางวันให้
เด็กในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กฯ จ านวน  3  
ศูนย์

2,000,000    2,000,000    2,000,000   2,000,000   2,000,000     ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 เด็กนกัเรียนมี
พฒันาการที่ดีขึ้น

 กองการศึกษาฯ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยปุาหวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    2 โครงการอาหารเสริม 
(นม)  ส าหรับนกัเรียน

 เพื่อให้  เด็กนกัเรียนมี
พฒันาการที่ดีขึ้น

-  จัดซ้ืออาหารเสริม 
 (นม)  ใหก้บันกัเรียน
ในเขต  อบต.  
จ านวน  3  โรงเรียน
และศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กฯ  จ านวน  3 

800,000      800,000      800,000     800,000      800,000        ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 เด็กนกัเรียนมี
พฒันาการที่ดีขึ้น

 กองการศึกษาฯ

    3 โครงการปรับปรุงสนาม
เด็กเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย

 เพื่อให้  มกีารพฒันาทางด้าน
การเรียนการสอน

-  อดุหนนุ
งบประมาณใหก้บั
โรงเรียนวัดศรี
จอมทอง

10,000        10,000        10,000       10,000       10,000         ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 มกีารพฒันาทางด้าน
การเรียนการสอน

 กองการศึกษาฯ

    4 โครงการเฝูาระวังและ
ส่งเสริมปอูงกนัทนัต
สุขภาพในโรงเรียน
ประถมศึกษา

 เพื่อให้  มกีารพฒันาทางด้าน
การเรียนการสอน

-  อดุหนนุ
งบประมาณใหก้บั
โรงเรียนวัดศรี
จอมทอง

10,000        10,000        10,000       10,000       10,000         ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 มกีารพฒันาทางด้าน
การเรียนการสอน

 กองการศึกษาฯ

    5 โครงการปฐมนเิทศ
ผู้ปกครองและนกัเรียน
ใหม่

 เพื่อให้  ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมการศึกษา

-  จ านวน  1  คร้ัง /
 ปี

5,000          5,000          5,000        5,000         5,000           ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมการศึกษา

 กองการศึกษาฯ

    6 โครงการวันเด็ก  เพื่อให้  เด็ก และเยาวชน มี
ขวัญและก าลังใจที่ดีขึ้น

-  จ านวน  1  คร้ัง /
 ปี

150,000      150,000      150,000     150,000      150,000        ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 เด็ก และเยาวชน มี
ขวัญและก าลังใจที่ดีขึ้น

 กองการศึกษาฯ

    7 โครงการมอบวุฒิบตัร
เด็กปฐมวัย

 เพื่อให้  เด็กนกัเรียนมขีวัญ 
และก าลังใจใน
การศึกษาเล่าเรียน

-  จ านวน  1  คร้ัง /
 ปี

5,000          5,000          5,000        5,000         5,000           ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 เด็กนกัเรียนมขีวัญ 
และก าลังใจใน
การศึกษาเล่าเรียน

 กองการศึกษาฯ

    8 โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พฒันาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา

 เพื่อให้  มกีารพฒันาทางด้าน
การเรียนการสอน

-  จ านวน  1  คร้ัง /
 ปี

50,000        50,000        50,000       50,000       50,000         ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 มกีารพฒันาทางด้าน
การเรียนการสอน

 กองการศึกษาฯ

หนา้ที ่153



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    9 โครงการปรับปรุงศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

 เพื่อให้  มคีวามเปน็ระเบยีบ 
เปน็ ศพด. ที่แลดู
สวยงาม มคีวามเปน็
ระเบยีบ

ปรับปรุงภมูทิศัน ์
พฒันาอาคาร สถานที่
 สภาพแวดล้อม ศพด.

15,000        15,000        98,700       15,000       15,000         ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 มคีวามเปน็ระเบยีบ 
เปน็ ศพด. ที่แลดู
สวยงาม มคีวามเปน็
ระเบยีบ

 กองการศึกษาฯ

   10 โครงการปอูงกนั ควบคุม
โรค และส่งเสริมสุขภาพ
เด็กปฐมวัย

 เพื่อให้  มกีารส่งเสริมด้าน
การดูแลสุขภาพ เกดิ
ประสิทธิภาพของการ
เรียนการสอน

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 10,000        10,000        10,000       10,000       10,000         ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 มกีารส่งเสริมด้าน
การดูแลสุขภาพ เกดิ
ประสิทธิภาพของการ
เรียนการสอน

 กองการศึกษาฯ

   11 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับเด็กปฐมวัย

 เพื่อให้  มกีารส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
ต้ังแต่ยังวัยเยาว์

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 5,000          5,000          5,000        5,000         5,000           ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 มกีารส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
ต้ังแต่ยังวัยเยาว์

 กองการศึกษาฯ

   12 โครงการแข่งกฬีาศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสัมพนัธ์

 เพื่อให้  มกีารพฒันาทางด้าน
การเรียนการสอน

-  จ านวน  1  คร้ัง/ปี 10,000        10,000        10,000       10,000       10,000         ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 มกีารพฒันาทางด้าน
การเรียนการสอน

 กองการศึกษาฯ

   13 โครงการทศันศึกษาดู
งานแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ของศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

 เพื่อให้  มกีารพฒันาทางด้าน
การเรียนการสอน

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 50,000        50,000        50,000       50,000       50,000         ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 มกีารพฒันาทางด้าน
การเรียนการสอน

 กองการศึกษาฯ

   14  โครงการปอูงกนั
อคัคีภยัศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

 เพื่อให้  มกีารรักษาความ
ปลอดภยัในชีวิต และ
ทรัพย์สิน

 จัดซ้ือวัสดุดับเพลิง 
และใหค้วามรู้
เกี่ยวกบัการระงับ
อคัคีภยั

10,000        10,000        10,000       10,000       10,000         ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 มกีารรักษาความ
ปลอดภยัในชีวิต และ
ทรัพย์สิน

 กองการศึกษาฯ

หนา้ที ่154



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

   15 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับ 
ศพด.

 เพื่อให้  เด็กนกัเรียนมี
พฒันาการที่ดีขึ้น

อดุหนนุเปน็
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น
 ค่าหนงัสือเรียน / ค่า
เคร่ืองแบบ / ค่า
อปุกรณ์ ฯลฯ

540,000      550,000     550,000      560,000        จ านวน
งบประมาณที่
อดุหนนุ

 เด็กนกัเรียนมี
พฒันาการที่ดีขึ้น

 กองการศึกษาฯ

   16 โครงการอาหารเสริม 
(นม)  ส าหรับนกัเรียน

 เพื่อให้  เด็กนกัเรียนมี
พฒันาการที่ดีขึ้น

-  จัดซ้ืออาหารเสริม 
 (นม)  ใหก้บันกัเรียน
ในเขต  อบต.  
จ านวน  3  โรงเรียน
และศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กฯ  จ านวน  3 

807,500      810,000     810,000      820,000        ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 เด็กนกัเรียนมี
พฒันาการที่ดีขึ้น

 กองการศึกษาฯ

   17 โครงการทนัตสุขภาพ
ส าหรับเด็กปฐมวัย

 เพื่อให้  เด็กเล็กมพีฒันาการที่
ดีขึ้น

จัดกจิกรรมอย่าง
นอ้ยปลีะ 1 คร้ัง

15,000       15,000       15,000         ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 เด็กเล็กมพีฒันาการที่
ดีขึ้น

 กองการศึกษาฯ

   18 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามยัและความ
ปลอดภยัของเด็กปฐมวัย

 เพื่อให้  เด็กเล็กมพีฒันาการที่
ดีขึ้น

จัดกจิกรรมอย่าง
นอ้ยปลีะ 1 คร้ัง

11,900       12,000       12,000         ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 เด็กเล็กมพีฒันาการที่
ดีขึ้น

 กองการศึกษาฯ

 รวม  18  โครงการ                     - 3,130,000    4,477,500    4,600,600   4,517,000   4,537,000               -               -            -  - 

หนา้ที ่155



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่วในอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ว
5. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ว
5.1 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
   - กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน

 ตัวชี้วดั
2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1 โครงการปลูก
ทานตะวนัเพื่อการ
ทอ่งเที่ยว

 เพื่อให้  ต าบลหว้ยปาุหวาย
มีแหล่งทอ่งเที่ยว
แหง่ใหม่

 จัดหาเมล็ด
ทานตะวนั

50,000      50,000      50,000     50,000      50,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

 ต าบลหว้ยปาุหวาย
มีแหล่งทอ่งเที่ยว
แหง่ใหม่

 ส านักปลัด

    2 อุดหนุนโครงการ
ประชาสัมพนัธแ์หล่ง
ทอ่งเที่ยว

 เพื่อให้  มีการส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวของ
อ าเภอพระพทุธบาท
 และจังหวดั

 สนับสนุน
งบประมาณให้
อ าเภอฯ

50,000      50,000      50,000     50,000      50,000        จ านวนเงิน
ที่อุดหนุนฯ

 มีการส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวของ
อ าเภอพระพทุธบาท
 และจังหวดั

 ส านักปลัด

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยปุาหวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา้ที ่156



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    3 โครงการพฒันาแหล่ง
ทอ่งเที่ยว

 เพื่อให้  แหล่งทอ่งเที่ยวใน
ระดับต าบล อ าเภอ 
หรือจังหวดั ได้รับ
การพฒันาแบบ
บรูณาการ

 อุดหนุน
งบประมาณเพื่อ
การพฒันาแหล่ง
ทอ่งเที่ยว

50,000      50,000      50,000     50,000      50,000        จ านวนเงิน
ที่อุดหนุนฯ

 แหล่งทอ่งเที่ยวใน
ระดับต าบล อ าเภอ 
หรือจังหวดั ได้รับ
การพฒันาแบบ
บรูณาการ

 ส านักปลัด

 รวม  3  โครงการ                     - 150,000     150,000     150,000    150,000    150,000                -                -             -  - 

หนา้ที ่157



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.4 แผนงาน เคหะและชมุชน
   - กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการติดต้ังกล้อง

วงจรปดิ เพื่อปอูงกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพติด

เพื่อใช้ตรวจสอบการ
เฝูาระวังปญัหายาเสพ
ติดในชุมชน

ติดต้ังกล้องวงจรปดิ
ในเขตพื้นที่ต าบล
หว้ยปาุหวาย

725,000 725,000 725,000 725,000 725,000 จ านวนจุดที่
ติดต้ัง

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัสามารถ
ติดตามคดีต่าง ๆ ได้
ง่ายขึ้น

    กองช่าง  
(ของบนอก)

-  เพื่อปอูงกนัน้ าทว่ม
ในฤดูฝน

    2,500,000

-  เพื่อใหน้้ าไหลได้
สะดวก

-  เพื่อไมใ่หค้ลองเกดิ
ความต้ืนเขิน

    2,500,000

กองช่าง

3 ขุดลอกคลองรับน้ า
พร้อมดาดคอนกรีต  
จากหมู่ที่  7          ถึง
หมู่ที่  10

-  ขุดลอกคลอง
พร้อมดาดคอนกรีต  
ระยะทาง  1,500  
เมตร

ระยะทางของ
คลอง

-  น้ าไมท่ว่มในฤดูฝน กองช่าง

งบประมาณและทีม่า

2 กอ่สร้างคลองดาดปนู  
บริเวณคลองระบายน้ า
บา้นหว้ยศาลเจ้าถึง
คลองน้ าทิ้ง  หมู่ที่  2

-  กอ่สร้างคลองดาด
ปนู  ระยะทาง  
1,500  เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลห้วยป่าหวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

ระยะทางของ
คลอง

-  น้ าไมท่ว่มในฤดูฝน

หนา้ที ่158



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

-  เพื่อใหน้้ าไหลได้
สะดวก
-  เพื่อไม่ใหค้ลอง
เกิดความต้ืนเขิน

    1,200,000

-  เพื่อใหน้้ าไหลได้
สะดวก

รวม 4 โครงการ               -               - 725,000 3,225,000 725,000 725,000 4,425,000        -             -         -

ระยะทางของ
คลอง

-  คลองไม่ต้ืนเขิน
และน้ าไหลได้สะดวก

กองช่าง4 ขุดลอกคลองระบายน้ า
ทิ้ง (เลียบคลอง
ชลประทาน )  บริเวณ
เขตติดต่อหมู่ที่  2  ถึง
บา้นนางสาวสมนกึ  ค าภี
ระ  หมู่ที่  13

-  ขุดลอกคลองกว้าง 
 1  เมตร  ยาว  600 
 เมตร  พร้อมวางทอ่ 
 คสล.  ขนาด  Ø  
1.20 x 1.00  เมตร

3 ขุดลอกคลองรับน้ า
พร้อมดาดคอนกรีต  
จากหมู่ที่  7          ถึง
หมู่ที่  10

-  ขุดลอกคลอง
พร้อมดาดคอนกรีต  
ระยะทาง  1,500  
เมตร

ระยะทางของ
คลอง

-  น้ าไมท่ว่มในฤดูฝน กองช่าง
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 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.6 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
   - กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
    4,400,000

2 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนสายวัด
หนองไข่น้ า หรือวัดใหม่
สุวรรณโณ - วัดหนองโปงุ
 หมู่ที่ 5,9,10  เชื่อมต่อ
ทางหลวง หมายเลข 
3034

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนน กวา้ง 5 ม.
ยาว 1,389 ม. หนา
เฉล่ีย 0.05 ม.

4,262,000     4,262,000 4,262,000 4,262,000 4,262,000 ความยาว
ของถนน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง

    กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการถ่ินทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลห้วยป่าหวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

งบประมาณและทีม่า

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายอดิเรกสาร2 
 หมู่ที่ 10

-  เพื่อความสะดวก
ในการเดินทางของ
ประชาชน

ร้ือ คสล.เก่า แล้ว
สร้างใหม่ กวา้ง 4 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร พร้อมไหล่ทาง

ความยาว
ของถนน

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

หนา้ที ่160



 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

3 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง ทางเข้า
วดัหนองถ่านเหนือ 
หมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางขนาด
 กวา้ง 5 ม.ยาว 
2,100 ม. หนาเฉล่ีย
   0.05 ม. หรือมี

3,600,000     3,600,000 ความยาว
ของถนน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง

    กองช่าง

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ทางเข้า
หมู่บา้น (ซอยข้างวดั
บา้นโพธิ์) หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง กวา้ง
 4 ม. ยาว 770 ม. 
หรือคิดเปน็พื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 3,000 
ตร.ม.

      893,000 -

ความยาว
ของถนน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

    1,900,000

    1,900,000

    1,900,000 จ านวนลาน
กีฬา

-  ประชาชน  เยาวชน
มร่ีางกายแข็งแรง

กองช่าง7 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาเอนกประสงค์  
บริเวณศาลา
เอนกประสงค์  หมู่ที่  8

-  เพื่อประชาชน  
เยาวชน  มีสถานที่
ออกก าลังกาย

-  ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์  
พร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย

จ านวนลาน
กีฬา

-  ประชาชน  เยาวชน
มร่ีางกายแข็งแรง

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาเอนกประสงค์  
บริเวณลาน       วดั
บา้นโพธิ ์  หมู่ที่  7

-  เพื่อประชาชน  
เยาวชน  มีสถานที่
ออกก าลังกาย

-  ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์  
พร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย

จ านวนลาน
กีฬา

-  ประชาชน  เยาวชน
มร่ีางกายแข็งแรง

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาเอนกประสงค์  
บริเวณฉางข้าว  หมู่ที่ 
 3

-  เพื่อประชาชน  
เยาวชน  มีสถานที่
ออกก าลังกาย

-  กอ่สร้างลานกฬีา
เอนกประสงค์  กว้าง 
 24  เมตร  ยาว  37 
 เมตร  พร้อมติดต้ัง
อปุกรณ์ออกก าลังกาย
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 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

    1,900,000

    1,900,000

  10 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนน สายวดั
ใหม่สุวรรณโณ - วดั
หนองโปงุ หมู่ที่ 5,9,10

 เพื่อใหเ้กิดความ
สะดวกในการ
เดินทางและปอูงกัน
อุบติัเหตุจากถนน
ช ารุด

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง กวา้ง
 5 เมตร ยาว 
1,300 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร 
จากวดัหนองโปงุ 
เชื่อมต่อสายหน้า
พระลาน - บา้นครัว

   4,262,000    4,262,000     4,262,000 ระยะทาง
ของถนน

 กดิความสะดวกใน
การเดินทางและ
ปอูงกนัอบุติัเหตุจาก
ถนนช ารุด

 กองช่าง

1,900,000

จ านวนลาน
กีฬา

-  ประชาชน  เยาวชน
มร่ีางกายแข็งแรง

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาเอนกประสงค์  
บริเวณรอบ     ดอย
หนิปนู  หมู่ที่  13

-  เพื่อประชาชน  
เยาวชน  มีสถานที่
ออกก าลังกาย

-  ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์  
พร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์ออกก าลัง

จ านวนลาน
กีฬา

-  ประชาชน  เยาวชน
มร่ีางกายแข็งแรง

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาเอนกประสงค์  
บริเวณข้างบา้นนาย
สันติ  มีเคราะหดี์  หมู่
ที่  11

-  เพื่อประชาชน  
เยาวชน  มีสถานที่
ออกก าลังกาย

-  ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์  
พร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย

จ านวนลาน
กีฬา

-  ประชาชน  เยาวชน
มร่ีางกายแข็งแรง

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาเอนกประสงค์  
บริเวณ          วดั
หนองไข่น้ า  หมู่ที่  10

-  เพื่อประชาชน  
เยาวชน  มีสถานที่
ออกก าลังกาย

-  ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์  
พร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย

จ านวนลาน
กีฬา

-  ประชาชน  เยาวชน
มร่ีางกายแข็งแรง

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาเอนกประสงค์  
บริเวณศาลา
เอนกประสงค์  หมู่ที่  8

-  เพื่อประชาชน  
เยาวชน  มีสถานที่
ออกก าลังกาย

-  ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์  
พร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย
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 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาเอนกประสงค์  
บริเวณบา้น

1,900,000

นายเชิงชัยชาญ   ขุย
ทอง  หมู่ที่ 14

1,900,000

  14  โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. บริเวณบา้น
นายป ีพทุธปญัญา หมู่
ที่ 12

 เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน

 ก่อสร้างถนน คสล.
 กวา้ง 4 ม. ยาว 
850 ม.

    2,200,000  ความยาว
ของถนน

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้ถนน

 กองช่าง

1,920,000 ความยาว
ของถนน

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง15 ก่อสร้างถนน  คสล.  
สายทางแยกเข้าบา้น
นายเล่ียม  หล้าเขียว  
ถึงบา้นนายสวสัด์ิ  
เครือแปง  หมู่ที่  2

-  เพื่อความสะดวก
ในการเดินทางของ
ประชาชน

กอ่สร้างถนน  คสล. 
 กว้าง  4  เมตร  ยาว
  800  เมตร  หนา
เฉล่ีย  0.15  เมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางหนาตามสภาพ

จ านวนลาน
กีฬา

-  ประชาชน  เยาวชน
มร่ีางกายแข็งแรง

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาเอนกประสงค์  
หมู่ที่  5

-  เพื่อประชาชน  
เยาวชน  มีสถานที่
ออกก าลังกาย

-  ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์  
พร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย

จ านวนลาน
กีฬา

-  ประชาชน  เยาวชน
มร่ีางกายแข็งแรง

กองช่าง

12 -  เพื่อประชาชน  
เยาวชน  มีสถานที่
ออกก าลังกาย

-  ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์    
พร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย
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 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

16 ก่อสร้างถนน  คสล.  
สายบา้นนางล าดวน   
 ภทูอง  หมู่ที่  7

-  เพื่อความสะดวก
ในการเดินทางของ
ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล.
  กวา้ง  4  เมตร   
ยาว  1,100 เมตร

2,640,000 ความยาว
ของถนน

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

17 ก่อสร้างถนน  คสล.  
สายบา้น นายป ี   
พทุธปญัญา  หมู่ที่  12

-  เพื่อความสะดวก
ในการเดินทางของ
ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล.
   กวา้ง  4  เมตร  
ยาว  850   เมตร

2,040,000 ความยาว
ของถนน

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

ก่อสร้างถนน  คสล. - ก่อสร้างถนน  
คสล.

2,400,000

สายโคกแก้วทางแยก
บา้นนายฟุูง  โสภาเพิ่ม
  หมู่ที่  12

กวา้ง  4  เมตร  
ยาว  1,000   เมตร

    2,444,000

ก่อสร้างถนนลาดยาง     2,538,000

ความยาว
ของถนน

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

20 -  เพื่อความสะดวก
ในการเดินทางของ
ประชาชน

-  ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง   
ขนาดกวา้ง  3  
เมตร  ยาว 1,800  
เมตร

ความยาว
ของถนน

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

19 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
สายเลียบคลอง
ชลประทานคลอง  9  
หมู่ที่ 2

-  เพื่อความสะดวก
ในการเดินทางของ
ประชาชน

-  ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง        
   กวา้ง 4  เมตร  
ยาว  1,300  เมตร

18 -  เพื่อความสะดวก
ในการเดินทางของ
ประชาชน

ความยาว
ของถนน

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง
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 ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วตัถุประสงค์  เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

สายบา้นนายค าพนัธ ์ 
 วเิชียร หมู่ที่  6

    2,000,000

รวม 21 โครงการ                 -                    - 12,262,000  18,255,000  14,224,000 8,524,000   26,706,000          -                 -          -

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง21 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายเลียบ
คลองชลประทานคลอง
 9 L  หมู่ที่ 2

-  เพื่อความสะดวก
ในการเดินทางของ
ประชาชน

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง กวา้ง
 4 เมตร ยาว 
1,300 เมตร

ความยาว
ของถนน

20 -  เพื่อความสะดวก
ในการเดินทางของ
ประชาชน

-  ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง   
ขนาดกวา้ง  3  
เมตร  ยาว 1,800  
เมตร

ความยาว
ของถนน

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

หนา้ที ่165



ผ.03

 2561 (บาท)  2562 (บาท)  2563 (บาท)  2564 
(บาท)

 2565 (บาท)

1 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่ทอ้งถิ่น มศัีกยภาพ
ในการปฏบิติังานมากขึ้น

จัดซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง (กระบะ)
 จ านวน 1 คัน

       787,000 กอง
สาธารณสุขฯ

2 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่ทอ้งถิ่น มศัีกยภาพ
ในการปฏบิติังานมากขึ้น

จัดซ้ือกล้องถ่ายรูป จ านวน 1 ชุด          20,000 กอง
สาธารณสุขฯ

3 การศึกษา ครุภณัฑ์ ส านกังาน เพื่อพฒันางานการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร  2  บาน 
จ านวน 4 ตู้

         22,000 กองการศึกษาฯ

4 การศึกษา ครุภณัฑ์ ส านกังาน เพื่อพฒันางานการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

ชั้นวางที่นอน  9  ช่อง จ านวน 3 
ชุด

           7,500 กองการศึกษาฯ

5 การศึกษา ครุภณัฑ์ ไฟฟา้และวิทยุ เพื่อพฒันางานการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

TV LED 32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง          12,000 กองการศึกษาฯ

6 การศึกษา ครุภณัฑ์ ไฟฟา้และวิทยุ เพื่อพฒันางานการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

ล าโพงคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 ชุด              850 กองการศึกษาฯ

7 การศึกษา ครุภณัฑ์ ไฟฟา้และวิทยุ เพื่อพฒันางานการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

เคร่ืองเล่น DVD พร้อมล าโพง 1 
ชุด

           2,500 กองการศึกษาฯ

8 การศึกษา ครุภณัฑ์ ส านกังาน เพื่อพฒันางานการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

ชั้นวางของเล่น 3 ชุด            3,900 กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลหว้ยปา่หวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบรุี

บญัชีครภุณัฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย (ผลผลติของครุภณัฑ์)  งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ที ่289



ผ.03

 2561 (บาท)  2562 (บาท)  2563 (บาท)  2564 
(บาท)

 2565 (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลหว้ยปา่หวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบรุี

บญัชีครภุณัฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย (ผลผลติของครุภณัฑ์)  งบประมาณและที่ผ่านมา

9 การศึกษา ครุภณัฑ์ ส านกังาน เพื่อพฒันางานการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

เคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง          57,800 กองการศึกษาฯ

10 การศึกษา ครุภณัฑ์ ส านกังาน เพื่อพฒันางานการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

ชั้นวางหนงัสือนทิาน 1 ชุด            5,000 กองการศึกษาฯ

11 การศึกษา ครุภณัฑ์ คอมพวิเตอร์ เพื่อพฒันางานการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

PRINTER 2 เคร่ือง            8,600 กองการศึกษาฯ

12  การศึกษา ครุภณัฑ์  ส านกังาน เพื่อพฒันางานการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

 จัดซ้ือมานั่งแบบมลีายจ านวน 2 
ชุด

           6,000  กองการศึกษาฯ

13  การศึกษา ครุภณัฑ์  ส านกังาน เพื่อพฒันางานการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

 จัดซ้ือชั้นวางรองเทา้ จ านวน 7 
ชุด

         10,500  กองการศึกษาฯ

14  การศึกษา ครุภณัฑ์  ส านกังาน เพื่อพฒันางานการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

 จัดซ้ือโต๊ะขนาด 120 x 60 x 50
 ซม. และเกา้อี้ ขนาด 120 x 30 
x 30 ซม. จ านวน 4 ชุด

         14,400  กองการศึกษาฯ

15  การศึกษา ครุภณัฑ์  ไฟฟา้และวิทยุ เพื่อพฒันางานการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

 จัดซ้ือไมโครโฟน พร้อมสาย 
จ านวน 3 ชุด

           2,400  กองการศึกษาฯ

16  การศึกษา ครุภณัฑ์  ส านกังาน เพื่อพฒันางานการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

 จัดซ้ือโต๊ะท างาน พร้อมเกา้อี้ 
จ านวน 3 ชุด

         12,000  กองการศึกษาฯ

หนา้ที ่290



ผ.03

 2561 (บาท)  2562 (บาท)  2563 (บาท)  2564 
(บาท)

 2565 (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลหว้ยปา่หวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบรุี

บญัชีครภุณัฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย (ผลผลติของครุภณัฑ์)  งบประมาณและที่ผ่านมา

17  การศึกษา ครุภณัฑ์  ส านกังาน เพื่อพฒันางานการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

 จัดซ้ือโต๊ะประชุม พร้อมเกา้อี้ 
จ านวน 1 ชุด

         13,000  กองการศึกษาฯ

18 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อใช้ส าหรับปฏบิติังาน โต๊ะท างาน ระดับ 6-7 จ านวน 1            7,000               -                   -                -   ส านกัปลัด

ของพนกังานส่วนต าบล ตัว

19 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อใช้ส าหรับนั่งท างาน เกา้อี้ท างานระดับ 6-7 จ านวน 1            3,500                 -                -   ส านกัปลัด

ของพนกังานส่วนต าบล  ตัว

20 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อใช้ส าหรับนั่งท างาน เกา้อี้ท างานระดับ4-5 จ านวน            9,000               -                   -                -   ส านกัปลัด

ของพนกังานส่วนต าบล  3 ตัว ตัวละ 3,000บาท

21 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์ หรือชนดิ            6,600               -                   -                -   ส านกัปลัด

ของพนกังานส่วนต าบล LED ขาวด า (18หนา้/นาท)ี

จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 3,300บาท

22 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน เคร่ืองพมิพ ์Multifunction            7,700  -  -  - ส านกัปลัด

ของพนกังานส่วนต าบล แบบฉีดหมกึ (Inkjet)

หนา้ที ่291



ผ.03

 2561 (บาท)  2562 (บาท)  2563 (บาท)  2564 
(บาท)

 2565 (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลหว้ยปา่หวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบรุี

บญัชีครภุณัฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย (ผลผลติของครุภณัฑ์)  งบประมาณและที่ผ่านมา

23 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA            5,600 ส านกัปลัด

คอมพวิเตอร์ พนกังานส่วนต าบล จ านวน 2 เคร่ือง

24 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน          32,000               -                   -                -   ส านกัปลัด

ของงานประชาสัมพนัธ์ ส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้

 1 เคร่ือง  งานปอ้งกนัฯ ยกว่า19นิ้ว) จ านวน 2 ชุด

 1 เคร่ือง ชุดละ 16,000 บาท

25 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อใหส้ามารถจัดเกบ็ ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 1 ตู้            5,500               -                -   ส านกัปลัด

เอกสารและวัสดุส านกังาน

ได้อย่างเปน็ระเบยีบเรียบร้อย

26 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อออ่น 11,000 ส านกัปลัด

งานครัว ของพนกังานส่วนต าบล จ านวน 1 เคร่ือง

27 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อใช้ส าหรับในศูนย์พฒันา โต๊ะกนิข้าวพร้อมเกา้อี้ ของ          10,500 กองการศึกษา

เด็กเล็กโรงเรียนวัดบา้นโพธิฯ์ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กโรงเรียน

วัดบา้นโพธิฯ์ จ านวน 3 ชุด

28 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อใช้ในการปฎบิติังาน เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน        16,000 กองการศึกษา

หนา้ที ่292



ผ.03

 2561 (บาท)  2562 (บาท)  2563 (บาท)  2564 
(บาท)

 2565 (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลหว้ยปา่หวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบรุี

บญัชีครภุณัฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย (ผลผลติของครุภณัฑ์)  งบประมาณและที่ผ่านมา

คอมพวิเตอร์ ของพนกังานส่วนต าบล ส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ย

กว่า19นิ้ว)  จ านวน 1 ชุด

29 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA  -          5,600                 -                -   กองการศึกษา

คอมพวิเตอร์ จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 2,800 บาท

30 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์ หรือชนดิ            3,300               -                   -                -   กองการศึกษา

คอมพวิเตอร์ LED ขาวด า (18 หนา้/นาท)ี

จ านวน 1 เคร่ือง

31 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา เพื่อพฒันางานการศึกษา เคร่ืองเล่นสนาม จ านวน 1 ชุด        100,000               -                   -                -   กองการศึกษา

ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

32 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา เพื่อพฒันางานการศึกษา ชิงช้า  จ านวน  1ชุด          17,000               -                   -                -   กองการศึกษา

ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

33 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา เพื่อพฒันางานการศึกษา ชุดหมนุ  จ านวน 1 ชุด          10,000               -                   -                -   กองการศึกษา

ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

34 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา เพื่อพฒันางานการศึกษา ชุดปนีปา่ย จ านวน 1 ชุด          10,000               -                   -                -   กองการศึกษา

ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

หนา้ที ่293



ผ.03

 2561 (บาท)  2562 (บาท)  2563 (บาท)  2564 
(บาท)

 2565 (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลหว้ยปา่หวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบรุี

บญัชีครภุณัฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย (ผลผลติของครุภณัฑ์)  งบประมาณและที่ผ่านมา

35 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา เพื่อพฒันางานการศึกษา บา้นจ าลอง จ านวน 1 ชุด          17,000               -                   -                -   กองการศึกษา

ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

36 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้ เพื่อพฒันางานการศึกษา ล าโพงส าหรับคอมพวิเตอร์            6,000               -                   -                -   กองการศึกษา

และวิทยุ ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 3 ชุดๆละ 2,000 บาท

37 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน เคร่ืองพมิพช์นดิ Dot Matrix          23,000               -                   -                -   กองคลัง

คอมพวิเตอร์ Printerแบบแคร่ยาว จ านวน

38 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน          16,000  -  -  - กองคลัง

คอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน e-lass ส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ย

กว่า19นิ้ว) จ านวน 1 ชุด

39 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์ หรือชนดิ  -          3,300  -              -   ส านกัปลัด

คอมพวิเตอร์ ของปลัดเทศบาลฯ LED ขาวด า (18 หนา้/นาท)ี

40 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก ส าหรับ  -        16,000  -  - ส านกัปลัด

คอมพวิเตอร์ ของปลัดเทศบาลฯ งาน ส านกังาน จ านวน 1 เคร่ือง

41 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน เกา้อี้ท างานระดับ 6-7 จ านวน          10,500               -                   -                -   กองคลัง

หนา้ที ่294



ผ.03

 2561 (บาท)  2562 (บาท)  2563 (บาท)  2564 
(บาท)

 2565 (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลหว้ยปา่หวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบรุี

บญัชีครภุณัฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย (ผลผลติของครุภณัฑ์)  งบประมาณและที่ผ่านมา

3 ตัวๆละ 3,500 บาท

42 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน เกา้อี้ท างานระดับ 4-5 จ านวน            9,000               -                   -                -   ส านกัปลัด

3 ตัวๆละ 3,000 บาท

43 เคหะและ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดซ้ือครุภณัฑ์ใช้ในการ ปั๊มบาดาล(Submersible Pump)        232,500               -                   -                -   กองช่าง

การเกษตร ปฎบิติังาน จ านวน 15 ตัวๆละ 15,500 บาท

44 เคหะและ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก ส าหรับ  -        21,000                 -                -   กองช่าง

คอมพวิเตอร์ งานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

45 เคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน          22,000  -  -  - กองช่าง

คอมพวิเตอร์ ประมวลผลแบบที่ 1 จอ 19 นิ้ว

46 เคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA            2,800  -  -  - กองช่าง

คอมพวิเตอร์ จ านวน  1 เคร่ือง

47 เคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน โต๊ะท างาน ระดับ 6-7            7,000  -  -  - กองช่าง

จ านวน 1 ตัว

48 เคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน เกา้อี้ท างาน ระดับ 6-7            3,500  -  -  - กองช่าง

จ านวน 1 ตัว

หนา้ที ่295



ผ.03

 2561 (บาท)  2562 (บาท)  2563 (บาท)  2564 
(บาท)

 2565 (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลหว้ยปา่หวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบรุี

บญัชีครภุณัฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย (ผลผลติของครุภณัฑ์)  งบประมาณและที่ผ่านมา

49 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

ส าหรับใช้ในการประชุมและฝึกอบรม จัดซ้ือเคร่ืองมลัติมเีดีย
โปรเจคเตอร์ ขนาด 2,500 ANSI 
Lumens จ านวน 1 เคร่ือง

         27,700 ส านกัปลัด

50 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง เพื่อใช้ในงานกอ่สร้าง งานขุดดิน ถม
ดิน งานโครงสร้างพื้นฐาน

จัดซ้ือเคร่ืองตบดิน  จ านวน 1 
เคร่ือง

       21,000 กองช่าง

51 เคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น
งานครัว

เพื่อใช้ในงานปรับปรุงภมูทิศัน ์งาน
รักษาความสะอาด และงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง
 จ านวน 1 เคร่ือง

         9,500 กองช่าง

52 เคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น
งานครัว

เพื่อใช้ในงานปรับปรุงภมูทิศัน ์งาน
รักษาความสะอาด และงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า  แบบข้อ
ออ่น จ านวน 1 เคร่ือง

       11,000 กองช่าง

53 การรักษา
ความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ส าหรับเกบ็เอกสารและเคร่ืองมอืของ
ทางราชการ

จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บานประตู 
 จ านวน 2 ตู้

       14,000 ส านกัปลัด 
(งานปอ้งกนัฯ)

54 การรักษา
ความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อใหเ้กดิความคล่องตัว และการ
ปฏบิติัราชการอย่างมปีระสิทธิภาพ

จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบบานเล่ือน  
จ านวน 1 ตู้

         7,000 ส านกัปลัด 
(งานปอ้งกนัฯ)

หนา้ที ่296



ผ.03

 2561 (บาท)  2562 (บาท)  2563 (บาท)  2564 
(บาท)

 2565 (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลหว้ยปา่หวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบรุี

บญัชีครภุณัฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย (ผลผลติของครุภณัฑ์)  งบประมาณและที่ผ่านมา

55 การรักษา
ความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อใหเ้กดิความคล่องตัว และการ
ปฏบิติัราชการอย่างมปีระสิทธิภาพ

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนดิติด
ผนงั ขนาด 18,000 BTU จ านวน
 2 เคร่ือง

       42,000 ส านกัปลัด 
(งานปอ้งกนัฯ)

56 การรักษา
ความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพื่อใหเ้กดิความคล่องตัว และการ
ปฏบิติัราชการอย่างมปีระสิทธิภาพ

จัดซ้ือปา้ยไฟสามเหล่ียม 
(สัญญาณไฟวับวาบ) จ านวน 1 ชุด

       20,000 ส านกัปลัด 
(งานปอ้งกนัฯ)

57 การรักษา
ความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

เพื่อใช้ในงานปอ้งกนัและระงับอคัคีภยั
 และงานจ่ายน้ าใหแ้กป่ระชาชน

จัดซ้ือหวัฉีดดับเพลิง จ านวน 1 ชุด        28,000 ส านกัปลัด 
(งานปอ้งกนัฯ)

58 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ส าหรับเกบ็เอกสารและเคร่ืองมอืของ
ทางราชการ

จัดซ้ือตู้เหล็ก 15 ล้ินชัก  จ านวน 
2 ตู้

       14,000 ส านกัปลัด 
(งานนโยบาย
และแผน / 

59 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร

เพื่อใช้ในกจิการประปาของเทศบาลฯ จัดซ้ือปั๊มบาดาล Submersible 
Pump จ านวน 10 ตัว

      170,000         170,000      170,000       170,000 กองช่าง

60 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เพื่อใช้ในส านกังานเทศบาลฯ ในการ
พมิพเ์อกสารทางราชการ

จัดซ้ือ Printer แบบ Inkjet            7,100 ส านกัปลัด 
(งานปอ้งกนัฯ)
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ผ.03

 2561 (บาท)  2562 (บาท)  2563 (บาท)  2564 
(บาท)

 2565 (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลหว้ยปา่หวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบรุี

บญัชีครภุณัฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย (ผลผลติของครุภณัฑ์)  งบประมาณและที่ผ่านมา

61 การรักษา
ความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร

เพื่อใช้ในงานปอ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั และงานอื่นที่เกี่ยวข้องของ
เทศบาลฯ

จัดซ้ือทอ่สูบน้ าพญานาค จ านวน 
4 ทอ่น ๆ ละขนาด 8 นิ้ว x 16 ฟตุ

         20,000 ส านกัปลัด 
(งานปอ้งกนัฯ)

62 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

ส าหรับใช้ในการบริการประชาชน โดย
ไมเ่รียกเกบ็ส าเนาเอกสารจาก
ผู้รับบริการ

จัดซ้ืออปุกรณ์อา่นบตัร
อเนกประสงค์ รายละเอยีดตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ จ านวน 7 
เคร่ือง ๆ ละ 700 บาท

         4,900 ส านกัปลัด

63 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน ส าหรับ
ทดแทนครุภณัฑ์ที่มอีายุใช้งานเกนิ 10
 ป ีและการบนัทกึงานระบบอเิล็ก
ทรอสิกส์ ที่ต้องมกีารประมวลผล

คอมพวิเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 
30,000 บาท

 -        60,000                 -                -   กองคลัง

64 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

ส าหรับใช้งานแผนที่ภาษ ีแทน
ของเดิมที่ช ารุด

จัดซ้ือจอภาพคอมพวิเตอร์ แบบ 
LED หรือดีกว่า ไมน่อ้ยกว่า 21.5
 นิ้ว จ านวน 1 ชุด  รายละเอยีด

         4,000 กองคลัง

65 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

ส าหรับใช้ในงานระดับกอ่นวัยเรียน
และประถมศึกษา

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพส์ าหรับ
คอมพวิเตอร์ แบบฉีดหมกึพร้อม
ติดต้ังถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank 

       12,900 กองการศึกษา 
(ศพด.)
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ผ.03

 2561 (บาท)  2562 (บาท)  2563 (บาท)  2564 
(บาท)

 2565 (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลหว้ยปา่หวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบรุี

บญัชีครภุณัฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย (ผลผลติของครุภณัฑ์)  งบประมาณและที่ผ่านมา

66 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

ส าหรับใช้ในงานระดับกอ่นวัยเรียน
และประถมศึกษา แทนของเดิมที่ช ารุด

จัดซ้ือจอภาพคอมพวิเตอร์ แบบ 
LED หรือดีกว่า ไมน่อ้ยกว่า 21.5
 นิ้ว จ านวน 1 ชุด  รายละเอยีด
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์

         4,000 กองการศึกษา

67 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ส าหรับใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั
การศึกษา

จัดซ้ือโต๊ะวางคอมพวิเตอร์พร้อม
เกา้อี้ จ านวน 1 ชุด

         5,000 กองการศึกษา

68 เคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ส าหรับใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั
เคหะและชุมชน

จัดซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร แบบ
บานเล่ือนกระจก จ านวน 1 ตู้

         6,000 กองช่าง

69 การรักษา
ความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

ส าหรับใช้ในงานปอ้งกนัฝ่ายพลเรือน
และระงับอคัคีภยั

จัดซ้ือข้อแยกดับเพลิงสามทาง 
จ านวน 1 ชุด

         8,000 ส านกัปลัด

70 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ส าหรับใช้ในงานบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบติด
ผนงั ขนาด 12,000 BTU และ 
24,000 BTU

       45,000 ส านกัปลัด 
(ส านกังาน และ
 หอ้งประชุม)

71 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ส าหรับใช้ในงานบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือเกา้อี้ท างาน จ านวน 1 ตัว          1,500 ส านกัปลัด

72 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ส าหรับใช้ในงานระดับกอ่นวัยเรียน
และประถมวัย

จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ 
จ านวน 1 ชุด

         5,000 กองการศึกษาฯ

73 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

ส าหรับใช้ในงานกองคลัง ของ
ส านกังานเทศบาลฯ

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ส าหรับ
คอมพวิเตอร์ ขนาด 800VA 
จ านวน 2 เคร่ือง

         5,000 กองคลัง

หนา้ที ่299



ผ.03

 2561 (บาท)  2562 (บาท)  2563 (บาท)  2564 
(บาท)

 2565 (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลหว้ยปา่หวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบรุี

บญัชีครภุณัฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย (ผลผลติของครุภณัฑ์)  งบประมาณและที่ผ่านมา

74 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในภารกจิของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก และส่งเสริมพฒันาการของเด็กเล็ก

คอมพวิเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 
30,000 บาท

       60,000 กองการศึกษาฯ

75 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ การศึกษา เพื่อใช้ในภารกจิของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก และส่งเสริมพฒันาการของเด็กเล็ก

มา้โยกสปริง รูปสัตว์ต่างๆ 5 ตัว 
ตัวละ 6,000 บาท

          30,000 กองการศึกษาฯ

76 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ไฟฟา้และวิทยุ เพื่อใช้ในภารกจิของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก และส่งเสริมพฒันาการของเด็กเล็ก

ล าโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์
 พร้อมไมค์

          12,700 กองการศึกษาฯ

77 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ส านกังาน เพื่อใช้ในภารกจิของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก และส่งเสริมพฒันาการของเด็กเล็ก

โต๊ะและเกา้อี้หนิออ่นโต๊ะชุดรูป
ยีราฟ 1 ชุด

           4,500 กองการศึกษาฯ

78 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ส านกังาน เพื่อใช้ในภารกจิของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก และส่งเสริมพฒันาการของเด็กเล็ก

โต๊ะและเกา้อี้หนิออ่น โต๊ะชุดรูป
วัว 1 ชุด

           4,500 กองการศึกษาฯ

79 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ส านกังาน เพื่อใช้ในภารกจิของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก และส่งเสริมพฒันาการของเด็กเล็ก

โต๊ะและเกา้อี้หนิออ่นโต๊ะชุดรูป
แตงโม 1 ชุด พร้อมเกา้อี้ 4 ตัว

           4,500 กองการศึกษาฯ

80 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ งานบา้นงานครัว เพื่อใช้ในภารกจิของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก และส่งเสริมพฒันาการของเด็กเล็ก

เคร่ืองซักผ้าแบบอตัโนมติั 12 
กโิลกรัม

          12,000 กองการศึกษาฯ

81 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ส านกังาน เพื่อใช้ในภารกจิของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก และส่งเสริมพฒันาการของเด็กเล็ก

โต๊ะอนบุาลพร้อมเกา้อี้สีส้ม,ฟา้ 
ขนาด 60*120*55 ซม. พร้อม
เกา้อี้ 6 ตัว จ านวน 15 ชุด ชุดละ
 4,000บาท

          60,000 กองการศึกษาฯ

82 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ส านกังาน เพื่อใช้ในภารกจิของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก และส่งเสริมพฒันาการของเด็กเล็ก

ตู้ 4 ล้ินชัก ตู้พลาสติกลายการ์ตูน
สีสันสดใส นา่รักจ านวน 10 ชั้น 
ชั้นละ 1,400 บาท

          14,000 กองการศึกษาฯ

หนา้ที ่300



ผ.03

 2561 (บาท)  2562 (บาท)  2563 (บาท)  2564 
(บาท)

 2565 (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลหว้ยปา่หวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบรุี

บญัชีครภุณัฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย (ผลผลติของครุภณัฑ์)  งบประมาณและที่ผ่านมา

83 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ การศึกษา เพื่อใช้ในภารกจิของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก และส่งเสริมพฒันาการของเด็กเล็ก

ทางเดินทรงตัวลูกคล่ืนเด็กปฐมวัย           11,000 กองการศึกษาฯ

84 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ การศึกษา เพื่อใช้ในภารกจิของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก และส่งเสริมพฒันาการของเด็กเล็ก

ร้ัวข้ามแพนด้า ขนาด 23*105*40
 ซม. 5 ชิ้น/ชุด

           3,800 กองการศึกษาฯ

85 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ส านกังาน เพื่อใช้ในภารกจิของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก และส่งเสริมพฒันาการของเด็กเล็ก

ตู้เกบ็เอกสารขนาด 23*105*40*
ส.168ซม. ตู้ละ 3,000 จ านวน 2 ตู้

           6,000 กองการศึกษาฯ

86 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ การศึกษา เพื่อใช้ในภารกจิของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก และส่งเสริมพฒันาการของเด็กเล็ก

ชุดเตียงพยาบาลเด็ก ขนาดยาว 
30 นิ้วสูง 7 นิ้ว 2 ชุด

          10,000 กองการศึกษาฯ

87 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ การศึกษา เพื่อใช้ในภารกจิของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก และส่งเสริมพฒันาการของเด็กเล็ก

บอร์ดโครงงานขนาด 4 พบั 60*
100 ซม. ตัวละ 2,000 3 ตัว

           6,000 กองการศึกษาฯ

88 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ การศึกษา เพื่อใช้ในภารกจิของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก และส่งเสริมพฒันาการของเด็กเล็ก

โครงการจัดหาเคร่ืองเล่นกลางแจ้ง           50,000 กองการศึกษาฯ

89 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ การเกษตร เพื่อใช้ในภารกจิของกองสาธารณสุขฯ เคร่ืองพน่หมอกควัน (ULY,แบบ
ควัน)

          59,000 กองสาธารณะ
สุข

90 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพื่อใช้ในภารกจิของกองสาธารณสุขฯ รถบรรทกุขยะ         950,000 กองสาธารณะ
สุข

91 การรักษา
ความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้
และวิทยุ

เพื่อใช้ในงานปอ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัของ เทศบาลฯ

เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM
 ชนดิประจ าที่ 10 วัตต์

          28,000 ส านกัปลัด

หนา้ที ่301



ผ.03

 2561 (บาท)  2562 (บาท)  2563 (บาท)  2564 
(บาท)

 2565 (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลหว้ยปา่หวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบรุี

บญัชีครภุณัฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย (ผลผลติของครุภณัฑ์)  งบประมาณและที่ผ่านมา

92 การรักษา
ความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ส านกังาน เพื่อใช้ในงานปอ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัของ เทศบาลฯ

ตู้เกบ็เอกสาร บานเล่ือนกระจก 
จ านวน 1 ตู้

           6,000 ส านกัปลัด

93 การรักษา
ความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ส านกังาน เพื่อใช้ในงานปอ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัของ เทศบาลฯ

โต๊ะคอมพวิเตอร์ 1 ตัว            4,000 ส านกัปลัด

94 แผนงาน
การเกษตร

ค่าครุภณัฑ์ ส านกังาน เพื่อใช้ในส านกังานเทศบาลฯ เกา้อี้พนกังาน            4,000 ส านกัปลัด

95 แผนงาน
การเกษตร

ค่าครุภณัฑ์ ส านกังาน เพื่อใช้ในส านกังานเทศบาลฯ ตู้เกบ็เอกสารแบบบานเล่ือน 
จ านวน 2 ตู้

          12,000 ส านกัปลัด

96 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในส านกังานเทศบาลฯ เคร่ืองพมิพ ์Multfunction 
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า

           9,000 กองคลัง

97 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ส านกังาน เพื่อใช้ในงานบริการสาธารณะ และ
การประชุม ฝึกอบรม

พดัลมอตุสาหกรรม ใบพดั 25 นิ้ว
 จ านวน 10 ตัว

          40,000 ส านกัปลัด

98 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ส านกังาน เพื่อใช้ในงานบริการสาธารณะ และ
การประชุม ฝึกอบรม

โต๊ะพดัเอนกประสงค์ หนา้สแตน
เลส จ านวน 20 ตัว

          60,000 ส านกัปลัด

99 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในงานงบประมาณ งาน
นโยบายและแผน

เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า

           2,600 ส านกัปลัด

100 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในส านกังาน งานโยธา งานช่าง เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า

           2,600 กองช่าง

101 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ส านกังาน เพื่อใช้ในงานการเจ้าหนา้ที่ ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 4 ล้ินชัก 
จ านวน 2 ชุด

          10,000 ส านกัปลัด

หนา้ที ่302



ผ.03

 2561 (บาท)  2562 (บาท)  2563 (บาท)  2564 
(บาท)

 2565 (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลหว้ยปา่หวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบรุี

บญัชีครภุณัฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย (ผลผลติของครุภณัฑ์)  งบประมาณและที่ผ่านมา

102 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในงานการเจ้าหนา้ที่ เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบ
ฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึพมิพ ์
(Ink Tank Printer)

           8,000 ส านกัปลัด

103 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในงานการเจ้าหนา้ที่ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล CPU 
Intel Core i7 RAM 8 GB

          40,000 ส านกัปลัด

   1,628,250     619,700     1,634,200    170,000     170,000 -รวม

หนา้ที ่303
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา และด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วให้รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 
  การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และ
ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานว่า
เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้  
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา ดังนี้ 
   1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
      (1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
      (2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
      (3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล 
(Monitoring) 
     (4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร
ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
     (5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
     (6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด
จากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
     (7) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางท้ังหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ใน
บางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อย
ต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะพิจารณา 



305 
 

   1.2 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น อาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 
     (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Effectiveness  Evaluation) 
     (2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Effectiveness  Evaluation) 
     (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนการด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
โครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 
   1.3 ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
   การติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ทั้งใน
ระดับหมู่บ้าน/ชมชน ต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่าหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล/องค์กร/
หน่วยงานต่าง ๆ ล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสิ่งแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดใน
ปัจจุบัน 
     1.3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรอง
ปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง
กฎหมาย สังคม การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน 
     1.3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรอง
ปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพภายในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นจะ
แสวงหาโอกาสการพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มี
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้หลายแนวทาง เช่น 
      1) การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (Value-Chain Analysis) ห่วงโซ่
แห่งคุณค่านี้ เป็นการเชื่อมโยงของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ที่สร้างคุณค่าด้านการพัฒนาหลายมิติ
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      2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources) 
เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน ไม่ว่าจะเป็น
ส านักงานปลัด ส่วนการคลังหรือกองคลัง ส่วนโยธาหรือกองช่าง กองการศึกษา เป็นต้น 
 
5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ซึ่งจะต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมินผล ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 
ประการ ดังนี้  
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ควรมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่
ส าคัญ 3 ประการ คือ 
    1) ผู้ เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้น ๆ 
    2) เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมืออุปกรณ์หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล 
เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้ง
ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับ
จากแผนยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบ
วัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้น ๆ 
    3) กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ า ล าคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตาม
ที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร เป็นต้น ซึ่งการก าหนดวิธีการ
เช่นนี้ต้อง มีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วยระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะต้อง
บรรยายวิธีการโดยรวม บอกว่าเป็นการติดตามและประเมินผลที่ไหน กลุ่มประชากรเป็นใคร ใช้เครื่องมืออะไร 
บอกถึงข้ันตอน การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล ผลของการติดตามและประเมินผลให้ภาพรวมโดยบอกว่าได้อะไร 
เป็นอย่างไร ปัญหาของแผนยุทธศาสตร์คืออะไร ตั้งข้อสังเกตอย่างไร 
  5.2.2วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล เป็นการวางโครงสร้างเฉพาะ (structure) ของ
การวางแผนพัฒนาหนึ่ง ๆ และแนวทางการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน (plan) เพ่ือให้สามารถตอบ
ปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือ 
     1.1) มุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 
     1.2) อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตร์ที่จะเกิดข้ึนได้ 
การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผน เป็นเสมือนการที่สถาปนิกวางผังหรือรูปแบบของบ้านโดยรวมก่อนที่
จะด าเนินการในรายละเอียดอ่ืน ๆ ต่อไป ดังนั้น การออกแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์จึงต้องมา
ก่อนการวางแผนปฏิบัติงาน (work plan) ก่อนการลงพ้ืนที่จริง การออกแบบการติดตามและประเมินผล
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ยุทธศาสตร์จึงเป็นการก าหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ด้วย   โดยต้อง
ก าหนดประเด็นปัญหา การวางกรอบของผลกระทบ ตัวแปร การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล 
  5.2.3  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ การเก็บข้อมูลจึงเป็นส่วน
หนึ่งของการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ความจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการใช้สถิติเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาเพื่อสรุปประเด็นปัญหา แนวทางต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ
ที่สุดในการค้นคว้าหาค าตอบ เนื่องจากถ้าได้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อการแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยการส ารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูล
จากบันทึกหรือทะเบียนที่มีผู้จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก 
(record) สังเกต (observe) หรือวัด (measure) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่/บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
5.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ การสังเกต การส ารวจ และเอกสาร 
  1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
  2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ 1) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ 2) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตรอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และล าดับของ
ข้อความ การด าเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้าง ๆ ที่เป็นสาระส าคัญที่ต้องการ  การให้ได้
ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2 วิธี คือ 
   1) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของการ
สนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขอค าอธิบาย
เหตุผล และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพ
ที่ดี สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย 
   2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลักบางคน
ในหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอ่ืน ๆ มีประสบการณ์
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน 
  3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลัง
เกิดอะไรขึ้น กับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการ
สังเกต การสังเกต คือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อม 
ๆ กัน เช่น ตาดู หูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลใน เชิงคุณภาพนั้น
การสังเกตจะกระท าควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
รอบด้าน สามารถน ามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ในปรากฏการณ์
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ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น 2 
ประเภท 
   3.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่น คือ 1) มีเป้าหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด 2) มีความ
ตระหนักถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจนมากที่สุด 3) เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่
เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด 4) ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 5) ทบทวน
ย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 6) จดบันทึกอย่างละเอียด 
   3.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในสังคม หมู่บ้าน/ชุมชนนั้น ๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมที่สังเกต และผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้น ๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต  
  4. การส ารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการส ารวจ 
และทิศทางการส ารวจ 
 5.เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้
เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุ
ของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการก าหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที ่1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น /  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

/  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง /  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน   
    ยุทธศาสตร์การพฒันา 

/  

ส่วนที ่2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล  /  
2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน  /  
3. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

 /  

4.มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
   ศักยภาพของท้องถ่ิน 

 /  
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ประเด็นการประเมิน 

มี 
การด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนินงาน 

5. มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
    ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 /  

6. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื  /  
7. มีการก าหนดเปา้หมายการพฒันาท้องถิ่น  /  
8. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  /  
9. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด  /  
10. มีการอนุมัติและประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  /  
11.มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์  /  
12. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
 

 /  

 
 

************************************************ 


