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องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเหนือ 
อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุร ี

  

 



 

 

ค าน า 

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตนเอง แล้วยังมีอ านาจหน้าที่ในการประสานแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย วันที่ ๓๐ ธันวาคม  
๒๕๖๓  เรื่องแนวทางการการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนาจังหวัด  ซึ่งมีระยะเวลาห้าปี   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นการประชาคมจะมีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องอยู่ด้วยตลอดจนการสะท้อนถึงปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงาน
ราชการส่วนต่างๆ ภายในจังหวัดและอ าเภอ เพ่ือเข้าร่วมในการปรับรูปแบบแผนการพัฒนา ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ก าหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธ์ศาสตร์  เปูาหมาย  ตัวชี้วัด  ค่าเปูาหมาย  และกลยุทธ์  
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ทรายเหนือได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  

๑.เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและ
การจัดท างบประมาณประจ าปี 
 ๒.เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปีที่มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.เพ่ือเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

 ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเหนือ  ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยทรายเหนือทุกท่าน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบล และส่วนราชการต่างๆ ในเขตต าบลห้วยทรายเหนือ ที่ให้ความร่วมมือ
น าเสนอข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –๒๕๗๐) ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 

คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 



 

     สารบัญ      
                     หน้า 

ส่วนที่ ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน      ๑    
   (๑) ด้านกายภาพ       ๑ 
  ๑) ที่ตั้งของหมู่บ้าน (แผนที่ประกอบ)    ๑ 
  ๒) ลักษณะภูมิประเทศ      ๓ 
  ๓) ลักษณะภูมิอากาศ      ๓ 
  ๔) ลักษณะของดิน      ๓ 
   (๒) ด้านการเมือง/การปกครอง      ๓ 
  ๑) เขตการปกครอง      ๓ 
  ๒) การเลือกตั้ง       ๓  
   (๓) ประชากร        ๔ 
  ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร     ๔ 
  ๒) ช่วงอายุและจ านวนประชากร     ๕  
   (๔) สภาพทางสังคม       ๕ 
  ๑) การศึกษา       ๕ 
  ๒) สาธารณสุข       ๖ 
  ๓) อาชญากรรม       ๖ 
  ๔) ยาเสพติด       ๖ 
  ๕) การสังคมสงเคราะห์      ๖  
   (๕) ระบบบริการพื้นฐาน      ๗ 
  ๑) การคมนาคมขนส่ง      ๗ 
  ๒) การไฟฟูา       ๘ 
  ๓) การประปา       ๙ 
  ๔) โทรศัพท์       ๙ 
  ๕) ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง   ๙  
   (๖) ระบบเศรษฐกิจ       ๑๐ 
  ๑) การเกษตร       ๑๐ 
  ๒) การประมง       ๑๐ 
  ๓) การปศุสัตว์       ๑๐ 
  ๔) การบริการ       ๑๐ 
  ๕) การท่องเที่ยว       ๑๐ 
  ๖) อุตสาหกรรม       ๑๐ 
  ๗) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ     ๑๐ 
  ๘) แรงงาน       ๑๑  
   (๗) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม     ๑๑ 
  ๑) การนับถือศาสนา      ๑๑ 
  ๒) ประเพณีและงานประจ าปี     ๑๑ 
  ๓) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น     ๑๑ 
  ๔)  OTOP สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก    ๑๑ 
 



 

                                                                                                      หน้า 
  
   (๘) ทรัพยากรธรรมชาติ      ๑๑ 
  ๑) น้ า        ๑๑ 
  ๒) ปุาไม้        ๑๑ 
  ๓) ภูเขา        ๑๒ 
  ๔) ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๒  
   (๙) อ่ืนๆ        ๑๒    
 

ส่วนที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๑) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค   ๑๓           
  ๑) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)   ๑๓ 
  ๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ ๑-) ๑๓ 
  ๓) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ๑๔ 
  ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๖ 
                         ในเขตจังหวัด 
   (๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      ๑๖ 
            ๑) วิสัยทัศน์       ๑๖ 
  ๒) ยุทธศาสตร์       ๑๗ 
  ๓) เปูาประสงค์       ๑๗ 
  ๔) ตัวชี้วัด       ๑๙ 
  ๕) ค่าเปูาหมาย       ๒๐ 
  ๖) กลยุทธ์       ๒๐ 
  ๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์      ๒๒ 
  ๘) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม   ๒๒ 
   (๓) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น              ๒๓ 
  ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ   ๒๓ 
                          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ๒๔   
 

ส่วนที่ ๓  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ    ๒๕ 
    ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน    ๒๕ 
    ๓.๒ บัญชีโครงสร้างพัฒนาท้องถิ่น  

- (แบบ ผ.๐๑)      ๒๖ 
- (แบบ ผ.๐๑/๑)      ๒๘ 
- (แบบ ผ.๐๒)      ๒๙ 
- (แบบ ผ.๐๒/๑)      ๙๕ 
- (แบบ ผ.๐๒/๒)      ๑๔๐ 
- (แบบ ผ.๐๓)      ๑๔๒  
 
 
 



 

 
       หน้า   

 

ส่วนที่ ๔  การติดตามและประเมินผล       
  ๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์    ๑๔๔ 
  ๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ    ๑๔๔ 
  ๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น     ๑๔๔ 
  ๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  ๑๔๕ 
   ๔.๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต    ๑๔๕ 
   ๔.๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเส 
นอแนะ ผลจากการพัฒนา ๑๔๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๑ 

 
ส่วนที่ ๑ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 
(๑) ด้านกายภาพ 

      เดิม ต าบลห้วยทรายเหนือ เป็นต าบลที่มีพ้ืนที่กว้างขวาง มีทั้งหมด ๑๘ หมู่บ้าน ราษฎรตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ห่างไกลกัน  ส่วนใหญ่อพยพมาเพ่ือตั้งถิ่นฐานใหม่  การปกครองจึงเป็นไปด้วยความ
ยากล าบาก ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๒๖  ได้มีการแยกต าบลออกไปตั้งอีก ๒ ต าบล คือ ต าบลสามพระยา  มี ๖ 
หมู่บ้าน  ต าบลไร่ใหม่พัฒนา  มี  ๖  หมู่บ้าน  เหลือต าบลห้วยทรายเหนือ  ๖  หมู่บ้าน  และปี พ.ศ.
๒๕๒๘  ได้แบ่งการปกครองออกไปอีก  ๑  หมู่บ้าน   ปัจจุบันต าบลห้วยทรายเหนือแบ่งการปกครอง
ออกเป็น ๗ หมู่บ้าน   

     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเหนือ  ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลห้วยทรายเหนือ
โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๓๙  เดิม
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก  ต่อมาได้รับการปรับขนาดเป็นขนาดกลาง เมื่อวันที่  ๒๐  
มีนาคม  ๒๕๕๑  

๑) ที่ตั้งของต าบลห้วยทรายเหนือ  
องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนต าบลห้วยทรายเหนือ  ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๙/๙  หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งจับ

ญวน  ต าบลห้วยทรายเหนือ  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี   อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอชะอ า ประมาณ  
๒๖  กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดเพชรบุรี  ประมาณ ๖๐  กิโลเมตร  

ต าบลห้วยทรายเหนือมีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๔๐.๑๑  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๔,๕๗๑ ไร่  
 มี  ๗  หมู่บ้าน  คือ 

 หมู่ที่  ๑  บ้านทุ่งจับญวน   
 หมู่ที่  ๒  บ้านทุ่งหลวง 
 หมู่ที่  ๓  บ้านทุ่งเคล็ด   
 หมู่ที่  ๔  บ้านบ่อหลวง 
 หมู่ที่  ๕  บ้านหนองขาม   
 หมู่ที่  ๖  บ้านพุหวาย 
 หมู่ที่  ๗  บ้านไร่ดินทอง 

          อาณาเขต 
ทิศเหนือ    ติดต่อ ต าบลเขาใหญ่  อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
ทิศใต้  ติดต่อ ต าบลไร่ใหม่พัฒนา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี       
 
 
 



 

 
๒      

  

 
 



 

 
๓ 

 
 ๒) ลักษณะภูมิประเทศ 

       ลักษณะทั่วไปของต าบลห้วยทรายเหนือ  เป็นพ้ืนที่ราบเชิงเขา ที่ดินมีความเหมาะสมใน
การท าเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกอ้อย  มีปุาไม้อุดมสมบูรณ์ทางทิศเหนือของต าบล ซึ่งอยู่ในเขต
พ้ืนที่ หมู่ ๖ บ้านพุหวาย    

 ๓) ลักษณะภูมิอากาศ   
                ลักษณะภูมิอากาศของต าบลห้วยทรายเหนือ ในฤดูหนาวไม่หนาวจัด  ฤดูร้อนไม่ร้อนจัด  
เพราะมีลมทะเลพัดผ่าน อุณหภูมิโดยทั่วไปเฉลี่ย ๒๕-๓๗ องศาเซลเซียส มี ๓ ฤดู  

     ฤดูหนาวเริ่มประมาณเดือน พฤศจิกายนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ รวมเวลาประมาณ ๓ 
เดือน 
      ฤดูร้อนเริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนพฤษภาคม รวมเวลาประมาณ ๓ เดือน โดย
อากาศจะร้อนมากในระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน และอาจมีฝนฤดูร้อนบ้างในบางปี ช่วงประมาณ
กลางเดือนเมษายน 
      ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือน พฤษภาคม และสิ้นสุดประมาณปลายเดือนตุลาคม รวมเวลา ๕ 
เดือน ฝนจะตกชุกในเดือนตุลาคมถึงปลายเดือน บางปีอาจมีฝนตกทิ้งช่วงประมาณเดือนมิถุนายน – 
กรกฎาคม 

๔) ลักษณะของดิน   
     ลักษณะดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย   

(๒) ด้านการเมือง/การปกครอง 
 ๑) เขตการปกครอง   แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๗  หมู่บ้าน    
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ-สกุล  หมายเหตุ 
๑ บ้านทุ่งจับญวน นายธนพล        เมฆหมอก ผู้ใหญ่บ้าน 
๒ บ้านทุ่งหลวง นายประชา       จันทร์สง่า ผู้ใหญ่บ้าน 
๓ บ้านทุ่งเคล็ด นายสมบัติ        ชาวไร่ปราณ ก านัน 
๔ บ้านบ่อหลวง นางประนอม     ศรีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 
๕ บ้านหนองขาม นายแดน          ข ามา ผู้ใหญ่บ้าน 
๖ บ้านพุหวาย นายวันชัย         รอดพ้น ผู้ใหญ่บ้าน 
๗ บ้านไร่ดินทอง นายณรงค์ฤทธิ์   นาเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 

           ๒) การเลือกตั้ง 
                เขตการเลือกตั้งในต าบลห้วยทรายเหนือ  
                    -เขตเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน                           มี  ๗  หน่วยเลือกตั้ง (หมู่ ๑ - ๗) 
                    -เขตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   มี  ๗  หน่วยเลือกตั้ง (หมู่ ๑ - ๗) 
                    -เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มี  ๗  หน่วยเลือกตั้ง (หมู่ ๑ - ๗) 
 
 



 

 
๔ 

 
                    -เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มี  ๕  หน่วยเลือกตั้ง (หมู่ ๑ ,หมู่ 
๗) , หมู่ ๒ , (หมู่ ๓ , หมู่ ๔) , หมู่ ๕ , หมู่ ๖ 
                    -เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  มี  ๕  หน่วยเลือกตั้ง (หมู่ ๑ ,หมู่ 
๗) , หมู่ ๒ , (หมู่ ๓ , หมู่ ๔) , หมู่ ๕ , หมู่ ๖ 
 
 (๓) ประชากร 
          ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  

หมู่ ชื่อหมู่บ้าน 

จ านวนประชากร จ านวน
หลังคา
เรือน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
๑ บ้านทุ่งจบัญวน ๓๑๑ ๓๒๔ ๓๐๔ ๓๑๕ ๓๑๑ ๓๑๙ ๒๓๒ 
๒ บ้านทุ่งหลวง ๒๐๖ ๒๓๗ ๑๙๗ ๒๓๑ ๑๙๙ ๒๓๘ ๑๔๔ 
๓ บ้านทุ่งเคล็ด ๒๖๗ ๒๗๖ ๒๗๒ ๒๗๕ ๒๗๔ ๒๗๑ ๑๘๕ 
๔ บ้านบ่อหลวง ๒๔๗ ๒๖๕ ๒๕๐ ๒๖๖ ๒๕๙ ๒๗๒ ๑๖๙ 
๕ บ้านหนองขาม ๓๔๗ ๓๒๙ ๓๗๑ ๓๔๑ ๓๕๖ ๓๔๒ ๒๕๑ 
๖ บ้านพุหวาย ๔๘๑ ๔๗๙ ๔๙๖ ๔๗๘ ๕๐๕ ๔๘๒ ๔๖๒ 
๗ บ้านไร่ดินทอง ๒๓๙ ๒๕๙ ๒๔๐ ๒๘๐ ๒๔๖ ๒๕๙ ๑๙๕ 

รวม ๔,๒๖๗ ๔,๒๙๖ ๔,๓๓๓ ๑,๖๓๘ 
ข้อมูล จากส านักทะเบียนราษฎร  อ าเภอชะอ า ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๕ 

         ๒) จ านวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ   
ช่วงอายุ เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน) 

๑๐๑ ปีขึ้นไป ๐ ๐ ๐ 
๙๖ – ๑๐๐ ๐ ๒ ๒ 
๙๑ – ๙๕ ๔ ๗ ๑๑ 
๘๖ – ๙๐ ๙ ๑๙ ๒๘ 
๘๑ – ๘๕ ๒๔ ๒๔ ๔๘ 
๗๖ – ๘๐ ๒๘ ๔๗ ๗๕ 
๗๑ – ๗๕ ๔๙ ๕๑ ๑๐๐ 
๖๖ – ๗๐ ๗๒ ๗๐ ๑๔๒ 
๖๑ – ๖๕ ๑๐๑ ๑๒๕ ๒๒๖ 
๕๖ – ๖๐ ๑๔๘ ๑๕๓ ๓๐๑ 
๕๑ – ๕๕ ๑๕๒ ๑๗๘ ๓๓๐ 
๔๖ – ๕๐ ๑๗๐ ๑๗๔ ๓๔๔ 
๔๑ – ๔๕ ๑๖๙ ๑๖๙ ๓๓๘ 
๓๖ – ๔๐ ๑๘๓ ๑๕๓ ๓๓๖ 
๓๑ – ๓๕ ๑๔๑ ๑๕๖ ๒๙๗ 
๒๖ – ๓๐ ๑๗๕ ๑๗๐ ๓๔๕ 
๒๑ – ๒๕ ๑๕๔ ๑๕๕ ๓๐๙ 
๑๖ – ๒๐ ๑๑๙ ๑๓๕ ๒๕๔ 
๑๑ – ๑๕ ๑๔๔ ๑๓๙ ๒๘๓ 
๖ – ๑๐ ๑๕๔ ๑๒๙ ๒๘๓ 
๑ – ๕ ๑๒๗ ๑๐๖ ๒๓๓ 

น้อยกว่า ๑ ป ี ๒๗ ๒๑ ๔๘ 
รวม ๒,๑๕๐ ๒,๑๘๓ ๔,๓๓๓ 

   ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐   พฤษภาคม  ๒๕๖๔  จากทะเบียนราษฎร อ าเภอชะอ า
 (๔) สภาพทางสังคม 
         ๑) การศึกษา    
             ในเขตพ้ืนที่ต าบลห้วยทรายเหนือ  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑  ศูนย์  มีการจัดการเรียนการ
สอนชั้นระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา  ๓ โรงเรียน โดยจัดการศึกษา
ตั้งแต่ชั้นระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖  และมีโรงเรียนที่เปิดการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ๑ โรงเรียน  จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ –  มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ที ่ ชื่อโรงเรียน นักเรียน สถานที่ตั้ง หมายเหตุ 
๑ ศพด.ต าบลห้วยทรายเหนือ ๑๒๓  คน หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๒ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง ๑๑๙  คน   หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง โรงเรียนประถมศึกษา 
๓ โรงเรียนบ้านหนองขาม ๒๐  คน หมู่ ๕ บ้านหนองขาม โรงเรียนประถมศึกษา 
๔ โรงเรียนบ้านพุหวาย ๑๔๕  คน หมู่ ๖ บ้านพุหวาย โรงเรียนประถมศึกษา 
๕ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ๒๘๑ คน หมู่ ๒ บ้านทุ่งหลวง โรงเรียนมัธยมศึกษา 

รวม ๖๘๘  คน   



 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔   
๖         

          ๒) สาธารณสุข 
                ในต าบลห้วยทรายเหนือ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ๑ แห่ง  ที่ตั้ง หมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน และมีคลินิกเอกชน ๑ แห่ง ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน  ในส่วนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยทรายเหนือมีการอุดหนุนเงินเพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น (สปสช.)  

          ๓) อาชญากรรม 
              ในพ้ืนที่ต าบลห้วยทรายเหนือมีสถานีต ารวจชุมชน ๑ แห่ง  เหตุอาชญากรรมไม่มี   แต่มี
เหตุการณ์ขโมยทรัพย์สินประชาชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเหนือ ได้ด าเนินการปูองกัน
เหตุดังกล่าว  คือ ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่บริเวณสาธารณะ  เช่น ถนนสามแยกและสี่แยก
ภายในต าบล  รวมทั้งได้ตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันติดต่อกัน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชน  

          ๔) ยาเสพติด 
               ปัญหายาเสพติดในชุมชนของต าบลห้วยทรายเหนือ  พบว่าในเขตต าบลมีผู้ที่ติดยาเสพติด 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเหนือได้ร่วมมือกับศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
แห่งชาติ  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี โดยการอุดหนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการรณรงค์ ฝึกอบรมให้
ความรู้  บ าบัดและฝึกงานให้กับผู้ติดยาเสพติดทุกปี  

         ๕) การสังคมสงเคราะห์ 
                องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเหนือได้ด าเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์ 
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จ านวน   ๖๑๑  คน 
 อายุ ๖๐ – ๖๙ ปี  จ านวน  ๓๖๕  คน 
 อายุ ๗๐ – ๗๙ ปี  จ านวน  ๑๖๐  คน 
 อายุ ๘๐ – ๘๙ ปี  จ านวน  ๗๓  คน 

อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป   จ านวน  ๑๓  คน 
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ  จ านวน  ๙๘  คน 
- เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  จ านวน  ๑๑ คน 
(ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น ณ วันที่  ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔)   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. จัดท าโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ 
๔. ประสานพัฒนาสังคมจังหวัดในการท าบัตรผู้พิการ 

          ๕. ประสานพัฒนาสังคมจังหวัดในการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และ
ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    

๖. ประสานกาชาดจังหวัดในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้  
 
 



 

๗ 

(๕) ระบบบริการพื้นฐาน 
    ๑) การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน้ า,ทางราง,ฯลฯ) 
        จ านวนถนนภายในต าบลห้วยทรายเหนือ  มีทั้งหมด จ านวน  ๔๑  สาย  ดังนี้ 

๑. ถนนลาดยางแอลฟัลติกท์คอนกรีต จ านวน  ๑๘  สาย  
๒. ถนนคอนกรีต    จ านวน  ๑๐  สาย 
๓. ถนนลูกรัง    จ านวน  ๑๓  สาย 

 
 

ที ่
 

หมู่บ้าน 
ถนนลาดยาง ถนน คสล. ถนนลูกรัง 

จ านวน(สาย) ระยะทาง(กม.) จ านวน(สาย) ระยะทาง(กม.) จ านวน(สาย) ระยะทาง(กม.) 

1 ทุ่งจับญวน ๒ ๓.๙ ๑ ๑.๔๕ ๓ ๒.๘๑ 
2 ทุ่งหลวง ๑ ๓.๗ ๑ ๑.๐๕ ๒ ๑.๓๓ 
3 ทุ่งเคล็ด ๓ ๒.๒๓ ๑ ๒.๐ ๔ ๒.๓๐ 
4 บ่อหลวง 4 ๒.๖๖ ๒ ๑.๓๕ - - 
5 หนองขาม ๓ ๐.๘๖ ๑ ๐.๙๕ ๒ ๐.๖๑ 
6 พุหวาย ๔ ๓.๖๑ ๒ ๓.๑๐ ๑ ๐.๒๕ 
๗ ไร่ดินทอง ๑ ๐.๙๗ ๒ ๒.๑๐ ๑ ๐.๕ 

รวม ๑๘ ๑๗.๘๙ ๑๐ ๑๒.๐ ๑๓ ๗.๘ 
รายละเอียดถนนแต่ละหมู่บ้าน 

ที ่ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน รหัสสายทาง ถนน ชนิดถนน 
ระยะทาง 
(เมตร) 

ถนนลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีต 
๑ ๑ บ้านทุ่งจับญวน พบ.ถ.๘๐-๐๐๑ ทุ่งจับญวน-หนองเข่ือน ลาดยาง ๒,๑๐๐ 
๒ ๑ บ้านทุ่งจับญวน พบ.ถ.๘๐-๐๐๓ หนองกง-บ่อหลวง ลาดยาง ๑,๘๐๐ 
๓ ๒ ทุ่งหลวง พบ.ถ.๘๐-๐๐๒ ไร่ดินทอง-ทุ่งหลวง ลาดยาง ๓,๗๐๐ 
๔ ๓ ทุ่งเคล็ด พบ.ถ.๘๐-๐๐๕ บ้านหนองนกดอก ลาดยาง ๘๐๐ 
๕ ๓ ทุ่งเคล็ด - ทุ่งยาว (ซอย ๑) ลาดยาง ๕๒๕ 
๖ ๓ ทุ่งเคล็ด - ซ.ทุ่งเคล็ด-บ่อหลวง ลาดยาง ๙๐๐ 
๗ ๔ บ่อหลวง - ซ.สุขส าราญ ลาดยาง ๕๗๕ 
๘ ๔ บ่อหลวง - หนองกง-บ่อหลวง ลาดยาง ๗๐๐ 
๙ ๔ บ่อหลวง - ซ.โรงเรียนบ้านบ่อหลวง ลาดยาง ๑,๓๘๐ 

๑๐ ๕ หนองขาม - ซ.ปทุมมาศ ลาดยาง ๒๐๐ 
๑๑ ๕ หนองขาม - ซ.ห้วยโปร่งงาม ลาดยาง ๔๔๐ 
๑๒ ๕ หนองขาม - ซ.บุญพิมพ์ ลาดยาง ๒๒๐ 
๑๓ ๖ พุหวาย - ซ.๑ (ห้วยใหญ่) ลาดยาง ๘๐๐ 
๑๔ ๖ พุหวาย - พุหวาย-ช้างแทงฯ ลาดยาง ๕๐๐ 
๑๕ ๖ พุหวาย - ซ.๓ (ข้าง ร.ร. พุหวาย) ลาดยาง ๓๒๕ 
๑๖ ๖ พุหวาย - ซ. ๖ พุเปูา  ลาดยาง ๑,๙๘๘ 
๑๗ ๗ ไร่ดินทอง - ซ.ลุ่มปุาไผ่ ลาดยาง ๙๗๐ 



 

๘ 
 

ที ่ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน รหัสสายทาง ถนน ชนิดถนน 
ระยะทาง 
(เมตร) 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
๑ ๑ ทุ่งจับญวน - ซ.ข้าง อบต. คสล. ๑,๔๕๐ 
๒ ๒ ทุ่งหลวง - ถนนภายในหมู่บ้านทุ่งหลวง คสล. ๑,๐๕๐ 
๓ ๓ ทุ่งเคล็ด - ซ.ทุ่งยาว คสล. ๒,๐๐๐ 
๔ ๔ บ่อหลวง - บ่อหลวง-หนองกง คสล. ๘๐๐ 
๕ ๔ บ่อหลวง - ซ.น้ าทิพย์ คสล. ๕๕๐ 
๖ ๕ หนองขาม - ซ.มิตรพัฒนา คสล. ๙๕๐ 
๗ ๖ พุหวาย - ซ.๒ พุมะหาด คสล. ๑,๑๐๐ 
๘ ๖ พุหวาย - พุมะหาด-ทุ่งแฝก คสล. ๒,๐๐๐ 
๙ ๗ ไร่ดินทอง - ข้าง ศพด.ต าบลห้วยทรายเหนือ คสล. ๑,๓๐๐ 

๑๐ ๗ ไร่ดินทอง - ซ.๑ คสล. ๘๐๐ 
ถนนลูกรัง 
๑ ๑ ทุ่งจับญวน - ซ.ยายเลี้ยว ลูกรัง ๔๐๐ 
๒ ๑ ทุ่งจับญวน - ซ.หลัง รพ.สต.บ้านทุ่งจับญวน ลูกรัง ๖๙๕ 
๓ ๑ ทุ่งจับญวน - ซ.ปูาน้อย ลูกรัง ๑,๗๑๔ 
๔ ๒ ทุ่งหลวง - ซ.ทุ่งหลวง-หนองเข่ือน ลูกรัง ๙๐๐ 
๕ ๒ ทุ่งหลวง - ซ.ศาลเจ้า ลูกรัง ๔๓๐ 
๖ ๓ ทุ่งเคล็ด - ซ.หนองไร่ซาก ลูกรัง ๑,๑๗๐ 
๗ ๓ ทุ่งเคล็ด - ซ.ปุาผาก ลูกรัง ๕๐๐ 
๘ ๓ ทุ่งเคล็ด - ซ.หอถัง ลูกรัง ๔๐๐ 
๙ ๓ ทุ่งเคล็ด - ซ.คอกไก่ ลูกรัง ๒๒๕ 

๑๐ ๕ หนองขาม - ซ.ม่วงน้อย ลูกรัง ๓๐๐ 
๑๑ ๕ หนองขาม - ซ.ม่วงโมรา ลูกรัง ๓๐๘ 
๑๒ ๖ พุหวาย - ซ.๗ (ห้วยพันเลือก) ลูกรัง ๒๕๐ 
๑๓ ๗ ไร่ดินทอง - ซ.เทควันโด ลูกรัง ๕๐๐ 
ข้อมูลจากกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเหนือ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

๒) การไฟฟ้า 
      ในต าบลห้วยทรายเหนือมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือนคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐  ส่วนไฟฟูาส่องสว่าง

ทางสาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการติดตั้งได้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 



 

๙   

๓) การประปา 
การประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเหนือยังไม่มีกองงานประปาเป็นของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเอง  มีหมู่บ้านได้โอนกิจการประปาหมู่บ้านให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ทรายเหนือดูแล มี  ๖  หมู่บ้าน  ปัญหาในการด าเนินงาน  คือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง 
สาเหตุเนื่องจากเป็นน้ าผิวดิน  และปัญหาน้ าไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ าประปา องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยทรายเหนือได้น าปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ าหรือน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค บรรจุในแผนพัฒนา  องค์การ
บริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการแก้ปัญหา โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือผลิตน้ าประปา ขุดลอกสระน้ า 
ล าห้วยสาธารณะ  และประสานงานของบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รายละเอียดประปาหมู่บ้านในพื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเหนือ 
ล าดับที ่ สถานที่ตั้ง ขนาดถังเก็บน้ าประปา (ลบ.ม.) 

๑ หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน (บ้านนายสิน) ๓๐ 
๒ หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน (ห้วยตาเคลิ้ม) ๓๐ 
๓ หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน (หนองกง) ๒๐ 
๔ หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน (สระครูยุทธ) ๒๐ 
๕ หมู่ ๒ บ้านทุ่งหลวง (บ้านนายอรัญ) ๑๕ 
๖ หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคล็ด (ซอยหนองนกดอก) ๓๐ 
๗ หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคล็ด (ซอยทุ่งยาว) ๒๐ 
๘ หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง (ข้างโรงเรียนบ้านบ่อหลวง) ๒๐ 
๙ หมู่ ๖ บ้านพุหวาย (บ้านนายฉิม) ๓๐ 

๑๐ หมู่ ๖ บ้านพุหวาย (บ้านนายปัด) ๑๒ 
๑๑ หมู่ ๖ บ้านพุหวาย (โรตาลี่) ๖๐ 
๑๒ หมู่ ๖ บ้านพุหวาย (บ้านนายพร) ๒๐ 
๑๓ หมู่ ๖ บ้านพุหวาย (บ้านนายตูล) ๑๕ 
๑๔ หมู่ ๗ บ้านไร่ดินทอง (บ้านนายสัมพันธ์) ๑๒ 
๑๕ หมู่ ๗ บ้านไร่ดินทอง (ซอยลุ่มปุาไผ่) ๕ 

๔) โทรศัพท์ 
                 โทรศัพทใ์นเขตพ้ืนที่ต าบลห้วยทรายเหนือ มีหน่วยงานที่ให้บริการด้านโทรศัพท์พ้ืนฐาน 
อยู่ ๒ ราย ได้แก่ บริษัท ทีโอที  และบริษัท ทีที แอนด์ ที   ซึ่งนอกจากให้บริการด้านโทรศัพท์แล้วยัง
ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง   

๕) ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง  
       ในเขตพ้ืนที่ต าบลห้วยทรายเหนือ มีหน่วยงานบริการด้านรับ-ส่งไปรษณีย์ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน  
 
 
 
 



 

๑๐ 

  (๖) ระบบเศรษฐกิจ 
๑) การเกษตร  
     ผลผลิตการเกษตรที่ส าคัญในเขตต าบลห้วยทรายเหนือ ได้แก่  อ้อย  มันส าปะหลัง  

สับปะรด  ข้าว  

๒) การประมง 
       ในเขตต าบลห้วยทรายเหนือไม่มีการประมง  

๓) การปศุสัตว์ 
      ในต าบลห้วยทรายเหนือ มีประกอบอาชีพปศุสัตว์  เช่น  การเลี้ยงสุกร  ไก ่ โคนม  

๔) การบริการ 
          รีสอร์ท   ๓ แห่ง 

ร้านอาหาร  ๒ แห่ง 
ปั๊มน้ ามัน  ๒ แห่ง 
ร้านเสริมสวย  ๘ แห่ง 
ร้านคาร์แคร์  ๒ แห่ง 
อู่ซ่อมรถ  ๑ แห่ง 
สถานทีต่รวจสภาพรถ ๑ แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  ๒   แห่ง 

๕) การท่องเที่ยว 
  ในเขตต าบลห้วยทรายเหนือไม่มีสถานที่แหล่งท่องเที่ยว  มีศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ของนายจรูญ  นวลพลอย  หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง 

๖) อุตสาหกรรม 
- กิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จ านวน   ๒   แห่ง โรงงานฟักไข่  และโรงงาน

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู 
- โรงฆ่าสัตว์  จ านวน ๑ แห่ง                

๗) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
สถาบันการเงินต าบลห้วยทรายเหนือ จ านวน      ๑ แห่ง  
ตลาดสด    จ านวน     ๒ แห่ง 
โรงฆ่าสัตว์    จ านวน      ๑ แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต    จ านวน      ๒    แห่ง 
อู่ ซ่อมรถ    จ านวน      ๑ แห่ง 
ปั๊มน้ ามัน    จ านวน      ๒ แห่ง 
ร้านเสริมสวย    จ านวน     ๒ แห่ง 
ร้านล้างรถ    จ านวน      ๒ แห่ง 
 



 

  ๑๑ 
                      

กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  ๓  กลุ่ม   
๑. กลุ่มท าดอกไม้จันทน์ (หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน)  
๒. กลุ่มท าไข่เค็ม (หมู่ ๒ บ้านทุ่งหลวง) 
๓. กลุ่มท าขนมไทย (หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง)    

๘) แรงงาน 
  แรงงานรับจ้างภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรมีทั้งแรงงานในพ้ืนที่  แรงงานจาก
ต่างจังหวัด และแรงงานต่างด้าว 
 
(๗) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๑) การนับถือศาสนา 
              ประชาชนต าบลหว้ยทรายเหนือส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ในพ้ืนที่ต าบลห้วยทรายเหนือมี
วัด  ๒  แห่ง  สถานทีป่ฏิบัติธรรม   ๒  แห่ง ดังนี้ 
    - วัดทุ่งจับญวน ที่ตั้ง หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน 
  - วัดหนองขาม ที่ตั้ง หมู่ ๕ บ้านหนองขาม 
  - สถานที่ปฏิบัติธรรมหอเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน   ที่ตั้ง  หมู่ ๒ บ้านทุ่งหลวง 
  - สถานที่ปฏิบัติธรรมบ้านเพชรบ าเพ็ญ   ที่ตั้ง  หมู่ ๖ บ้านพุหวาย 

๒) ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    เดือนเมษายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา    เดือนกรกฎาคม     
-  ประเพณีวันออกพรรษา   เดือนตุลาคม   
-  ประเพณีลอยกระทง   เดือนพฤศจิกายน 

๓) ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตต าบลห้วยทรายเหนือส่วนใหญ่เป็นภูมิปัญญาเกี่ยวกับการ
เพาะปลูก  การท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน หมอชาวบ้าน  
  ภาษาถ่ิน  ประชาชนต าบลห้วยทรายเหนือ  พูดภาษาไทยส าเนียงเพชรบุรี  

 
๔) OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

  ในพ้ืนที่ต าบลห้วยทรายเหนือไม่มีสินค้าพ้ืนเมืองหรือของที่ระลึก   
 
(๘) ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑) น้ า ทรัพยากรแหล่งน้ าตามธรรมชาติของต าบลห้วยทรายเหนือส่วนใหญ่เป็นล าห้วยเล็กๆมี
น้ าเฉพาะในฤดูฝน 

๒) ป่าไม้  ในต าบลห้วยทรายเหนือมีเขตปุาไม้ในเขตพ้ืนที่ หมู่ ๖ บ้านพุหวาย 
 
 
 



 

๑๒ 
 

๓) ภูเขา  ในเขตต าบลห้วยทรายเหนือมีภูเขา อยู่ในพ้ืนที่ หมู่ ๕ บ้านหนองขาม หมู่ ๖ บ้านพุ
หวาย 

๔) ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในต าบลห้วยทรายเหนือ ได้แก่ น้ า ดิน ปุาไม้ 

 
(๙) อ่ืนๆ  
 ต าบลห้วยทรายเหนือมีระบบบริการอ่ืนๆ  ได้แก่  มีหอกระจายเสียงไร้สายเพ่ือประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆ คลอบคลุมทั้งต าบล  และติดตั้งกล้องวงจรปิดตามถนนสามธารณะทุกสายภายในต าบล 
โดยมีศูนย์ควบคุมอยู่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเหนือ 
 
    ************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓ 
 

ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
(๑)  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 ๑) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
             เป็นแผนการพัฒนาประเทศ ที่ก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุก
ภาคส่วนต้องท าตาม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย ที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์
ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ โดยที่รัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
เพ่ือให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็น
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่ การ
ปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  พอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
            เพ่ือให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศ 
จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา 
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม   ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
             ๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
             ๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
             ๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
             ๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
             ๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
             ๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

          ๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
                ได้น าหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่าง
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙-๑๑  โดยการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ ส านักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้
จัดท าบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการ
พัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันก าหนด
วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ 
“ความมั่งคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

 

 



 

๑๔ 
      ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์

ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน  
    สังคมไทย 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
๑๐. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 ๓) แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
    - แผนพัฒนาภาคกลาง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕  
      ภาคกลางประกอบด้วย ๑๗ จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี 

พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์  มียุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ข้อ ดังนี้ 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง              

               ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและ สร้างความ
เชื่อมโยงเพ่ือกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค               

               ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน              

               ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง 
และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน              

               ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยง เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก              

               ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสร้าง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้าภายในประเทศ 

            - แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (จังหวัดสมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์)  มียุทธศาสตร์การพัฒนา ๔ ข้อ ดังนี้ 

     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและศักยภาพสินค้าและบริการ เพ่ือการ 

ท่องเที่ยว การค้า และพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๓ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      
 



 

๑๕ 
             
              ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม ( innovation) และแนวคิด 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) อย่างยั่งยืน 

 

   - แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
                จังหวัดเพชรบุรีได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดได้ ๓ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว 
การค้า การบริการ และ การเกษตรแบบครบวงจร  

กลยุทธ์ ๑.๑ ยกระดับการค้าการลงทุน การบริการของจังหวัดรองรับการ
เติบโตของเมือง การเปิดประชาคมอาเซียนและการขยายตัวของเมืองหลวงและปริมณฑล  

 กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคของจังหวัด รองรับ
การ เติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาเมือง  

 กลยุทธ์ ๑.๓ พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ มี
เอกลักษณ ์และแข่งขันได ้ 

 กลยุทธ์ ๑.๔ พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร เชื่อมโยงอุตสาหกรรม
การเกษตร และการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

  กลยุทธ์ ๑.๕ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองรองรับการท่องเที่ยว การเชื่อมโยง
เมืองกับ นานาชาติและการเติบโตสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  

  กลยุทธ์ ๑.๖ พัฒนาการบริการแห่งรัฐรองรับการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ 
ไทยแลนด์ ๔.๐ และรองรับสังคมดิจิทัล  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และสังคม
คุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ ด้วยศาสตร์พระราชา  

กลยุทธ์ ๒.๑ พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเอง และส่งเสริมการสร้างและขยาย
ระบบ สวัสดิการชุมชน ทุนชุมชนสวัสดิการสังคมเพ่ือร่วมสร้างสังคมเมือง เพชรบุรีน่าอยู่ พ่ึงตนเองได้        

กลยุทธ์ ๒.๒ เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดให้มีศักยภาพในการเป็นเมือง
แห่ง การเรียนรู้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล  

กลยุทธ์ ๒.๓ เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยด้วยกลไกชุมชน 
หมู่บ้านและ การบูรณาการภาครัฐเพื่อความมั่นคงของพ้ืนที่แบบเข้มข้น และทันสมัย  

กลยุทธ์ ๒.๔ พัฒนาบริการรัฐลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ปฏิบัติการเชิงรุกของภารกิจแห่งรัฐทั่วทุกพ้ืนที่  

กลยุทธ์ ๒.๕ สร้างเมืองแห่งสุขภาวะที่เข้มแข็ง เพ่ือประชาชนสุขภาพดีและ
อยู่ดีม ีสุขด้านกลไกชุมชน และความฉลาดรู้ของตนเองอย่างเท่าทัน  

กลยุทธ์ ๒.๖ ส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงานรัฐที่มีความเข็มแข็ง และ
สร้างสรรค ์สังคมเพชรบุรีที่ซื่อตรง โปร่งใส  

 
 
 
 



 

๑๖ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล
และยั่งยืน  

   กลยุทธ์ ๓.๑ พัฒนากระบวนการจัดการและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตลอดทั้งต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า  

   กลยุทธ์ ๓.๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน 
รองรับการ พัฒนาทางเศรษฐกิจ และการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน  

   กลยุทธ์ ๓.๓ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่สะอาด ร่มรื่น ด้วย
ธรรมชาติและ การจัดการในระดับสากล  

   กลยุทธ์ ๓.๔ ส่งเสริมการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน และการใช้ประโยชน์อย่างรู้
คุณค่า รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 
 

วิสัยทัศน์ 
“เพชรบุรีเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ประชาชนมีอาชีพมั่นคงและเข้าถึง

บริการทางการศึกษา สุขภาพดีถ้วนหน้า” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจ

พอเพียง  และการท่องเที่ยว 
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 
 

(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเหนือ 
๑) วิสัยทัศน์ 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  สนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  พัฒนา
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 
 
 



 

๑๗ 
 

๒) ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเหนือ มี ๘ ข้อ ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ า 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๔. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร  
๘. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑. ด้านแหล่งน้ า 
  โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
  ๑.๑ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับประชาชนได้อุปโภค บริโภค โดยการพัฒนา
แหล่งน้ าที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและจัดหาแหล่งน้ าใหม่ตามความเหมาะสม 

 
๒. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
  ๒.๑ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
  ๒.๒ ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย 
  ๒.๓ สนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนทุกโรงในเขตต าบล 
  ๒.๔ ส่งเสริมกิจกรรมและสนับสนุนด้านการศาสนา 
  ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
  

๓. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
  ๓.๑ พัฒนาระบบการ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ การขยาย
เขตไฟฟูาและติดตั้งไฟฟูาสาธารณะให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ประชาชนมีไฟฟูาในครั วเรือนใช้ตามความ
เหมาะสม 
  ๓.๒ สร้างและบ ารุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางสายหลักและเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี 
  ๓.๓ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค ให้ครอบคลุมทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

 
๔. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

  โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
  ๔.๑ สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็งเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้
มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 



 

๑๘ 
 
  ๔.๒ สนับสนุน ส่งเสริมด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร โดยการใช้
เกษตรอินทรีย ์
  ๔.๓ สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 
  ๔.๔ ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
๕. นโยบายด้านสังคม 

  โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
  ๕.๑ ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของประชาชนในต าบล 
  ๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว 

๕.๓ ปูองกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพ้ืนที่ ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปูองกันและแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สถาบันครอบครัว 
  ๕.๔ สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในต าบล 
  ๕.๕ ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกแก่การด าเนินงานด้านสวัสดิการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพ่ึงตนเองได้ 
รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและได้รับการบริการอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
  ๕.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้านเพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดี
ของประชาชน ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สนับสนุนให้ มีการแข่งขันกีฬา เพ่ือ
ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา 

 
๖. นโยบายด้านสาธารณสุข 

  โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
  ๖.๑ ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง 
  ๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพร้อมทั้ง
ปูองกันโรคติดต่อ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 
  ๖.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย 

 
๗. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 

  ๗.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆด้าน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นพร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ติดตามตรวจสอบการท างาน 
  ๗.๒ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร โดยการส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เน้นการท างานเป็นทีม
โดยยึดผลส าเร็จของงานและความพึงพอใจของประชาชนเป็นที่ตั้ง 
 
 
 



 

๑๙  
 

  ๗.๓ สร้างระบบการบริหารการจัดการที่ดี โดยเน้นการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์
โดยรวมของประชาชนเป็นหลัก ในการให้บริการประชาชนจะต้องสะดวก รวดเร็วและถูกต้องเป็นที่
ประทับใจต่อประชาชนที่มารับบริการ 
  ๗.๔ บริหารงบประมาณด้วยความประหยัดและโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม มี
การตรวจสอบจากภาคประชาชน 
  ๗.๕ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ มีการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลกับประชาชนอย่างทั่วถึง โดยผ่านทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเหนืออย่างทั่วถึง  
 

๘. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
  ๘.๑ การสร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๘.๒ สนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีการ
ปูองกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  ๘.๓ ส่งเสริมกิจกรรมปลูกไม้ริมทางและที่สาธารณะ 

๘.๔ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต าบลให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 

๓) เป้าประสงค์ 
๑. เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้อุปโภค-บริโภค และเพ่ือ

การเกษตร โดยพัฒนาแหล่งน้ าที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและจัดหาแหล่งน้ าใหม่
ตามความเหมาะสม 

  ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๔. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
๕. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  เสริมสร้างความ

สมานฉันท์แก่ชุมชน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๖. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้

การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และ
การเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

๗. พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ บริหารงานให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

๘. ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
 

๔) ตัวช้ีวัด 
  ๑. จ านวนโครงการด้านแหล่งน้ าที่มีการด าเนินการ 

๒. จ านวนโครงการด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่มกีารด าเนินการ 
 ๓. จ านวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีการด าเนินการ 
 



 

๒๐  

   

๔. จ านวนโครงการด้านเศรษฐกิจที่มีการด าเนินการ 
  ๕. จ านวนโครงการด้านสังคมที่มีการด าเนินการ 
  ๖. จ านวนโครงการด้านสาธารณสุขที่มีการด าเนินการ 
  ๗. จ านวนโครงการด้านการเมืองการบริหารที่มีการด าเนินการ 

๘. จ านวนโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีการด าเนินการ 

๕) ค่าเป้าหมาย  
๑. ประชาชนในพ้ืนทีม่ีน้ าอุปโภค-บริโภค  และเพ่ือการเกษตรเพียงพอ 
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการศึกษา นันทนาการอย่างมีคุณภาพ ตลอดจน

ส่งเสริมประชาชนร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 
๓. การคมนาคมมีความสะดวก ได้มาตรฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการทั่วถึง 
   ๔. ส่งเสริมการเกษตร สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   ๖. องค์การบริหารส่วนต าบลพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และให้บริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๗. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการ
จัดการขยะในชุมชน 

 ๖) กลยุทธ์  
๑. ขุดลอกล าห้วย,สระน้ า และขุดเจาะบ่อบาดาล   
๒. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

  ๓. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย 
  ๔. สนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนทุกโรงในเขตต าบล 
  ๕. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่น  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
  ๖.  พัฒนาระบบการ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ การขยายเขต
ไฟฟูาและติดตั้งไฟฟูาสาธารณะให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ประชาชนมีไฟฟูาในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม 
  ๗. สร้างและบ ารุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางสายหลักและเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี 
  ๘. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค ให้ครอบคลุมทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
  ๙. สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็งเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
  ๑๐. สนับสนุน ส่งเสริมด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร โดยการใช้
เกษตรอินทรีย ์
  ๑๑. สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 
  ๑๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑๓. ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของประชาชนในต าบล 
 



 

๒๑ 

  ๑๓. ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของประชาชนในต าบล 
  ๑๔. ส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว 
  ๑๕. ปูองกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพ้ืนที่ ประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปูองกันและแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สถาบันครอบครัว 
  ๑๖. สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในต าบล 
  ๑๗. ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกแก่การด าเนินงานด้านสวัสดิการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพ่ึงตนเองได้ 
รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและได้รับการบริการอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
  ๑๘. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้านเพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดี
ของประชาชน ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา เพ่ือ
ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา 
  ๑๙. ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง 
  ๒๐. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพร้อมทั้ง
ปูองกันโรคติดต่อ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 
  ๒๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย 
  ๒๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆด้าน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นพร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ติดตามตรวจสอบการท างาน 
  ๒๓. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร โดยการส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เน้นการท างานเป็นทีม
โดยยึดผลส าเร็จของงานและความพึงพอใจของประชาชนเป็นที่ตั้ง 

๒๔. สร้างระบบการบริหารการจัดการที่ดี โดยเน้นการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์
โดยรวมของประชาชนเป็นหลัก ในการให้บริการประชาชนจะต้องสะดวก รวดเร็วและถูกต้องเป็นที่
ประทับใจต่อประชาชนที่มารับบริการ 
  ๒๕. บริหารงบประมาณด้วยความประหยัดและโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม มี
การตรวจสอบจากภาคประชาชน 
  ๒๖. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ มีการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลกับประชาชนอย่างทั่วถึง โดยผ่านทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเหนืออย่างทั่วถึง 

๒๗. น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   สนับสนุนบุคลากรใน
สังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้
เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน    เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 
 
 



 

๒๒ 

 

๒๘. การสร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒๙. สนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีการ
ปูองกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  ๓๐. ส่งเสริมกิจกรรมปลูกไม้ริมทางและที่สาธารณะ 
  ๓๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต าบลให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ  
  ๓๒. จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

         ๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเหนือ ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการจัดบริการ
สาธารณะ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุน เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส พัฒนาด้านการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประทศ
ให้มีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชน 
ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  “ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  สนับสนุนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และแนวทางตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๘ ด้าน  

 

๘) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

แผนพัฒนาภาค 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนจังหวัด 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 



 

๒๓ 
 
(๓) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
    ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) 
  ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเหนือ  มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ 

อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร  
  ๒. พ้ืนที่ต าบลห้วยทรายเหนือมีโรงเรียนตั้งแต่ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงระดับมัธยมศึกษา 

และอยู่ใกล้ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห่ง 
  ๓. มีศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔. พ้ืนที่ต าบลห้วยทรายเหนือเป็นเส้นทางผ่านไปโครงการพระราชด าริ  “ชั่งหัวมัน” อยู่ใกล้

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ และแหล่งเศรษฐกิจ 

จุดอ่อน (Weakness) 
     ๑. บุคลากรของ อบต.บางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในด้านทักษะความช านาญ กฎหมาย 

ระเบียบ ในขณะที่ภารกิจการปฏิบัติงานและการถ่ายโอนเพิ่มขึ้น 
     ๒. เป็นพ้ืนที่ราบเชิงเขา ฤดูแล้งน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร กฎหมาย 

/ ระเบียบ ยังไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจและเจตนารมณ์อันดีของท้องถิ่น 
๓. องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเหนือมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่นใน

ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

โอกาส (Opportunity) 
๑. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่น 

๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  เป็นต้น 

๓. ด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ มีความทันสมัยขึ้น  ท าให้การปฏิบัติงาน การ
สื่อสารมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น 

อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats) 
๑. ต้นทุนการผลิตราคาสูง เช่น ราคาปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช ค่าขนส่ง ค่าแรงงานสูงขึ้น 
๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง เช่น สิทธิเสรีภาพ การ

มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล ฯลฯ 
 
 



 

๒๔ 
 

๓. เกษตรกรไม่มีความรู้ในการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ และ
เพ่ิมผลผลิต 

 
๔. ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ท าให้การจัดสรรงบประมาณให้แก่ท้องถิ่น

ล่าช้า ท าให้การก าหนดทิศทางการบริหารงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่ทันตามที่
ก าหนด 

๕. มีประชาชนบางส่วนในพื้นท่ีติดยาเสพติด  

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)  
 ๒. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ และในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
เช่น ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า  ราคาต้นทุนเพ่ือการผลิตเพ่ิมขึ้น 

๓. การขยายตัวของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรภายในเขตพ้ืนที่  ส่งผลให้ประชาชนมี
ระดับความต้องการในด้านการบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการด้านสาธารณสุขสูงขึ้น ท าให้ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 

๔. ความทันสมัย ทั้งทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ และกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ท าให้ประชาชน
ในท้องถิ่นลืมฐานรากทางวัฒนธรรมที่มีอยู่และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 

๕. การเกิดสภาวะโลกร้อน 
          ๖. ปัญหาด้านสาธารณภัย ภัยแล้ง,วาตภัย,และอุทกภัย 
 

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



 

๒๕ 
 

ส่วนที่ ๓ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนนุ 

๑ ด้านแหล่งน้ า การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  
การเศรษฐกิจ การเกษตร กองช่าง  

๒ ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา ส านักปลัด  
บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
ส านักปลัด  

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  
๓ ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  
๔ ด้านเศรษฐกิจ บริการสงัคม สร้างความเข้มแข็งของชมุชน ส านักปลัด  
๕ ด้านสงัคม บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด 

 
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
ส านักปลัด 

 

บริการชุมชนและสังคม สังคมเคราะห์ ส านักปลัด 
 

การด าเนินงานอืน่ งบกลาง        ส านักปลัด 
 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  
๖ ด้านสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข ส านักปลัด  

การด าเนินงานอืน่ๆ งบกลาง ส านักปลัด  
๗ ด้านการเมืองการ

บริหาร 
บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด  
การด าเนินงานอืน่ งบกลาง ส านักปลัด  

๘ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ เกษตร ส านักปลัด 
 

รวม ๘ ยุทธศาสตร ์ ๔ ด้าน ๑๑  แผนงาน   
 

 

 

 



 

 
(๒) บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖  -  ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเหนือ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี 

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) 

๑) ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ า 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

๙ ๖,๓๕๐,๐๐๐ - - - - ๑ ๒๕๐,๐๐๐ ๔ ๑,๖๕๐,๐๐๐ ๑๔ ๘,๒๕๐,๐๐๐ 

  ๑.๒ แผนงานการเกษตร ๔ ๒,๙๖๐,๐๐๐ ๓ ๙๐๐,๐๐๐ - - ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๐ ๔,๒๖๐,๐๐ 
รวม ๑๓ ๙,๓๑๐,๐๐๐ ๓ ๙๐๐,๐๐๐ - - ๒ ๓๕๐,๐๐๐ ๖ ๑,๙๕๐,๐๐๐ ๒๔ ๑๒,๕๑๐,๐๐๐ 

๒) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๒.๑ แผนงานการศึกษา ๑๑ ๒,๘๕๐,๐๐๐ ๘ ๒,๗๙๐,๐๐๐ ๘ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๘ ๒,๘๑๐,๐๐๐ ๘ ๒,๘๑๐,๐๐๐ ๔๓ ๑๔,๐๖๐,๐๐๐ 
  ๒.๒ แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

๖ ๒๒๕,๐๐๐ ๖ ๒๒๕,๐๐๐ ๖ ๒๒๕,๐๐๐ ๖ ๒๒๕,๐๐๐ ๖ ๒๒๕,๐๐๐ ๓๐ ๑๑,๒๕๐,๐๐๐ 

  ๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

๑ ๕๗๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑ ๓๐,๐๐๐ ๔ ๗๔๐,๐๐๐ 

รวม ๑๘ ๓,๖๔๕,๐๐๐ ๑๕ ๓,๐๕๕,๐๐๐ ๑๕ ๓,๑๒๕,๐๐๐ ๑๔ ๓,๐๓๕,๐๐๐ ๑๕ ๓,๐๖๕,๐๐๐ ๗๗ ๒๖,๐๕๐,๐๐๐ 
๓) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

๒๘ ๑๖,๒๓๔,๐๐๐ ๒๓ ๑๓,๖๑๐,๐๐๐ ๒๐ ๑๒,๖๓๔,๐๐๐ ๒๓ ๙,๙๒๕,๐๐๐ ๑๓ ๒๔,๕๓๐,๐๐๐ ๑๐๗ ๗๖,๙๓๓,๐๐๐ 

รวม ๒๘ ๑๖,๒๓๔,๐๐๐ ๒๓ ๑๓,๖๑๐,๐๐๐ ๒๐ ๑๒,๖๓๔,๐๐๐ ๒๓ ๙,๙๒๕,๐๐๐ ๑๓ ๒๔,๕๓๐,๐๐๐ ๑๐๗ ๗๖,๙๓๓,๐๐๐ 

๔) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๑๕๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๕๕๐,๐๐๐ 

รวม ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๑๕๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๕๕๐,๐๐๐ 

๒๖ 

ผ.๐๑ 



 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี 

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) 

๕) ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 
  ๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

๘ ๓๘๔,๐๐๐ ๘ ๓๘๔,๐๐๐ ๘ ๓๘๔,๐๐๐ ๘ ๓๘๔,๐๐๐ ๘ ๓๘๔,๐๐๐ ๔๐ ๑,๙๒๐,๐๐๐ 

  ๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

๗ ๑๐๕,๐๐๐ ๗ ๑๐๕,๐๐๐ ๗ ๑๐๕,๐๐๐ ๗ ๑๐๕,๐๐๐ ๗ ๑๐๕,๐๐๐ ๓๕ ๕๒๕,๐๐๐ 

  ๕.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๓ ๖๓,๐๐๐ ๓ ๖๓,๐๐๐ ๓ ๖๓,๐๐๐ ๓ ๖๓,๐๐๐ ๓ ๖๓,๐๐๐ ๑๕ ๓๑๕,๐๐๐ 
  ๕.๔ แผนงานงบกลาง ๓ ๔,๔๘๐,๐๐๐ ๓ ๕,๗๔๔,๐๐๐ ๓ ๕,๘๕๐,๐๐๐ ๓ ๕,๙๖๐,๐๐๐ ๓ ๖,๐๗๐,๐๐๐ ๑๕ ๒๘,๑๐๔,๐๐๐ 
  ๕.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

- - - - ๑ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๗๐๐,๐๐๐ - - ๒ ๒,๒๐๐,๐๐๐ 

รวม ๒๑ ๕,๐๓๒,๐๐๐ ๒๑ ๖,๒๙๖,๐๐๐ ๒๒ ๗,๙๐๒,๐๐๐ ๒๒ ๗,๒๑๒,๐๐๐ ๒๑ ๖,๖๒๒,๐๐๐ ๑๐๗ ๓๓,๐๖๔,๐๐๐ 
๖) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
  ๖.๑ แผนงานสาธารณสุข ๕ ๓๕๕,๐๐๐ ๕ ๓๕๕,๐๐๐ ๕ ๓๕๕,๐๐๐ ๗ ๔๑๕,๐๐๐ ๕ ๓๕๕,๐๐๐ ๒๗ ๑,๘๓๕,๐๐๐ 
  ๖.๒ แผนงานงบกลาง ๑ ๘๐,๐๐๐ ๑ ๘๐,๐๐๐ ๑ ๘๐,๐๐๐ ๑ ๘๐,๐๐๐ ๑ ๘๐,๐๐๐ ๕ ๔๐๐,๐๐๐ 

รวม ๖ ๔๓๕,๐๐๐ ๖ ๔๓๕,๐๐๐ ๖ ๔๓๕,๐๐๐ ๘ ๔๙๕,๐๐๐ ๖ ๔๓๕,๐๐๐ ๓๒ ๒,๒๓๕,๐๐๐ 
๗) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
  ๗.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑๐ ๖๙๓,๐๐๐ ๑๐ ๖๙๓,๐๐๐ ๑๑ ๑,๐๙๓,๐๐๐ ๑๐ ๖๙๓,๐๐๐ ๑๐ ๖๙๓,๐๐๐ ๕๑ ๓,๘๖๕,๐๐๐ 
  ๗.๓ แผนงานงบกลาง ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๑๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑๒ ๗๓๓,๐๐๐ ๑๒ ๗๓๓,๐๐๐ ๑๓ ๑,๑๓๓,๐๐๐ ๑๒ ๗๓๓,๐๐๐ ๑๒ ๗๓๓,๐๐๐ ๖๑ ๔,๐๖๕,๐๐๐ 
๘) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๘.๑ แผนงานการเกษตร ๒ ๓๐,๐๐๐ ๒ ๓๐,๐๐๐ ๒ ๓๐,๐๐๐ ๒ ๓๐,๐๐๐ ๒ ๓๐,๐๐๐ ๑๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

รวม ๒ ๓๐,๐๐๐ ๒ ๓๐,๐๐๐ ๒ ๓๐,๐๐๐ ๒ ๓๐,๐๐๐ ๒ ๓๐,๐๐๐ ๑๐ ๑๕๐,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๑๐๒ ๓๕,๕๑๙,๐๐๐ ๘๔ ๒๕,๑๕๙,๐๐๐ ๘๑ ๒๕,๔๐๙,๐๐๐ ๘๕ ๒๑,๘๘๐,๐๐๐ ๗๗ ๓๗,๔๖๕,๐๐๐ ๔๒๙ ๑๕๕,๕๒๗,๐๐๐ 

๒๗ 
 
 
 

ผ.๐๑ 



 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเหนือ 

โครงการพัฒนาท่ีน ามาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้าน 

และแผนพัฒนาชุมชน 

ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี 
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) 

๑) ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ า 
  ๑.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา ๙ ๖,๓๕๐,๐๐๐ - - - - ๑ ๒๕๐,๐๐๐ ๔ ๑,๖๕๐,๐๐๐ ๑๔ ๘,๒๕๐,๐๐๐ 
  ๑.๒ แผนงานการเกษตร ๔ ๒,๙๖๐,๐๐๐ ๓ ๙๐๐,๐๐๐ - - ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๐ ๔,๒๖๐,๐๐๐ 

รวม ๑๓ ๙,๓๑๐,๐๐๐ ๓ ๙๐๐,๐๐๐ - - ๒ ๓๕๐,๐๐๐ ๖ ๑,๙๕๐,๐๐๐ ๒๔ ๑๒,๕๑๐,๐๐๐ 
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๒.๓ อุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ 

รวม - - - - - - - - ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ 
๓) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา ๒๘ ๑๖,๒๓๔,๐๐๐ ๒๓ ๑๓,๖๑๐,๐๐๐ ๒๐ ๑๒,๖๓๔,๐๐๐ ๒๓ ๙,๙๒๕,๐๐๐ ๑๓ ๒๔,๕๓๐,๐๐๐ ๑๐๗ ๗๖,๙๓๓,๐๐๐ 

รวม ๒๘ ๑๖,๒๓๔,๐๐๐ ๒๓ ๑๓,๖๑๐,๐๐๐ ๒๐ ๑๒,๖๓๔,๐๐๐ ๒๓ ๙,๙๒๕,๐๐๐ ๑๓ ๒๔,๕๓๐,๐๐๐ ๑๐๗ ๗๖,๙๓๓,๐๐๐ 
๔) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
๔.๑ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๔ ๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๑๕๐,๐๐๐ ๓ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๒ ๗๐๐,๐๐๐ 

รวม ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๔ ๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๑๕๐,๐๐๐ ๓ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๒ ๗๐๐,๐๐๐ 
๕)ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 
๕.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา - - - - ๑ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๗๐๐,๐๐๐ - - ๒ ๒,๒๐๐,๐๐๐ 

รวม - - - - ๑ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๗๐๐,๐๐๐ - - ๒ ๒,๒๐๐,๐๐๐ 
๖.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
๖.๑ แผนงานสาธารณสุข - - - - - - ๒ ๖๐,๐๐๐ - - ๒ ๖๐,๐๐๐ 

รวม - - - - - - ๒ ๖๐,๐๐๐ - - ๒ ๖๐,๐๐๐ 
๘) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๘.๑ แผนงานการเกษตร ๑ ๓๕,๐๐๐ ๑ ๓๕,๐๐๐ ๑ ๓๕,๐๐๐ ๑ ๓๕,๐๐๐ ๑ ๓๕,๐๐๐ ๕ ๑๗๕,๐๐๐ 

รวม ๑ ๓๕,๐๐๐ ๑ ๓๕,๐๐๐ ๑ ๓๕,๐๐๐ ๑ ๓๕,๐๐๐ ๑ ๓๕,๐๐๐ ๕ ๑๗๕,๐๐๐ 
รวม ๔๔ ๒๕,๖๗๙,๐๐๐ ๒๙ ๑๔,๖๔๕,๐๐๐ ๒๖ ๑๓,๐๑๙,๐๐๐ ๓๒ ๑๑,๒๒๐,๐๐๐ ๒๔ ๒๖,๖๖๕,๐๐๐ ๑๕๓ ๙๒,๖๐๘,๐๐๐ 

๒๘ 

ผ.๐๑/๑ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเหนือ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

           ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
    ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการขุดเจาะ 
บ่อบาดาล หมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน 
บริเวณบา้นหมอ
โสภณ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ขุดเจาะ 
บ่อบาดาล หมู่ ๑ บ้าน
ทุ่งจับญวน บริเวณบ้าน
หมอโสภณ 

๓๕๐,๐๐๐ - - - - ขุดเจาะบ่อ
บาดาล จ านวน 
๑ แห่ง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

๒ โครงการขุดเจาะ 
บ่อบาดาล หมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน 
บริเวณห้วยตา
เคลิ้ม 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ขุดเจาะ 
บ่อบาดาล หมู่ ๑ บ้าน
ทุ่งจับญวน บริเวณห้วย
ตาเคลิ้ม 

- - - - ๓๕๐,๐๐๐ ขุดเจาะบ่อ
บาดาล จ านวน 
๑ แห่ง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

๓ โครงการขุดลอก
สระน้ าสาธารณะ 
(ข้างบ้านหมอเจือ)
หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับ
ญวน 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ (ข้างบ้าน
หมอเจือ)หมู่ ๑ บ้านทุ่ง
จับญวน 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ  
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

๒๙ 

ผ.๐๒ 



 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะ 
บริเวณปาุช้าทิศใต้ หมู่  ๒ บ้านทุ่ง
หลวง 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค  และเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ บรเิวณ
ปุาช้าทิศใต้ หมู่  ๒ 
บ้านทุ่งหลวง 

- - - ๒๕๐,๐๐๐ - ขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค 
และเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๕ โครงการขุดลอกสระน้ าและฝังท่อ
ระบายน้ าเข้าสระ พร้อมดาดหน้าท่อ 
หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคลด็ ซอยทุ่งยาว  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค  

ขุดลอก 
สระน้ าและฝังท่อ
ระบายน้ าเข้าสระ 
พร้อมดาดหน้าท่อ 
หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคลด็ 
ซอยทุ่งยาว 

๒๕๐,๐๐๐ - - - - ขุดลอกสระน้ า
และฝังท่อระบาย
น้ าเข้าสระพร้อม
ดาดหน้าท่อ 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๖ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค และ
การเกษตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง 
บริเวณทีด่ิน น.ส.
พวง ทองมาก/ที่ดิน 
น.ส.บุญล้อม แอ
ยอด/ที่ดินนายบุญ
เลิศ แสงทับ 

๘๐๐,๐๐๐ - - - - ขุดเจาะบ่อ
บาดาล 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค
และการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

๓๐ 
 

ผ.๐๒ 



 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗ โครงการขุดเจาะบ่อดาล บริเวณ
ศาลาหมูบ่้าน  หมู่  ๔ บ้านบ่อหลวง 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค-บริโภค   

ขุดเจาะบ่อดาล บริเวณ
ศาลาหมูบ่้าน  หมู่  ๔ 
บ้านบ่อหลวง 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - ขุดเจาะบ่อดาล 
บริเวณศาลา
หมู่บ้าน  
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
อุปโภค-
บริโภค   

กองช่าง 

๘ โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะ 
บริเวณสระน้ าข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ 
๔ บ้านบ่อหลวง 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค-บริโภค   

ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ 
บริเวณสระน้ าข้างศาลา
หมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านบ่อ
หลวง 

- - - - ๔๐๐,๐๐๐ ขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
อุปโภค-
บริโภค   

กองช่าง 

๙ โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะ 
บริเวณสระน้ าข้างโรงเรียนบ้านบ่อ
หลวง หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค-บริโภค   

ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ 
บริเวณสระน้ าข้างโรงเรียน
บ้านบ่อหลวง หมู่ ๔ บ้าน
บ่อหลวง 

- - - - ๔๐๐,๐๐๐ ขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
อุปโภค-
บริโภค   

กองช่าง 

๑๐ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยลุม่
ปุาไผ่ หมู่ ๕ บ้านหนองขาม 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค-บริโภค   

บ่อบาดาล ซอยลุ่มปุาไผ่ 
หมู่ ๕ บ้านหนองขาม 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - ขุดเจาะบ่อดาล  
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
อุปโภค-
บริโภค   

กองช่าง 

 
๓๑ 

 

ผ.๐๒ 



 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑ โครงการขุดลอกสระน้ า 
บริเวณหลังวัดหนองขาม หมู ่
๕ บ้านหนองขาม 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าใช้ส าหรับ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ขุดลอกสระน้ า บรเิวณ
หลังวัดหนองขาม หมู่ 
๕ บ้านหนองขาม 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - ขุดลอกสระน้ า จ านวน 
๑ แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๒ โครงการขุดลอกสระน้ า
สาธารณะพร้อมฝังท่อ
ระบายน้ าเพื่อเข้าสระ หมู่ ๕ 
บ้านหนองขาม บริเวณบ้าน
นายชะลอ ถึง หน้าโรงเรียน
บ้านหนองขาม 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค-
บริโภค   

ขุดลอกสระน้ า
สาธารณะพร้อมฝังท่อ
ระบายน้ าเพื่อเข้าสระ 
หมู่ ๕ บ้านหนองขาม 
บริเวณบา้นนายชะลอ 
ถึง หน้าโรงเรียนบ้าน
หนองขาม 

๓,๘๐๐,๐๐๐ - - - - ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ
พร้อมฝังท่อระบายน้ า
เพื่อเข้าสระ จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค-
บริโภค   

กองช่าง 

๑๓ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ ๖ บ้านพุหวาย บริเวณ
ที่ดินบ้านนางพเยาว์  ผาด
ศรี (ขุดให้ลึกกว่าเดิม) 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค-
บริโภค   

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 
๖ บ้านพุหวาย บรเิวณ
ที่ดินบ้านนางพเยาว์  
ผาดศรี (ขุดให้ลึก
กว่าเดิม)  ลึก ๑๒๐ 
เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - ขุดเจาะบ่อบาดาล 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค-
บริโภค   

กองช่าง 

๑๔ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
พร้อมติดตั้งซับเมริ์ส ซอย
สัมพันธ์ หมู่ ๗ บ้านไรด่ิน
ทอง 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค-
บริโภค   

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
พร้อมติดตั้งซับเมริ์ส 
ซอยสัมพันธ์ หมู่ ๗ 
บ้านไรด่ินทอง 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ติดตั้งซับเมิรส์จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค-
บริโภค   

กองช่าง 

๓๒ 

ผ.๐๒ 



 

๑.๒ แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการขุดลอกล าห้วย หมู่  ๒ 
บ้านทุ่งหลวง บริเวณล าห้วยบ้าน
นายสมคดิ ช่อเกตุ ถึง ศูนย์ปฏิบัติ
ธรรม 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกล าห้วย หมู่  ๒ บ้านทุ่งหลวง 
บริเวณบา้นนายสมคิด ช่อเกตุ ถึง 
ศูนย์ปฏิบัติธรรม 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - ขุดลอกล า
ห้วย 
จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๒ โครงการขุดลอกล าห้วย หมู่  ๒ 
บ้านทุ่งหลวง บริเวณล าห้วยบ้าน
นายเฉลียว เมฆหมอก ถึง ล าห้วย
บ้านนางประมวล ทองทา 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกล าห้วย หมู่  ๒ บ้านทุ่งหลวง 
บริเวณล าห้วยบา้นนายเฉลียว เมฆ
หมอก ถึง ล าห้วยบ้านนางประมวล 
ทองทา 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - ขุดลอกล า
ห้วย 
จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๓ โครงการขุดลอกล าห้วย หมู่  ๓ 
บ้านทุ่งเคล็ด บริเวณล าห้วยหลัง
บ้านนายประกอบ รวยรุ่ง (ซอยทุ่ง
เคล็ดพัฒนา ๗) 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกล าห้วย หมู่  ๓ บ้านทุ่งเคลด็ 
บริเวณล าห้วยหลังบ้านนายประกอบ 
รวยรุ่ง (ซอยทุ่งเคลด็พัฒนา ๗) 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ ขุดลอกล า
ห้วย 
จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๔ โครงการขยายท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง 
บริเวณศาลาหมู่บ้าน ถึง โรงเรยีน
บ้านบ่อหลวง (ทั้งสองฝั่ง) 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขยายท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง บริเวณศาลาหมู่บ้าน 
ถึง โรงเรียนบ้านบ่อหลวง (ทั้งสอง
ฝั่ง) ใช้ท่อ PVCø๖” ยาว ๓,๑๔๐ 
เมตร (ทั้งสองฝั่ง) 

๑,๓๐๐,๐๐๐ - - - - ขยายท่อ
ส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 
จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

๓๓ 

ผ.๐๒ 



 

 
๑.๒ แผนงานการเกษตร       

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕ โครงการขุดลอกล าห้วย หมู่  
๓ บ้านทุ่งเคลด็  บริเวณล า
ห้วยหลังบ้านนายประกอบ 
รวยรุ่ง  

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกล าห้วย หมู่  ๓ บ้านทุ่งเคลด็  
บริเวณล าห้วยหลังบ้านนายประกอบ 
รวยรุ่ง 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ขุดลอกล า
ห้วย 
จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๖ โครงการปรับปรุงฝายทดน้ า 
หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงฝายทดน้ า หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง 
บริเวณฝายทดน้ าบ้านนายจรูญ นวล
พลอย / ฝายซอยส าราญสุข (ท าเป็น
บล็อกคอนเวิสร์)/ฝายหลังบ้านนายก๊อต 
มีศรี (ท าประตูปิดเปิดน้ า)/ฝายบา้น
ผู้ใหญ่ประนอม ศรจีันทร ์

๒๖๐,๐๐๐ - - - - ปรับปรุง
ฝายทดน้ า  

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๗ โครงการก่อสร้างฝายทดน้ า 
หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง บริเวณ
ร่องน้ าท่ี ๒ ซอยส าราญสุข  

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายทดน้ า หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง 
บริเวณร่องน้ าท่ี ๒ ซอยส าราญสุข 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ ก่อสร้าง
ฝายทดน้ า 
จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๘ โครงการขุดลอกฝายน้ าล้น 
หมู่ ๗ บ้านไร่ดินทอง ฝายบา้น
นายจ ารสั ไทยสงฆ ์

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกฝายน้ าล้น หมู่ ๗ บ้านไร่ดนิทอง 
ฝายบ้านนายจ ารสั ไทยสงฆ ์กว้าง ๒๐ 
เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - ขุดลอก
ฝายน้ าล้น
จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
๓๔ 

ผ.๐๒ 



 

 
๑.๒ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙ โครงการขุดลอกฝายน้ าล้น หมู่ ๗ 
บ้านไรด่ินทอง ฝายบ้านนายจ ารัส 
ไทยสงฆ ์

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกฝายน้ าล้น หมู่ ๗ บ้านไร่ดนิ
ทอง ฝายบ้านนายจ ารสั ไทยสงฆ ์
กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - ขุดลอก
ฝายน้ าล้น
จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๑๐ โครงการขุดลอกล าห้วยลุม่ปุาใผ่ 
หมู่ ๗ บ้านไร่ดินทอง  

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกล าห้วยลุม่ปุาใผ่ หมู่ ๗ บ้าน
ไร่ดินทอง 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - ขุดลอกล า
ห้วย
จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๑๑ โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้น หมู่ 
๗ บ้านไร่ดินทอง บริเวณบ้านนาย
ฟอง โสมนัส 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ซ่อมแซมฝายน้ าล้น หมู่ ๗ บ้านไร่
ดินทอง บริเวณบ้านนายฟอง 
โสมนสั 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - ซ่อมแซม
ฝายน้ าล้น 
จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 

๓๕ 
 
 
 

 

ผ.๐๒ 



 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพ ทีพ่ึ่งพาตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต  
                                                                                       ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    ๒.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการตาม
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เช่น 
ค่าอาหารกลางวัน ค่า
หนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน 
ฯลฯ ส าหรับเด็ก
นักเรียน ศพด.ต าบล
ห้วยทรายเหนือ 

เด็กนักเรยีน ศพด.
ต าบลห้วยทรายเหนือ 

๑,๓๕๐,๐๐๐ 
 

๑,๓๖๐,๐๐๐ 
 

๑,๓๖๐,๐๐๐ 
 

๑,๓๗๐,๐๐๐ 
 

๑,๓๗๐,๐๐๐ 
 

เด็กนักเรยีน 
ศพด.ต าบลห้วย
ทรายเหนือได้รับ
อาหารกลางวัน 
หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การ
เรียน ทุกคน 

เด็ก ศพด.ต าบลห้วย
ทรายเหนือมี
พัฒนาการด้านการ
เรียนมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ โครงการจดังาน 
วันเด็กแห่งชาต ิ

เพื่อให้เด็กกล้าคดิ  
กล้าแสดงออก  
ในสิ่งที่ดี  ในสิ่งที่เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน 

จัดกิจกรรมวันเด็ก ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรมปีละ 
๑ ครั้ง 

เด็กกล้าคดิกล้า
แสดงออกในสิ่งท่ีดี  
ในสิ่งที่เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

 
๓๖ 

 

ผ.๐๒ 



 

 
    ๒.๑ แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓ โครงการอาหาร
กลางวัน 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้เด็กนักเรียน 
ในต าบลห้วยทรายเหนือ 

เด็กนักเรยีน 
ร.ร.บ้านบ่อหลวง 
,ร.ร.บ้านพุหวาย 
,ร.ร.บ้านหนอง
ขาม 

๑,๒๓๐,๐๐๐ 
 

๑,๒๕๐,๐๐๐ 
 

๑,๒๖๐,๐๐๐ 
 

๑,๒๖๐,๐๐๐ 
 

๑,๒๖๐,๐๐๐ 
 

นักเรียนในเขต
ต าบลห้วยทราย
เหนือไดร้ับ
อาหารกลางวัน
ทุกคน 

นักเรียนมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ส านักงาน
ปลัด 

๔ โครงการค่ายศิลปะ
ต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านพุหวาย 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
ศิลปะและห่างไกลยา
เสพติด 

จัดกิจกรรมค่าย
ศิลปะตา้นยาเสพ
ติดของโรงเรยีน
บ้านพุหวาย 

๓๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- - จัดกิจกรรมปีละ 
๑ ครั้ง 

นักเรียนได้เรียนรู้
ศิลปะและห่างไกลยา
เสพติด 

ส านักงาน
ปลัด 

๕ โครงการอนุรักษ์
ดนตรไีทย (กลองยาว) 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
และอนุรักษ์ดนตรไีทย 
(กลองยาว) 

จัดกิจกรรม
อนุรักษ์ดนตรไีทย 
(กลองยาว)ของ
โรงเรียนบ้านพุ
หวาย 

๓๐,๐๐๐ - - - - จัดกิจกรรมปีละ 
๑ ครั้ง 

นักเรียนได้เรียนรู้และ
อนุรักษด์นตรไีทย 
(กลองยาว) 

ส านักงาน
ปลัด 

๖ โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน (ค่าย
วิทยาศาสตร์ต้านยา
เสพติด) 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
ห่างไกลยาเสพติด 

จัดกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ต้าน
ยาเสพตดิของ
โรงเรียนบ้านบ่อ
หลวง 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรมปีละ 
๑ ครั้ง 

นักเรียนได้เรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
ห่างไกลยาเสพติด 

ส านักงาน
ปลัด 

 
๓๗ 

 

ผ.๐๒ 



 

 
๒.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗ โครงการเพิม่
ศักยภาพการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน(ดนตรี
ไทย-นาฎศลิป
ไทยห่างไกลยา
เสพติด) 

เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรูด้นตรีไทย-นาฎ
ศิลปไทยและหา่งไกล
ยาเสพตดิ 

จัดกิจกรรมเรียนรู้
ดนตรไีทย-นาฎศิลป
ไทยของโรงเรยีนบ้าน
บ่อหลวง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมปีละ 
๑ ครั้ง 

เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรูด้นตรีไทย-
นาฎศิลปไทยและ
ห่างไกลยาเสพติด 

ส านักงาน
ปลัด 

๘ โครงการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพิ่ม
ศักยภาพสู่
มาตรฐานการ
ประเมิน
ระดับชาต ิ

เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรูภ้าษาอังกฤษ 

จัดกิจกรรมเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนบ้านหนองขาม 

๓๐,๐๐๐ 
 

- - - - จัดกิจกรรมปีละ 
๑ ครั้ง 

นักเรียนได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

ส านักงาน
ปลัด 

๙ โครงการวันไหว้
คร ู

เพื่อให้เด็กนักเรยีนได้
ระลึกถึงพระคุณของ
คุณคร ู

จัดกิจกรรมวันไหวค้ร ู ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จัดกิจกรรมปีละ 
๑ ครั้ง 

เด็กนักเรยีนได้ระลึก
ถึงพระคุณของคุณคร ู

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

๓๘ 
 

ผ.๐๒ 



 

 
 
๒.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐ โครงการบณัฑิต
น้อย 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในความส าเรจ็
ของตนและผู้ปกครอง
ได้ร่วมยินดีกับ
ความส าเร็จของบุตร
หลาน 

จัดกิจกรรมบณัฑิตน้อย ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จัดกิจกรรมปีละ 
๑ ครั้ง 

ผู้เรยีนมีความภูมิใจ
ในความส าเร็จของ
ตนและผู้ปกครองได้
ร่วมยินดีกับ
ความส าเร็จของบุตร
หลาน 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๑ โครงการวันแม่
แห่งชาติ 

เพื่อให้เด็กเล็งเห็น
ความส าคญัของวันแม่
แห่งชาติ  และให้เด็ก
รู้ถึงพระคุณของแม่
และให้เด็กรู้ถึงการ
กราบแม่ เพื่อให้ไป
แสดงความเครารพ
แม่ที่บ้าน 

จัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรมปีละ 
๑ ครั้ง 

เด็กได้แสดงความ
กตัญญูต่อมารดา 
และได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันท าให้เกิด
ความรักความผูกพัน
กันมากข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

๓๙ 
 
 
 

ผ.๐๒ 



 

 
๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการประเพณี
วันสงกรานต์และ
ลานวัฒนธรรม
สร้างสุข 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์ให้คงอยู่
สืบไป 

จัดกิจกรรมวัน
สงกรานต ์
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรมปีละ 
๑ ครั้ง 

อนุรักษ์ประเพณีวัน
สงกรานต์ให้คงอยู่
สืบไป 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทงให้คงอยู่สืบไป 

จัดกิจกรรมวันลอย
กระทง 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรมปีละ 
๑ ครั้ง 

อนุรักษ์ประเพณีวัน
ลอยกระทง 

ส านักงาน
ปลัด 

๓ โครงการหิ้วปิ่นโต
เข้าวัด 

เพื่อส่งเสริมและรักษา
ประเพณีท าบุญตัก
บาตร และผู้บริหาร 
พนักงาน อบต. ผู้น า
หมู่บ้าน ส.อบต. ได้
ท าบุญตักบาตร
ร่วมกัน 

จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโต
เข้าวัด  

- - - - - จัดกิจกรรมปีละ 
๖ ครั้ง 

ผู้บริหาร พนักงาน 
อบต. ผู้น าหมู่บา้น ส.
อบต. มีคุณธรรม 
จริยธรรม เข้าใจหลัก
ศาสนา มีความ
สามัคคมีีเจตคติที่ดี
ต่อกัน 

ส านักงาน
ปลัด 

๔ โครงการแหเ่ทียน
เข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริมท านุบ ารุง
ศาสนาและอนุรักษ์
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

จัดกิจกรรมแห่เทียน
เข้าพรรษา 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จัดกิจกรรมปีละ 
๑ ครั้ง 

ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษายังคงอยู่
สืบไป 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

๔๐ 
 

ผ.๐๒ 



 

 
 
๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕ โครงการส่งเสริม
และจัดอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม แก่เด็ก
และเยาวชนใน
ต าบล 

เพื่อปลูกฝังคณุธรรม
และจริยธรรมในจิตใจ
ของเด็กและเยาวชน 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
และจัดอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม แก่เด็กและ
เยาวชนในต าบล 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรมปีละ 
๑ ครั้ง 

เด็กและเยาวชนเติม
โตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณธรรมและ
จริยธรรมที่ด ี

ส านักงาน
ปลัด 

๖ โครงการขอรับ
เงินอุดหนุน
ประเพณีท้องถิ่น
งานพระนครครีี
เมืองเพชร   
 

เพื่อเป็นการสบืสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
อยู่คู่บ้านเมืองสืบ
ต่อไป  

กิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่นงานพระนครคีรี
เมืองเพชร   

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

กิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่น
งานพระนครครีี
เมืองเพชร   

ประเพณีท้องถิ่นและ
ศิลปวัฒนธรรมของ
จังหวัดเพชรบุรีเป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลาย
ในหมู่นักท่อง เที่ยว
ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

๗ โครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียน
แข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพตดิ 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน 
มีสุขภาพแข็งแรง 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
นักเรียนแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรมปีละ 
๑ ครั้ง 

เด็กนักเรยีน 
มีสุขภาพแข็งแรงข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

๔๑ 
 

ผ.๐๒ 



 

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการจดัท า
ห้องสมุดที่อ่าน
หนังสือเคลื่อนที ่หมู่ 
๖ บ้านพุหวาย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และข่าวสาร
เพิ่มมากข้ึน 

จัดท าห้องสมดุที่อ่านหนังสือ
เคลื่อนที ่หมู่ ๖ บ้านพุหวาย (รถ
ล้อเลื่อนส าหรับเคลื่อนทีไ่ด้ ขนาด
กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ 
เมตร มีหลังคาสังกะสีพร้อมที่นั่ง
อ่านและตูเ้ก็บหนังสือ ) 

- - - - ๓๐,๐๐๐ 
 

ห้องสมุด
เคลื่อนที่แบบมี
ล้อเลื่อน ๑ แห่ง 

ประชาชนและ
เยาวชนมีแหล่งหา
ข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้ได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

๒ โครงการปูพ้ืน
ยางพาราสนามเด็ก
เล่น ศพด.ต าบลห้วย
ทรายเหนือ 

เพื่อให้มีพื้นท่ีใช้สอย
เป็นสัดส่วนตาม
กิจกรรมต่างๆ  มี
ความปลอดภัย และ
สวยงาม 

ปูพ้ืนยางพาราสนามเด็กเล่น ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลห้วยทราย
เหนือ  

๕๗๐,๐๐๐ - - - - ปูพ้ืนยางพารา
สนามเด็กเล่น ๑ 
แห่ง 

มีพื้นท่ีใช้สอยเป็น
สัดส่วนตามกิจกรรม
ต่างๆ  มีความ
ปลอดภัย และ
สวยงาม 

กองช่าง 

๓ โครงการสร้างบ่อ
บ าบัดน้ าเสีย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
ห้วยทรายเหนือ 

เพื่อลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมด้านน้ าเสีย 

สร้างบ่อบ าบัดน้ าเสยี ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลห้วยทรายเหนือ 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - สร้างบ่อบ าบัด
น้ าเสีย ๑ แห่ง 

ทัศนียภาพรอบๆ 
ศพด. ต าบลห้วย
ทรายเหนือจะฟื้นฟูดี
ขึ้น 

กองช่าง 

๔ โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์โดยรอบ ศพด. 
ต าบลห้วยทราย
เหนือ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ศพด. ต าบลห้วยทราย
เหนือให้สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ศพด. 
ต าบลห้วยทรายเหนือ 

- ๔๐,๐๐๐ - - - ท าท่ีนั่งรอบ
ต้นไม้พร้อมปลูก
ต้นไม ้

ศพด. ต าบลห้วย
ทรายเหนือ รม่รื่น
สวยงามและมีที่
นั่งเล่น  

กองช่าง 

๕ โครงการติดตั้งราง
น้ าฝน ศพด.ต าบล
ห้วยทรายเหนือ 

 เพื่อเป็นการจัดทางน้ า
ไหลจากหลังคาหรือ
กันสาดลงสู่จุดที่
ต้องการ 

ติดตั้งรางน้ าฝน ศพด.ต าบลห้วย
ทรายเหนือ รางน้ าขนาดกว้าง ๖ 
นิ้ว ยาว ๒๑ เมตร 

๑๕,๐๐๐ - - - - ติดตั้งรางน้ าฝน 
จ านวน ๑ แห่ง 

จัดทางน้ าไหลจาก
หลังคาหรือกันสาดลง
สู่จุดที่ต้องการ 

กองช่าง 

๔๒ 

ผ.๐๒ 



 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

           ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการเท
คอนกรีตรอบสระ
น้ า หมู่ ๑ บ้านทุ่ง
จับญวน บริเวณ
รอบสระน้ าข้าง
บ้านครูยุทธ 

เพื่อปูองกันการ
พังทลายของดินลง
สระน้ า 

เทคอนกรีตรอบสระน้ า 
หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน 
บริเวณรอบสระน้ าข้าง
บ้านครูยุทธ 

- ๖๐๐,๐๐๐ - - - เทคอนกรีตรอบ
สระน้ า ๑ แห่ง 

ปูองกันการพังทะลาย
ของดินลงสระน้ า 

กองช่าง 

๒ โครงการเท
คอนกรีตรอบสระ
น้ า หมู่ ๑ บ้านทุ่ง
จับญวน บริเวณ
สระน้ าหมอเจือ 

เพื่อปูองกันการ
พังทลายของดินลง
สระน้ า 

เทคอนกรีตรอบสระน้ า 
หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน 
บริเวณสระน้ าหมอเจือ 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - เทคอนกรีตรอบ
สระน้ า ๑ แห่ง 

ปูองกันการพังทะลาย
ของดินลงสระน้ า 

กองช่าง 

๓ โครงการล้อมรั้ว
ลวดหนามรอบ
สระน้ าสาธารณะ 
หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับ
ญวน บริเวณสระ
ข้างบ้านครูยุทธ 

เพื่อปูองกันการรุกล้ า
พื้นที่สาธารณะ 

ล้อมรั้วลวดหนามรอบ
สระน้ าสาธารณะ หมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน บริเวณ
สระข้างบ้านครูยุทธ 

- - - ๑๒๐,๐๐๐ - ล้อมรั้วลวดหนาม
รอบสระน้ า
สาธารณะ 
จ านวน ๑ แห่ง 

ปูองกันการรุกล้ าพื้นที่
สาธารณะ 

กองช่าง 

 
๔๓ 

ผ.๐๒ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ โครงการปรับปรุง
ศาลาหมูบ่้าน หมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน 

เพื่อให้ประชาชน
มีสถานท่ีท า
กิจกรรมต่างๆ 

ปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน 
หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน 
โดยกั้นห้องกระจก
พร้อมตีฝาเพดาน 

๓๕๐,๐๐๐ - - - - ปรับปรุงศาลา
หมู่บ้าน จ านวน 
๑ แห่ง 

ประชาชนมีสถานท่ี
ท ากิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

๕ โครงการวางท่อระบบ
น้ า คสล. หมู่ ๑ บ้าน
ทุ่งจับญวน บริเวณริม
ก าแพงบ้านแขก ถึง 
ห้วยตาเคลิ้ม 

เพื่อระบายลงล า
ห้วยตาเคลิ้ม 

วางท่อระบบน้ า คสล. 
หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน 
บริเวณริมก าแพงบ้าน
แขก ถึง ห้วยตาเคลิ้ม 

- ๑,๗๐๐,๐๐๐ - - - วางท่อระบบน้ า 
คสล. จ านวน / 
แง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง 

๖ โครงการฝังท่อระบาย
น้ า คสล. หมู่ ๑ บ้าน
ทุ่งจับญวน บริเวณ
บ้านนางหงส์ทอง  ศรี
จันทร์ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ฝังท่อระบายน้ า คสล. 
หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน 
บริเวณบา้นนาง
หงส์ทอง  ศรีจันทร์ 

- - - ๒๕,๐๐๐ - ฝังท่อระบายน้ า 
คสล. จ านวน ๑ 
แห่ง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง 

๗ โครงการแกไ้ขท่อ
ระบายน้ า บริเวณบ้าน
นายประกอบ  จัน
เครือ ถึง บ้านนายฉัตร
ชัย  ศรีเมฆ หมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

แก้ไขท่อระบายน้ า 
บริเวณบา้นนาย
ประกอบ  จันเครือ ถึง 
บ้านนายฉัตรชัย  ศรี
เมฆ หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับ
ญวน 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - แก้ไขท่อระบาย
น้ า จ านวน ๑ 
แห่ง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง 

 
๔๔ 

ผ.๐๒ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘ โครงการขุดลอก
ทางระบายน้ า หมู่ 
๓ บ้านทุ่งเคลด็ 
บริเวณทางเข้า
ฟาร์มไก่ของ
หมู่บ้าน 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ขุดลอกทางระบายน้ า 
หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคลด็ 
บริเวณทางเข้าฟาร์มไก่
ของหมู่บ้าน 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - ขุดลอกทาง
ระบายน้ า 
จ านวน ๑ แห่ง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

๙ โครงการยา้ยท่อ
ระบายน้ า หมู่ ๓ 
บ้านทุ่งเคล็ด 
บริเวณทางเข้าโรง
น้ าดื่มของหมู่บ้าน 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ย้ายท่อระบายน้ า หมู่ 
๓ บ้านทุ่งเคลด็ บริเวณ
ทางเข้าโรงน้ าดื่มของ
หมู่บ้าน 

- ๒๕๐,๐๐๐ - - - ย้ายท่อระบายน้ า
จ านวน ๑ แห่ง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

๑๐ โครงการขุดลอก
ทางระบายน้ า
พร้อมฝังท่อ
ระบายน้ า หมู่ ๓ 
บ้านทุ่งเคล็ด 
บริเวณ บ้านนาง
จอม  มะลิซ้อน 
และบ้านนางใจ  
สวนสุวรรณ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ขุดลอกทางระบายน้ า
พร้อมฝังท่อระบายน้ า 
หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคลด็ 
บริเวณ บ้านนางจอม  
มะลิซ้อน และบ้านนาง
ใจ  สวนสุวรรณ 

- ๔๐๐,๐๐๐ - - - ขุดลอกทาง
ระบายน้ าพร้อม
ฝังท่อระบายน้ า
จ านวน ๑ แห่ง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 
๔๕ 

 

ผ.๐๒ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑ โครงการฝังท่อ
ระบายน้ า หมู่ ๓ 
บ้านทุ่งเคล็ด 
บริเวณซอยทุ่ง
เคล็ดพัฒนา ๘  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ฝังท่อระบายน้ า หมู่ ๓ 
บ้านทุ่งเคล็ด บรเิวณ
ซอยทุ่งเคล็ดพัฒนา ๘ 

- ๒๐๐,๐๐๐ - - - ฝังท่อระบายน้ า 
จ านวน ๑ แห่ง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

๑๒ โครงการท าคัน
ขอบสระน้ าหนอง
นกดอก หมู่ ๓  
บ้านทุ่งเคล็ด 

เพื่อปูองกันการ
พังทลายของขอบสระ
น้ า 

ท าคันขอบสระน้ า
หนองนกดอก หมู่ ๓  
บ้านทุ่งเคล็ด 

- - - - ๔๕๐,๐๐๐ ท าคันขอบสระ
น้ า จ านวน ๑ 
แห่ง 

ปูองกันการพังทะลาย
ของขอบสระน้ า 

กองช่าง 

๑๓ โครงการวางท่อ
น้ าเข้าสระน้ า  
บริเวณหน้าศาลา
หมู่บ้าน ถึง 
โรงเรียนบ้านบ่อ
หลวง หมู่ ๔ บ้าน
บ่อหลวง 

เพื่อระบายน้ าลงสระ
น้ า 

วางท่อน้ าเข้าสระน้ า  
บริเวณหน้าศาลา
หมู่บ้าน ถึง โรงเรียน
บ้านบ่อหลวง หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง 
ระยะทาง  ยาว 
๑,๕๗๐ เมตร ใช้ท่อ 
คสล. ø๘๐” 

๓,๑๔๐,๐๐๐ - - - - วางท่อน้ าเข้า
สระน้ า  จ านวน 
๑ แห่ง 

ประชาชนมีน้ า 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

 
 
 

๔๖ 
 

ผ.๐๒ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๔ โครงการฝังท่อ
ระบายน้ า คสล. 
เลียบถนนบ้านทุ่ง
หลวง บริเวณ
บ้านนายอัญ ทอง
กลึง ถึง บ้านนาง
ละออง ปุาคล้ า  

เพื่อระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ฝังท่อระบายน้ า คสล. 
เลียบถนนบ้านทุ่งหลวง 
บริเวณบา้นนายอัญ 
ทองกลึง ถึง บ้านนาง
ละออง ปุาคล้ า 

๖๒๔,๐๐๐ - - - - ฝังท่อระบายน้ า 
คสล. เลียบถนน
จ านวน ๑ แห่ง 

น้ าไม่ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

๑๕ โครงการขุดลอก
ล าห้วย พร้อมเท
คอนกรีต หมู่ ๒ 
บ้านทุ่งหลวง 
บริเวณล าห้วย
ข้างศาลาหมู่บ้าน 

เพื่อระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน 

ขุดลอกล าห้วย พร้อม
เทคอนกรีต หมู่ ๒ บ้าน
ทุ่งหลวง บริเวณล า
ห้วยข้างศาลาหมู่บ้าน 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - ขุดลอกล าห้วย 
พร้อมเท
คอนกรีต จ านวน 
๑ แห่ง 

น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

๑๖ โครงการฝังท่อ
ระบายน้ า  คสล.
หมู่ ๒ บ้านทุ่ง
หลวง  

เพื่อระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน 

ฝังท่อระบายน้ า หมู่ ๒ 
บ้านทุ่งหลวง บริเวณ
บ้านนางหอม ชูเชิด ถึง 
ศาลาหมูบ่้าน / บ้าน
นางนงนารถ กล่ าทอง 
ถึง ศาลาหมู่บ้าน/ศูนย์
ปฏิบัติธรรม ถึง ศาลา
หมู่บ้าน 

- - ๕๙๔,๐๐๐ - - ฝังท่อระบายน้ า  
คสล. 

น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
๔๗ 

ผ.๐๒ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๗ โครงการสร้างทาง
ระบายน้ า หมู่ ๒ 
บ้านทุ่งหลวง 
บริเวณสระน้ า
สาธารณะ (ปุาช้า
เก่า) 

เพื่อสร้างทางระบาย
น้ าเข้าสระน้ า
สาธารณะ 

สร้างทางระบายน้ า หมู่ 
๒ บ้านทุ่งหลวง บริเวณ
สระน้ าสาธารณะ (ปุา
ช้าเก่า) 

- - ๑๕๐,๐๐๐ - - ทางระบายน้ า 
จ านวน ๑ แห่ง 

ทางระบายน้ าเข้าสระ
น้ าสาธารณะ 

กองช่าง 

๑๘ โครงการฝังท่อ
ระบายน้ า บริเวณ
หน้าบ้านนาง
เพียร ถึง ศาลา
หมู่บ้าน หมู่ ๖ 
บ้านพุหวาย 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน 

ฝังท่อระบายน้ า 
บริเวณหน้าบ้านนาง
เพียร ถึง ศาลาหมู่บ้าน 
หมู่ ๖ บ้านพุหวาย 
ระยะทางยาว ๒๑๕ 
เมตร ใช้ท่อ คสล. ø 
๘๐” 

๔๓๐,๐๐๐ - - - - ฝังท่อระบายน้ า 
บริเวณหน้าบ้าน
นางเพียร ถึง 
ศาลาหมูบ่้าน 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๑๙ โครงการก่อสร้าง
ทางระบายน้ า 
ซอย ๓ หมู่ ๖ 
บ้านพุหวาย 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน 

ฝังท่อระบายน้ า 
บริเวณหน้าบ้านนาง
เพียร ถึง ศาลาหมู่บ้าน 
หมู่ ๖ บ้านพุหวาย ทาง
ระบายน้ ากว้าง  ๐.๕๐ 
เมตร ระยะทางยาว 
๑๘๐ เมตร  ลึก ๐.๓๐ 
เมตร 

๔๕๐,๐๐๐ - - - - ก่อสร้างทาง
ระบายน้ า 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
๔๘ 

ผ.๐๒ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๐ โครงการติดตั้ง
เครื่องออกก าลัง
กาย 

เพื่อให้ประชาชน
เครื่องออกก าลังกาย 

ติดตั้งเครื่องออกก าลัง
กาย ท่ีศาลาหมูบ่้าน 
หมู่ ๑ ,หมู่ ๓ ,หมู่ ๔,
หมู่ ๖,หมู่ ๗  

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - ติดตั้งเครื่องออก
ก าลังกาย 
จ านวน ๔ แห่ง 

ประชาชนมีเครื่อง
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

๒๑ โครงการล้อมรั้ว
ลวดหนามรอบ
ศาลาหมูบ่้าน หมู่ 
๑ บ้านทุ่งจับญวน 

เพื่อปูองกันการรุกล้ า
ที่สาธารณะ 

ล้อมรั้วลวดหนามรอบ
ศาลาหมูบ่้าน หมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน 

- - - ๕๐,๐๐๐ - ล้อมรั้วลวด
หนามรอบศาลา
หมู่บ้าน จ านวน 
๑ แห่ง 

ปูองกันการรุกล้ าที่
สาธารณะ 

กองช่าง 

๒๒ โครงการติดตั้ง
แผงโซล่าเซล
บริเวณประปาหมู่ 
บ้านในต าบลห้วย
ทรายเหนือ 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายไฟฟูา
ประปาหมู่บ้าน 

ติดตั้งแผงโซล่าเซล
บริเวณประปาหมู่ บ้าน
ในต าบลห้วยทราย
เหนือ (บ่อประปา
หมู่บ้านที่โอนให้ อบต. 
ด าเนินการทุกบ่อ) 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ติดตั้งแผงโซล่า
เซลบริเวณ
ประปาหมู่ บ้าน
ในต าบลห้วย
ทรายเหนือ (บ่อ
ประปาหมู่บ้านที่
โอนให้ อบต. 
ด าเนินการทุก
บ่อ) 

ลดค่าใช้จ่ายไฟฟูา
ประปาหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 

๔๙ 
 

ผ.๐๒ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๓ โครงการปรับปรุง
ขยายเขตไฟฟูา
เพิ่มก าลัง (เพิ่ม
หม้อแปลงไฟฟูา) 
หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับ
ญวน 

เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟูา
ไม่เพียงพอ 

ปรับปรุงขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มก าลัง (เพิ่ม
หม้อแปลงไฟฟูา) หมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน 

- - - ๔๕๐,๐๐๐ - ปรับปรุงขยาย
เขตไฟฟูาเพิ่ม
ก าลัง (เพิ่มหม้อ
แปลงไฟฟูา) 
จ านวน ๑ แห่ง  

แก้ไขปัญหาไฟฟูาไม่
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๔ โครงการจดัท า
ปูาย
ประชาสมัพันธ์
โครงเหล็กพร้อม
ไฟส่องสว่าง หน้า
ศาลาหมูบ่้าน หมู่ 
๑ บ้านทุ่งจับญวน 

เพื่อประชาสมัพันธ์
งานหรือกิจกรรมต่าง
ของหมู่บ้าน 

จัดท าปูาย
ประชาสมัพันธ์โครง
เหล็กพร้อมไฟส่องสวา่ง 
หน้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ 
๑ บ้านทุ่งจับญวน 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - จัดท าปูาย
ประชาสมัพันธ์
โครงเหล็กพร้อม
ไฟส่องสว่าง 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาสมัพันธ์งาน
หรือกิจกรรมต่างของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

๒๕ โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่าง 
บริเวณ บ้านนาย
บุญมั่น  ทองมี ถึง 
หมู่ ๒ ต าบลไร่
ใหม่พัฒนา 

เพื่อความปลอดภัยใน
การสญัจรเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง 
บริเวณ บ้านนายบุญ
มั่น  ทองมี ถึง หมู่ ๒ 
ต าบลไร่ใหม่พัฒนา 

- - - - ๓,๓๐๐,๐๐๐ ติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่าง จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนปลอดภัย
ในการสัญจรเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

 
 
 

๕๐ 
 

ผ.๐๒ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๖ โครงการปรับปรุง
ขยายเขตไฟฟูา
เพิ่มก าลัง ถนน
เส้นหมู่ ๒ บ้านทุ่ง
หลวง ถึงหมู่ ๗ 
บ้านไรด่ินทอง 

เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟูา
ไม่เพียงพอ 

ปรับปรุงขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มก าลัง ถนน
เส้นหมู่ ๒ บ้านทุ่ง
หลวง ถึงหมู่ ๗ บ้านไร่
ดินทอง 

๔,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ปรับปรุงขยาย
เขตไฟฟูาเพิ่ม
ก าลัง จ านวน ๑ 
แห่ง  

แก้ไขปัญหาไฟฟูาไม่
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๗ โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่าง  
หมู่ ๓ บ้านทุ่ง
เคล็ด บริเวณซอย
ทุ่งเคล็ดพัฒนา ๗  

เพื่อความปลอดภัยใน
การสญัจรเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง  
หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคลด็ 
บริเวณซอยทุ่งเคลด็
พัฒนา ๗ 

๒๐๐,๐๐๐ - - - - ติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่าง จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนปลอดภัย
ในการสัญจรเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

๒๘ โครงการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ า 
หมู่ ๓ บ้านทุ่ง
เคล็ด บริเวณซอย
ทุ่งเคล็ดพัฒนา ๙ 

เพื่อความปลอดภัยใน
การสญัจรเวลา
กลางคืน 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคลด็ 
บริเวณซอยทุ่งเคลด็
พัฒนา ๙ 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ า จ านวน 
๑ แห่ง 

ประชาชนปลอดภัย
ในการสัญจรเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

๒๙ โครงการขยาย
เขตไฟฟูา ๓ บ้าน
ทุ่งเคล็ด บรเิวณ
ซอยทุ่งเคล็ด
พัฒนา ๓/๑ 

เพื่อความปลอดภัยใน
การสญัจรเวลา
กลางคืน 

ขยายเขตไฟฟูา ๓ บ้าน
ทุ่งเคล็ด บรเิวณซอยทุ่ง
เคล็ดพัฒนา ๓/๑ 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - ขยายเขตไฟฟูา 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนปลอดภัย
ในการสัญจรเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

 
๕๑ 

ผ.๐๒ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๐ โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า หมู่ ๓ 
บ้านทุ่งเคล็ด บรเิวณ
บ้านนายสมชาย 
เรืองทิพย์ ถึง บ้าน
นายสมหมาย จูฑะ
ศร 

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลา
กลางคืน 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคลด็ 
บริเวณบา้นนายสมชาย 
เรืองทิพย์ ถึง บ้านนาย
สมหมาย จูฑะศร 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ ขยายเขตไฟฟูา 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนปลอดภัย
ในการสัญจรเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

๓๑ โครงการซ่อมแซม
ไฟฟูารายทาง หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง 
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้านทุกซอย 

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลา
กลางคืน 

ซ่อมแซมไฟฟูารายทาง 
หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง 
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้านทุกซอย 

๕๐,๐๐๐ - - - - ขยายเขตไฟฟูา 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนปลอดภัย
ในการสัญจรเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

๓๒ โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง 

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลา
กลางคืน 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง 
บริเวณซอยศรีจันทร์/
ซอยส าราญสุข 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ ขยายเขตไฟฟูา  ประชาชนปลอดภัย
ในการสัญจรเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

๓๓ โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า หมู่ ๖ 
บริเวณรีสอร์ทภูไม้
หอม ถึง เอื้องดอย  

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลา
กลางคืน 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
หมู่ ๖ บรเิวณรีสอร์ทภู
ไม้หอม ถึง เอื้องดอย 
ระยะทาง ๙๗๐ เมตร 

- ๓๕๐,๐๐๐ - - - ขยายเขตไฟฟูา  ประชาชนปลอดภัย
ในการสัญจรเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

๕๒ 

ผ.๐๒ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๔ โครงการล้อมรั้ว
ลวดหนามรอบ
สระน้ า หมู่ ๗ 
บ้านไรด่ินทอง 
บริเวณสระน้ าลุม่
ปุาไผ่ และสระน้ า
ข้างบ้านนายเรือง 
พ่วงลาภ หมู่ ๗  

เพื่อปูองกันการรุกล้ า
ที่สาธารณะ 

ล้อมรั้วลวดหนามรอบ
สระน้ า หมู่ ๗ บ้านไร่
ดินทอง บริเวณสระน้ า
ลุ่มปุาไผ่ และสระน้ า
ข้างบ้านนายเรือง พ่วง
ลาภ หมู่ ๗ 

๒๕๐,๐๐๐ - - - - ล้อมรั้วลวด
หนามรอบสระ
น้ า 

ปูองกันการรุกล้ าที่
สาธารณะ 

กองช่าง 

๓๕ โครงการซ่อมแซม
ศาลาหมูบ่้าน หมู่ 
๓ บ้านทุ่งเคลด็ 

เพื่อให้มีสถานท่ีให้
ประชาชนในหมู่บ้าน
ท ากิจกรรม 

ซ่อมแซมศาลาหมู่บา้น 
หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคลด็ 

- - ๔๐๐,๐๐๐ - - ซ่อมแซมศาลา
หมู่บ้าน จ านวน 
๑ แห่ง  

มีสถานท่ีให้
ประชาชนในหมู่บ้าน
ท ากิจกรรม 

กองช่าง 

๓๖ โครงการล้อมรั้ว
ลวดหนามรอบ
สระน้ าหนองนก
ดอก หมู่ ๓ บ้าน
ทุ่งเคล็ด 

เพื่อปูองกันการบุกรุก
ที่สาธารณะ 

ล้อมรั้วลวดหนามรอบ
สระน้ าหนองนกดอก 
หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคลด็  
ยาว ๕๐๗ เมตร 

- - ๒๖๐,๐๐๐ - - ล้อมรั้วลวด
หนามรอบสระ
น้ า จ านวน ๑ 
แห่ง 

ปูองกันการบุกรุกท่ี
สาธารณะ 

กองช่าง 

๓๗ โครงการล้อมรั้ว
ลวดหนามสระน้ า
ทุ่งยาว หมู่ ๓ 
บ้านทุ่งเคล็ด 

เพื่อปูองกันการบุกรุก
ที่สาธารณะ 

ล้อมรั้วลวดหนามสระ
น้ าทุ่งยาว หมู่ ๓ บ้าน
ทุ่งเคล็ด  ยาว ๒๖๕ 
เมตร 

- - - ๑๔๐,๐๐๐ - ล้อมรั้วลวด
หนามรอบสระ
น้ า จ านวน ๑ 
แห่ง 

ปูองกันการบุกรุกท่ี
สาธารณะ 

กองช่าง 

 
๕๓ 

ผ.๐๒ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๘ โครงการติดตั้งเครื่อง
ขยายเสยีงในศาลา
หมู่บ้าน หมู่ ๗ บ้าน
ไร่ดินทอง 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข่าวสารหรืองาน
อื่นของหมู่บ้าน 

ติดตั้งเครื่องขยายเสียง
ในศาลาหมู่บ้าน หมู่ ๗ 
บ้านไรด่ินทอง 

- - ๕๐,๐๐๐ - - ติดตั้งเครื่องขยาย
เสียงในศาลา
หมู่บ้าน จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารหรืองานอ่ืน
ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๓๙ โครงการจดัท าปูาย
บอกเส้นทาง ปูาย
สัตว์ ปูายหมู่บ้าน 
หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับ
ญวน 

เพื่อบอกเส้นทาง 
ของหมู่บ้าน 

จัดท าปูายบอกเส้นทาง 
ปูายสัตว์ หมู่บ้าน หมู่ 
๑ บ้านทุ่งจับญวน 

- - - ๕๐,๐๐๐ - จัดท าปูายบอก
เส้นทาง ปูายสตัว ์

บอกเส้นทาง ของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

๔๐ โครงการปรับปรุงต่อ
เติมศาลาหมูบ่้าน
พร้อมเดินสายฟูา
ใหม่ และปรบัปรุง
ห้องน้ า หมู่ ๕ บ้าน
หนองขาม 

เพื่อให้มีสถานท่ีให้
ประชาชนท า
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

ปรับปรุงต่อเติมศาลา
หมู่บ้านพร้อมเดิน
สายฟูาใหม่ และ
ปรับปรุงห้องน้ า หมู่ ๕ 
บ้านหนองขาม 

๑๕๐,๐๐๐ - - - - ปรับปรุงต่อเติม
ศาลาหมูบ่้าน
พร้อมเดินสายฟูา
ใหม่ และปรบัปรุง
ห้องน้ า จ านวน ๑ 
แห่ง 

มีสถานท่ีให้
ประชาชนท า
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

๔๑ โครงการกลบคลอง
สร้างถนน หมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน 
บริเวณบา้นนายวิ
ศักดิ์ นกแก้ว ถึง 
บ้านทุ่งหลวง 

เพื่อพัฒนาระบบ
การขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

กลบคลองสร้างถนน 
หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน 
บริเวณบา้นนายวิศักดิ์ 
นกแก้ว ถึง บ้านทุ่ง
หลวง 

๖๐๐,๐๐๐ - - - - กลบคลองสร้าง
ถนน จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

 

๕๔ 

ผ.๐๒ 



 

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๒ โครงการปั้นถนน  หมู่ 
๑ บ้านทุ่งจับญวน 
บริเวณสายหนองคก 
ถึง หนองตะคลาด 

เพื่อพัฒนาระบบ
การขนส่งและ
การคมนาคมให้
สะดวกปลอดภยั 

ปั้นถนน  หมู่ ๑ บ้าน
ทุ่งจับญวน บริเวณสาย
หนองคก ถึง หนองตะ
คลาด 

- - ๑๒๐,๐๐๐ - - ปั้นถนน  จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๔๓ โครงการจดัท าปูาย
บอกเส้นทาง ปูายสตัว์ 
ปูายครัวเรือน ปูายไฟ
กระพริบ ปูาซอย
หมู่บ้าน ปูายห้ามรถ
หนักผ่าน หมู่ ๔ บ้าน
บ่อหลวง 

เพื่อบอกเส้นทาง 
ของหมู่บ้าน , 
ปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

จัดท าปูายบอกเส้นทาง 
ปูายสัตว์ ปูายครัวเรือน 
ปูายไฟกระพริบ ปูา
ซอยหมู่บ้าน ปูายหา้ม
รถหนักผ่าน หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - ปูายบอกเส้นทาง 
ปูายสัตว์ ปูาย
ครัวเรือน ปูายไฟ
กระพริบ ปูาซอย
หมู่บ้าน ปูาย
ห้ามรถหนักผ่าน 

บอกเส้นทาง ของ
หมู่บ้าน  , ปูองกัน
การเกิดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

๔๔ โครงการซ่อมสร้างท่อ
ระบายน้ า บริเวณซอย
ในหมู่บ้าน (ทุกซอย) 
หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง 

เพื่อระบายน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ซ่อมสร้างท่อระบายน้ า 
บริเวณซอยในหมู่บ้าน 
(ทุกซอย) หมู่ ๔ บ้าน
บ่อหลวง 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ซ่อมสร้างท่อ
ระบายน้ า 

ระบายน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๔๕ โครงการฝังท่อระบาย
น้ า หมู่ ๔ บ้านบ่อ
หลวง บริเวณหน้า
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
ถึง อนามัยบ้านรางจิก  

เพื่อระบายน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ฝังท่อระบายน้ า หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง บริเวณ
หน้าโรงเรียนบ้านบ่อ
หลวงถึง อนามัยบ้าน
รางจิก ระยะทาง ยาว 
๖๘๕ เมตร 

- - ๑,๓๗๐,๐๐๐ - - ฝังท่อระบายน้ า 
จ านวน ๑ แห่ง 

ระบายน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
๕๕ 

ผ.๐๒ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๖ โครงการจดัท า 
ปูายซอยหมู่บ้าน 
หมู่ ๕ บ้านหนอง
ขาม 

เพื่อระบุช่ือซอยให้
ชัดเจน อ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 
และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน 

จัดท า ปูายซอย
หมู่บ้าน หมู่ ๕ บ้าน
หนองขาม 

๕๐,๐๐๐ - - - - จัดท าปูาย
ซอยหมู่บ้าน 

ระบุช่ือซอยให้ชัดเจน 
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน และเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน 

กองช่าง 

๔๗ โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า ซอย
ทองมาก  หมู่ ๕ 
บ้านหนองขาม 

เพื่อความปลอดภัยใน
การสญัจรเวลากลางคืน 

ขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ า ซอยทองมาก  
หมู่ ๕ บ้านหนอง
ขาม 

๒๐๐,๐๐๐ - - - - ขยายเขต
ไฟฟูา  

ประชาชนปลอดภัยใน
การสญัจรเวลากลางคืน 

กองช่าง 

๔๘ โครงการฝังท่อ
ระบายน้ า หมู่ ๖ 
บ้านพุหวาย 
บริเวณทางขึ้นเขา
ทุ่งแฝก 

เพื่อระบายน้ าท่วมขัง ฝังท่อระบายน้ า หมู่ 
๖ บ้านพุหวาย 
บริเวณทางขึ้นเขา
ทุ่งแฝก ระยะทาง
ยาว ๔๕๘ เมตร 

- - ๙๐๐,๐๐๐ - - ฝังท่อระบาย
น้ า จ านวน 
๑ แห่ง 

ระบายน้ าท่วมขังไม่ให้
ท่วมพื้นท่ีในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๔๙ โครงการฝังท่อข้าม
ถนน หมู่ ๖ บ้านพุ
หวาย  บริเวณภูไม้
หอมข้ามถนนทาง
หลวงชนบท 

เพื่อระบายน้ าท่วมขัง ฝังท่อข้ามถนน หมู่ 
๖ บ้านพุหวาย  
บริเวณภูไม้หอม
ข้ามถนนทางหลวง
ชนบท 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - ฝังท่อข้าม
ถนนจ านวน 
๑ แห่ง 

ระบายน้ าท่วมขังไม่ให้
ท่วมพื้นท่ีในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
๕๖ 

ผ.๐๒ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๐ โครงการฝังท่อ
ระบายน้ า ซอย ๔ 
บ้านพุหวาย 

เพื่อระบายน้ าท่วมขัง ฝังท่อระบายน้ า  ซอย 
๔ หมู่ ๖ บ้านพุหวาย 
ระยะทางยาว ๒๐๐ 
เมตร 

- - ๔๐๐,๐๐๐ - - ฝังท่อระบายน้ า 
จ านวน ๑ แห่ง 

ระบายน้ าท่วมขัง
ไม่ให้ท่วมพื้นที่ใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

๕๑ โครงการจดัท า
ปูายบอก
เส้นทาง/ปูาย
สัตว์/ปาูยซอย
หมู่บ้าน  หมู่ ๖ 
บ้านพุหวาย 

เพื่อบอกเส้นทาง ของ
หมู่บ้าน , ปูองกันการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน 

จัดท าปูายบอก
เส้นทาง/ปูายสัตว/์ปูาย
ซอยหมู่บ้าน  หมู่ ๖ 
บ้านพุหวาย 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - ปูายบอก
เส้นทาง/ปูาย
สัตว์/ปาูยซอย
หมู่บ้าน 

บอกเส้นทาง ของ
หมู่บ้าน  , ปูองกัน
การเกิดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

๕๒ โครงการติดตั้ง
ไฟฟูารายทาง 
ซอย ๑  หมู่ ๖ 
บ้านพุหวาย 

เพื่อความปลอดภัยใน
การสญัจรเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟูารายทาง 
ซอย ๑  หมู่ ๖ บ้านพุ
หวาย 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ ติดตั้งไฟฟูาราย
ทาง 

ประชาชนปลอดภัย
ในการสัญจรเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

๕๓ โครงการติดตั้ง
เครื่องขยายเสียง
ที่ศาลาหมู่บ้าน 
หมู่ ๖ บ้านพุ
หวาย 

เพื่อประชาสมัพันธ์
งานหรือกิจกรรมต่าง
ของหมู่บ้าน 

ติดตั้งเครื่องขยายเสียง
ที่ศาลาหมู่บ้าน หมู่ ๖ 
บ้านพุหวาย 

- - - - ๕๐,๐๐๐ ติดตั้งเครื่อง
ขยายเสยีงท่ี
ศาลาหมูบ่้าน 

ประชาสมัพันธ์งาน
หรือกิจกรรมต่างของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
๕๗ 

 

ผ.๐๒ 



 

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๔ โครงการติดตั้งไฟฟูา
รายทาง หมู่ ๗ บ้าน
ไร่ดินทอง ทุกซอย 

เพื่อความ
ปลอดภัยใน
การสญัจร
เวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟูารายทาง 
หมู่ ๗ บ้านไร่ดินทอง 
ทุกซอย 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - ติดตั้งไฟฟูา
รายทาง 

ประชาชนปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

๕๕ โครงการจดัท าปูาย
ช่ือหมู่บ้าน หมู่ ๗
บ้านไรด่ินทอง 

เพื่อความ
สะดวกต่อ
ประชาชนใน
การสญัจร 

จัดท าปูายชื่อ
หมู่บ้าน หมู่ ๗บา้น
ไร่ดินทอง (ท าเป็น
ปูายคอนกรีต ปูด้วย
หินแกรนิต) 

- ๒๐๐,๐๐๐ - - - จัดท าปูายชื่อ
หมู่บ้าน 

สะดวกต่อประชาชนในการสัญจร กองช่าง 

๕๖ โครงการฝังท่อ
ระบายน้ า หมู่ ๗ 
บ้านไรด่ินทอง 
บริเวณบา้นนาย
ประสิทธ์ิ ตดิงาม 

เพื่อระบายน้ า
ท่วมขัง 

ฝังท่อระบายน้ า หมู่ 
๗ บ้านไร่ดินทอง 
บริเวณบา้นนาย
ประสิทธ์ิ ตดิงาม 

- ๘๐,๐๐๐ - - - ฝังท่อระบาย
น้ า จ านวน ๑ 
แห่ง 

ระบายน้ าท่วมขังไม่ให้ท่วมพื้นที่ใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

๕๗ โครงการจดัท าปูาย
บ้านเลขท่ี/ ปูายซอย
หมู่บ้าน ๓ บ้านทุ่ง
เคล็ด 

เพื่อความ
สะดวกต่อ
ประชาชนใน
การสญัจร 

จัดท าปูาย
บ้านเลขท่ี/ ปูายซอย
หมู่บ้าน ๓ บ้านทุ่ง
เคล็ด 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - จัดท าปูายบอก
ทาง/ปูายสตัว์/
ปูายซอย
หมู่บ้าน 

สะดวกต่อประชาชนในการสัญจร กองช่าง 

๕๘ โครงการขยายเขต
ไฟฟูา ซอยร่วมใจ 
หมู่ ๗ บ้านไร่ดินทอง 

เพื่อความ
ปลอดภัยใน
การสญัจร
เวลากลางคืน 

ขยายเขตไฟฟูา ซอย
ร่วมใจ หมู่ ๗ บ้านไร่
ดินทอง 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - ขยายเขตไฟฟูา 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

๕๘ 

ผ.๐๒ 



 

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๙ โครงการติดตั้ง
ไฟฟูารายทาง 
ซอย ๖ บ้านไร่ดิน
ทอง 

เพื่อความปลอดภัยใน
การสญัจรเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟูารายทาง 
ซอย ๖ บ้านไร่ดินทอง 

- - - ๒๐,๐๐๐ - ขยายเขตไฟฟูา 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนปลอดภัย
ในการสัญจรเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

๖๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง หมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน 
ซอยฟาร์มไก ่

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 
๑ บ้านทุ่งจับญวน ซอย
ฟาร์มไก ่

๒๒๐,๐๐๐ - - - - ก่อสร้างถนน
ลูกรัง จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๖๑ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๖๒ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง พร้อมบด
อัดแน่น หมู่ ๒ 
บ้านทุ่งหลวง 
บริเวณซอยโคก
หนองนา ถึง พุ
หวายซอย ๗ 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง พร้อมบดอดัแน่น 
หมู่ ๒ บ้านทุ่งหลวง 
บริเวณซอยโคกหนอง
นา ถึง พุหวายซอย ๗ 

๙๐๐,๐๐๐ - - - - ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง พร้อมบด
อัดแน่น จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

 
๕๙ 

ผ.๐๒ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง  หมู่ ๒ 
บ้านทุ่งหลวง 
บริเวณหน้าบ้าน
นายเนี้ยม  ทอง
ทา ถึง หมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ 
๒ บ้านทุ่งหลวง บริเวณ
หน้าบ้านนายเนี้ยม  
ทองทา ถึง หมู่ ๑ บ้าน
ทุ่งจับญวน 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - ก่อสร้างถนน
ลูกรัง จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๖๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง หมู่ ๓ 
บ้านทุ่งเคล็ด 
บริเวณ ซอย
หนองมวย – 
หนองกะป ิ

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 
๓ บ้านทุ่งเคลด็ บริเวณ 
ซอยหนองมวย – 
หนองกะป ิ

- ๒๐๐,๐๐๐ - - - ก่อสร้างถนน
ลูกรัง จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๖๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง พร้อม
บดอัดแน่น ซอย
แสนสุข หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
พร้อมบดอัดแน่น ซอย
แสนสุข หมู่ ๔ บ้านบ่อ
หลวง ผิวจราจรกว้าง 
๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ 
เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - ก่อสร้างถนน
ลูกรังพร้อมบด
อัดแน่น จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

 
 

๖๐ 

ผ.๐๒ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖๖ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง พร้อม
บดอัดแน่น ซอย
หนองกง ๒ หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
พร้อมบดอัดแน่น ซอย
หนองกง ๒ หมู่ ๔ บ้าน
บ่อหลวง ผิวจราจร
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑๒๐ เมตร หนา ๐.๒๐ 
เมตร 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - ก่อสร้างถนน
ลูกรังพร้อมบด
อัดแน่น จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๖๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง ซอย
อินจัน หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง  

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซอยอินจัน หมู่ ๔ บ้าน
บ่อหลวง 

- ๕๐,๐๐๐ - - - ก่อสร้างถนน
ลูกรัง จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๖๘ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง พร้อม
บดอัดแน่น ซอย
หนองกง ๑ หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
พร้อมบดอัดแน่น ซอย
หนองกง ๑ หมู่ ๔ บ้าน
บ่อหลวง ผิวจราจร
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒๔๐ เมตร หนา ๐.๒๐ 
เมตร 

- ๒๐๐,๐๐๐ - - - ก่อสร้างถนน
ลูกรังพร้อมบด
อัดแน่น จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

 
 

๖๑ 
 

ผ.๐๒ 



 

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖๙ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง ซอย
ข้างศาลาหมู่บ้าน 
หมู่ ๔ บ้านบ่อ
หลวง 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซอยข้างศาลาหมูบ่้าน 
หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง 
ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร หนา 
๐.๒๐ เมตร 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - ก่อสร้างถนน
ลูกรัง จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๗๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังพร้อม
บดอัดแน่น หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง 
บริเวณซอยบ้าน
นางน้อย หนูแก้ว 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง
พร้อมบดอัดแน่น หมู่ 
๔ บ้านบ่อหลวง 
บริเวณซอยบ้านนาง
น้อย หนูแก้ว ผิวจราจร
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๘๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ 
เมตร 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - ก่อสร้างถนน
ลูกรังพร้อมบด
อัดแน่น จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๗๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังพร้อม
บดอัดแน่น หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง 
บริเวณซอยบ้าน
นายบุญส่ง มีชัย 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง
พร้อมบดอัดแน่น หมู่ 
๔ บ้านบ่อหลวง 
บริเวณซอยบ้านนาย
บุญส่ง มีชัย ผิวจราจร
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ 
เมตร 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - ก่อสร้างถนน
ลูกรังพร้อมบด
อัดแน่น จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๖๒ 

ผ.๐๒ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังพร้อม
บดอัดแน่น ซอย
ศรีจันทร์ ถึง 
หนองไร่ซาก หมู่ 
๔ บ้านบ่อหลวง 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม
บดอัดแน่น ซอยศรี
จันทร์ ถึง หนองไร่ซาก 
หมู่ ๔ บ้านบอ่หลวง ผิว
จราจรกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร หนา 
๐.๒๐ เมตร 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - ก่อสร้างถนน
ลูกรังพร้อมบด
อัดแน่น จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๗๓ โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังพร้อม
บดอัดแน่น ซอย
ลุ่มปุาไผ่ หมู่ ๕  
บ้านหนองขาม 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
พร้อมบดอัดแน่น ซอย
ลุ่มปุาไผ่ หมู่ ๕  บ้าน
หนองขาม 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - ปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมบด
อัดแน่น จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๗๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง หมู่ ๕ 
บ้านหนองขาม 
บริเวณซอยบ้าน
นางชบา  จันทร์
แจ่ม 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 
๕ บ้านหนองขาม 
บริเวณซอยบ้านนาง
ชบา  จันทร์แจ่ม 

๕๐,๐๐๐ - - - - ก่อสร้างถนน
ลูกรัง จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

 
๖๓ 

 
 

ผ.๐๒ 



 

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง ซอย
บุญพิมพ์ (ต่อจาก
ของเดิม) หมู่ ๕ 
บ้านหนองขาม 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซอยบุญพิมพ์ (ต่อจาก
ของเดิม) หมู่ ๕ บ้าน
หนองขาม ผิวจราจร
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒๖๐  เมตร หนา 
๐.๒๐ เมตร 

๖๐,๐๐๐ - - - - ก่อสร้างถนน
ลูกรัง จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๗๖ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง ซอย
โปร่งงาม (ต่อจาก
ของเดิม) หมู่ ๕ 
บ้านหนองขาม 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซอยโปร่งงาม (ต่อจาก
ของเดิม) หมู่ ๕ บ้าน
หนองขาม ผิวจราจร
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒๖๘  เมตร หนา 
๐.๒๐ เมตร 

๖๐,๐๐๐ - - - - ก่อสร้างถนน
ลูกรัง จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๗๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง ซอย
แย้มหทัย (ต่อ
จากของเดิม) หมู่ 
๕ บ้านหนองขาม 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซอยแย้มหทัย (ต่อจาก
ของเดิม) หมู่ ๕ บ้าน
หนองขาม ผิวจราจร
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑๗๓  เมตร หนา 
๐.๒๐ เมตร 

- ๓๐,๐๐๐ - - - ก่อสร้างถนน
ลูกรัง จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

 
๖๔ 

ผ.๐๒ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗๘ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง ซอย
แสงทอง หมู่ ๖ 
บ้านพุหวาย 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซอยแสงทอง หมู่ ๖ 
บ้านพุหวาย ผิวจราจร
กว้าง ๔ เมตร ยาว  
๖๑๕  เมตร หนา 
๐.๒๐ เมตร 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - ก่อสร้างถนน
ลูกรัง จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๗๙ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ ๗ บ้าน
ไร่ดินทอง 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ ๗ บ้านไรด่ิน
ทอง ซอยสัมพันธ์/ซอย
ลุ่มปุาไผ่ ๑/ซอย ๗ 
บ้านนายเชน เพ็งสว่าง 

- - ๕๐,๐๐๐ - - ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๘๐ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน 
บริเวณถนนข้าง 
อบต. ถึง หนอง
กง 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
๑ บ้านทุ่งจับญวน 
บริเวณถนนข้าง อบต. 
ถึง หนองกง ผิวจราจร
กว้าง ๖ เมตร ยาว 
๑,๗๑๙ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

- - - - ๖,๒๐๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
คสล. จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

 
 

๖๕ 
 

ผ.๐๒ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘๑ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน 
บริเวณซอยบ้าน
นายประถม  คัน
ชะบุบผา 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
๑ บ้านทุ่งจับญวน 
บริเวณซอยบ้านนาย
ประถม  คันชะบุบผา 
ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๔๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

- - - - ๑,๓๕๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
คสล. จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๘๒ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ ๓ 
บ้านทุ่งเคล็ด  
บริเวณซอยทุ่ง
เคล็ดพัฒนา  ๗ 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
๓ บ้านทุ่งเคลด็  
บริเวณซอยทุ่งเคลด็
พัฒนา  ๗ 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - ก่อสร้างถนน 
คสล. จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๘๓ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ ๓ 
บ้านทุ่งเคล็ด 
บริเวณซอยทุ่ง
เคล็ดพัฒนา ๙  

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
๓ บ้านทุ่งเคลด็ บริเวณ
ซอยทุ่งเคล็ดพัฒนา ๙ 
ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๖๒๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

- - - ๑,๙๐๐,๐๐๐ - ก่อสร้างถนน 
คสล. จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

 
 

๖๖ 
 

ผ.๐๒ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘๔ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ ๓ 
บ้านทุ่งเคล็ด 
บริเวณซอยทุ่ง
เคล็ดพัฒนา ๘  

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
๓ บ้านทุ่งเคลด็ 
บริเวณซอยทุ่งเคลด็
พัฒนา ๘ ผิวจราจร
กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๒๑๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

- - - - ๖๓๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
คสล. จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๘๕ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
พันธ์วงค์ หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยพันธ์วงค์ หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง ผิว
จราจรกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑,๗๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร  

- ๔,๐๐๐,๐๐๐ - - - ก่อสร้างถนน 
คสล. จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๘๖ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง 
บริเวณบา้นนาง
ทิพย์ ศรีวิลัย ถึง 
บ้านนายสว่าง 
พันธ์วงค์  

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
๔ บ้านบ่อหลวง 
บริเวณบา้นนางทิพย์ 
ศรีวิลัย ถึง บ้านนาย
สว่าง พันธ์วงค์ ผิว
จราจรกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๕๓๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

- - - - ๑,๒๘๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
คสล. จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๖๗ 

ผ.๐๒ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘๗ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
ทุ่งแฝก (พุ
มะหาด) หมู่ ๖ 
บ้านพุหวาย 

เพื่อพัฒนาระบบ
การขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ทุ่งแฝก (พุมะหาด) หมู่ 
๖ บ้านพุหวาย  ผิว
จราจรกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๖๓๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

- - - ๑,๕๒๐,๐๐๐ - ก่อสร้างถนน 
คสล. จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๘๘ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
สามพี่น้อง หมู่ ๖ 
บ้านพุหวาย 

เพื่อพัฒนาระบบ
การขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
สามพี่น้อง หมู่ ๖ บ้านพุ
หวายผิวจราจรกว้าง 
๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๖ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  

- - - - ๗๓๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
คสล. จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๘๙ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 
๖ หมู่ ๗ บ้านไร่
ดินทอง  

เพื่อพัฒนาระบบ
การขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
๖ หมู่ จ บ้านไร่ดินทอง 
ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร 
ยาว  ๒๙๘ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

๗๒๐,๐๐๐ - - - - ก่อสร้างถนน 
คสล. จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๙๐ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
สัมพันธ์ หมู่ ๗ 
บ้านไรด่ินทอง 

เพื่อพัฒนาระบบ
การขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
สัมพันธ์ หมู่ ๗ บ้านไร่
ดินทอง ผิวจราจรกว้าง 
๕ เมตร ยาว  ๓๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  

- - - ๙๐๐,๐๐๐ - ก่อสร้างถนน 
คสล. จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๖๘ 

ผ.๐๒ 



 

 
 

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙๑ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
ลุ่มปุาไผ่ ๑ หมู่ ๗ 
บ้านไรด่ินทอง 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยลุ่มปุาไผ่ หมู่ ๗ 
บ้านไรด่ินทอง ผิว
จราจรกว้าง ๕ เมตร 
ยาว  ๓๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

- - - ๙๐๐,๐๐๐ - ก่อสร้างถนน 
คสล. จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๙๒ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
ก าไลแก้ว หมู่ ๗ 
บ้านไรด่ินทอง  

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยก าไลแก้ว หมู่ ๗ 
บ้านไรด่ินทอง  

- - - ๑,๘๐๐,๐๐๐ - ก่อสร้างถนน 
คสล. จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๙๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอล
ฟัลติกท์คอนกรีต 
หมู่ ๒ บ้านทุ่ง
หลวง ถึง ซอย ๗ 
หมู่ ๖ บ้านพุ
หวาย 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอลฟัลติกท์คอนกรตี 
หมู่ ๒ บ้านทุ่งหลวง ถึง 
ซอย ๗ หมู่ ๖ บ้านพุ
หวาย 

- - - - ๙,๕๔๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
ลาดยางฯ 
จ านวน ๑ เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

 
๖๙ 

 
 

 

ผ.๐๒ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙๔ โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอลฟลัติ
กคอนกรีต หมู่ ๓ บ้าน
ทุ่งเคล็ด บรเิวณซอย
ทุ่งเคล็ดพัฒนา ๑  

เพื่อพัฒนาระบบ
การขนส่งและ
การคมนาคมให้
สะดวกปลอดภยั 

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอล
ฟัลติกคอนกรตี หมู่ ๓ 
บ้านทุ่งเคล็ด บรเิวณซอย
ทุ่งเคล็ดพัฒนา ๑ 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ซ่อมแซม
ถนนลาดยางฯ 
จ านวน ๑ เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๙๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอลฟลัติ
กคอนกรีต ซอย ๒ หมู่ 
๗ บ้านไร่ดินทอง 

เพื่อพัฒนาระบบ
การขนส่งและ
การคมนาคมให้
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอล
ฟัลติกคอนกรตี ซอย ๒ 
หมู่ ๗ บ้านไร่ดินทอง ผิว
จราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๕๘๘ เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร หรือมีพื้นท่ีลาดยาง
ฯไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐ 
ตรม. 

- - ๑,๘๐๐,๐๐๐ - - ก่อสร้างถนน 
ลาดยางฯ 
จ านวน ๑ เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๙๖ โครงการขยาย
ถนนลาดยางฯพร้อม
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
ฯ ซอยลุ่มปาุไผ่  ๕ 
หมู่ ๗ บ้านไร่ดินทอง 
บริเวณต้นซอยถึงบ้าน
นางบุญม ี

เพื่อพัฒนาระบบ
การขนส่งและ
การคมนาคมให้
สะดวกปลอดภยั 

ขยายถนนลาดยางฯพร้อม
ซ่อมแซมถนนลาดยางฯ 
ซอยลุ่มปุาไผ่  ๕ หมู่ ๗ 
บ้านไรด่ินทอง บริเวณต้น
ซอยถึงบ้านนางบุญมี 
(ถนนจากเดิมกว้าง ๔ ม. 
ขยายเป็น กว้าง ๖ ม. 

- - - ๗๕๐,๐๐๐ - ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
แอลฟัลติกคอนก
รีต จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๗๐ 

ผ.๐๒ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอล
ฟัลติกคอนกรตี หมู่ 
๔ บ้านบ่อหลวง 
บริเวณบา้นนาย
บังเอิญ คุ้มรอด ถึง
หนองโศก (บ้าน
นายใหม่) 

เพื่อพัฒนาระบบ
การขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอลฟัลติกคอนกรีต 
หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง 
บริเวณบา้นนายบังเอิญ 
คุ้มรอด ถึงหนองโศก
(บ้านนายใหม่)ขนาดผิว
จราจร กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๘๘๐ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ก่อสร้างถนน 
ลาดยางฯ 
จ านวน ๑ เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๙๘ โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอล
ฟัลติก หมู่ ๗ บ้าน
ไร่ดินทอง ถนน
สายบ้านไร่ดินทอง-
บ้านทุ่งหลวง 

เพื่อพัฒนาระบบ
การขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอลฟัลติก หมู่ ๗ บ้าน
ไร่ดินทอง ถนนสาย
บ้านไรด่ินทอง-บ้านทุ่ง
หลวง 

- - ๔,๐๐๐,๐๐๐ - - ซ่อมแซม
ถนนลาดยางฯ 
จ านวน ๑ เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๙๙ โครงการวางท่อ
เมนประปา หมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน 
บริเวณ บ้านนาย
บุญมั่น ทองมี ถึง สี่
แยกทุ่งเคล็ด 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในใช้
น้ าประปาหมู่บ้าน 

วางท่อเมนประปา หมู่ 
๑ บ้านทุ่งจับญวน 
บริเวณ บ้านนายบุญ
มั่น ทองมี ถึง สี่แยกทุ่ง
เคล็ด 

๓๐,๐๐๐ - - - - วางท่อเมน
ประปา จ านวน 
๑ แห่ง 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

๗๑ 

ผ.๐๒ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐๐ โครงการเปลี่ยน
หอถังน้ าประปา 
หมู่ ๒ บ้านทุ่ง
หลวง บริเวณสระ
น้ าหลังโรงเรียน
บ้านทุ่งหลวง 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในใช้
น้ าประปาหมู่บ้าน 

เปลี่ยนหอถังน้ าประปา 
หมู่ ๒ บ้านทุ่งหลวง 
บริเวณสระน้ าหลัง
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - เปลี่ยนหอถัง
น้ าประปา 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

๑๐๑ โครงการติดตั้งถัง
กรองน้ า เปลี่ยน
ท่อเมนประปา 
หมู่ ๓ บ้านทุ่ง
เคล็ด บริเวณซอย
ทุ่งเคล็ดพัฒนา ๑ 
ถึง ซอยทุ่งเคล็ด
พัฒนา ๓ 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในใช้
น้ าประปาหมู่บ้าน 

ติดตั้งถังกรองน้ า 
เปลี่ยนท่อเมนประปา 
หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคลด็ 
บริเวณซอยทุ่งเคลด็
พัฒนา ๑ ถึง ซอยทุ่ง
เคล็ดพัฒนา ๓ 

๔๐๐,๐๐๐ - - - - ติดตั้งถังกรองน้ า 
เปลี่ยนท่อเมน
ประปา จ านวน 
๑ แห่ง 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

๑๐๒ โครงการเปลี่ยน
ถังประปาหมู่บ้าน
ซอยหนองกง หมู่ 
๔ บ้านบ่อหลวง  

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในใช้
น้ าประปาหมู่บ้าน 

เปลี่ยนถังประปา
หมู่บ้านซอยหนองกง 
หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง 
(โดยเปลี่ยนเป็นถัง
ประปาทรงแชมเปญ) 

๔๐๐,๐๐๐ - - - - เปลี่ยนถังประปา
หมู่บ้านซอย
หนองกง จ านวน 
๑ แห่ง 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

 
๗๒ 

 
 
 

ผ.๐๒ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐๓ โครงการเปลี่ยนถัง
ประปาหมู่บ้าน
ซอยหนองกง หมู่ 
๔ บ้านบ่อหลวง  

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนใน
ใช้น้ าประปา
หมู่บ้าน 

เปลี่ยนถังประปาหมู่บา้น
ซอยหนองกง หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง (โดย
เปลี่ยนเป็นถังประปา
ทรงแชมเปญ) 

๔๐๐,๐๐๐ - - - - เปลี่ยนถังประปา
หมู่บ้านซอย
หนองกง จ านวน 
๑ แห่ง 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

๑๐๔ โครงการยา้ยท่อ
ประปา หมู่ ๖ บ้าน
พุหวาย บริเวณอ่าง
เก็บน้ าพุหวายถึง
บ้านนายเฉื่อย 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนใน
ใช้น้ าประปา
หมู่บ้าน 

ย้ายท่อประปา หมู่ ๖ 
บ้านพุหวาย บริเวณอ่าง
เก็บน้ าพุหวายถึงบ้าน
นายเฉื่อย 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - ย้ายท่อประปา 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

๑๐๕ โครงการขยายเขต
ประปา ซอยลุ่มปุา
ไผ่ หมู่ ๗ บ้านไร่
ดินทอง  

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนใน
การใช้น้ าประปา
หมู่บ้าน 

ขยายเขตประปา ซอย
ลุ่มปุาไผ่ หมู่ ๗ บ้านไร่
ดินทอง ระยะทางยาว 
๒๘๕ เมตร ท่อPVC ø
๒” 

- - ๔๐,๐๐๐ - - ขยายเขตประปา 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

๑๐๖ โครงการเปลี่ยนถัง
น้ าประปา 
(ของเดิม) เป็นทรง
แชมเปญ ซอยลุม่
ปุาไผ่ หมู่ ๗ บ้าน
ไร่ดินทอง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนใน
การใช้น้ าประปา
หมู่บ้าน 

เปลี่ยนถังน้ าประปา 
(ของเดิม) เป็นทรงแชม
เปญ ซอยลุม่ปุาไผ่ หมู่ 
๗ บ้านไร่ดินทอง ขนาด 
๒๐ ลบ.ม. 

- - ๔๐๐,๐๐๐ - - ขยายเขตประปา 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

 
๗๓ 

ผ.๐๒ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐๗ โครงการเปลี่ยน
ท่อประปา  ซอย 
๖ หมู่ ๗ บ้านไร่
ดินทอง  

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในใช้
น้ าประปาหมู่บ้าน 

เปลี่ยนท่อประปา  
ซอย ๖ หมู่ ๗ บ้านไร่
ดินทอง (เปลี่ยนท่อ
ประปาจากขนาด ๑ 
นิ้ว เป็นขนาด ๒ นิ้ว) 

- - - ๕๐,๐๐๐ - เปลี่ยนท่อ
ประปาจ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและให้เติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเท่ียว  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    ๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพและมีรายได้
อย่างยั่งยืน 

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงภายในต าบลห้วยทราย
เหนือ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรมปี
ละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนต าบล
ห้วยทรายเหนือ
มีคุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

ส านักปลดั 

๒ โครงการผลติ
ปุ๋ยชีวภาพ
อัดเม็ดและ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ า 

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพเสริม 

ผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด และปุ๋ยอินทรีย์น้ า หมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน 

- - ๕๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนหมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน 
มีรายได้เพิม่มาก 

ส านักปลดั 

๗๔ 

ผ.๐๒ 



 

 
๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓ โครงการ
ส่งเสริมเลี้ยงไก่
ไข ่หมู่ ๑ บ้าน
ทุ่งจับญวน 

เพื่อให้เกษตรกรรายได้
เพิ่มขึ้น 

เลี้ยงไกไ่ข่ หมู่ ๑ บ้าน
ทุ่งจับญวน 

- - - ๕๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

๔ โครงการ
ส่งเสริมเลี้ยงไก่
ไข ่หมู่ ๓ บ้าน
ทุ่งเคล็ด 

เพื่อให้เกษตรกรรายได้
เพิ่มขึ้น 

เลี้ยงไกไ่ข่ หมู่ ๓ บ้าน
ทุ่งเคล็ด 

- - ๕๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

๕ โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มปลูกพืช
สมุนไพร 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิ 

ส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
ปลูกพืชสมุนไพร หมู่ที่ 
๔  บ้านบ่อหลวง 

๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนหมู่ ๔ บ้าน
บ่อหลวง  มีรายได้เพิ่ม
มาก 

ส านักปลดั 

๖ โครงการ
ปรับปรุงดิน
โดยใช้ปูนไดนา
ไม 

เพื่อเพ่ิมผลผลิต
การเกษตรให้เกษตรกร 

ปรับปรุงดินโดยใช้ปูน
ไดนาไม หมู่ ๔ บ้าน
บ่อหลวง 

- ๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พื้นที่หมู่ ๔ บ้านบ่อ
หลวงปลูกพืชผักแล้ว
ได้ผลผลิตมากขึ้น 

ส านักปลดั 

๗ โครงการท าปุ๋ย
หมัก ๑๐๐  
ตัน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
อาชีพและเกษตรได้ใช้ปุ๋ย
ราคาถูก 

ผลิตปุ๋ยหมัก หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง  

- - - - ๕๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและสามารถลด
ต้นทุนการผลิต 

ส านักปลดั 

 
 

๗๕ 

ผ.๐๒ 



 

 
๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘ โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มปลูกพืช
ปลอดสารพิษ 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิ 

ส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
ปลูกพืชปลอดสารพิษ 
หมู่ที่ ๔  บ้านบ่อหลวง 

- - - - ๕๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนหมู่ ๔ บ้าน
บ่อหลวง  มีรายได้
เพิ่มมาก 

ส านักปลดั 

๙ โครงการผัก
สวนครัวรั้วกิน
ได้ หมู่ ๕ บ้าน
หนองขาม 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ปลูกผักสวนครัวรั้วกิน
ได้ หมู่ ๕ บ้านหนอง
ขาม 

- - ๕๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

๑๐ โครงการจัก
สานจากวัสดุ
ท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนรายได้
เพิ่มขึ้น 

จักสานจากวสัดุ
ท้องถิ่น 
หมู่ ๖ บ้านพุหวาย 

- ๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน มีรายได้
เพิ่ม 

ส านักปลดั 

๑๑ โครงการสวน
ครัวรั้วกินได ้

เพื่อให้ประชาชนรายได้
เพิ่มขึ้น 

ปลูกผักสวนครัวรั้วกิน
ได้ หมู่ ๖ บ้านพุหวาย 

- - - ๕๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน มีรายได้
เพิ่ม 

ส านักปลดั 

 
 

 
 
 
 
 
 

๗๖ 
 

ผ.๐๒ 



 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
             ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย   
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    ๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการ
ประชุมสมัมนา
เชิงปฏิบัติการ
การจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อรู้วิธีการหรือขั้นตอน
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ประชุมสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับ
เจ้าหน้าท่ี คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ในต าบลห้วยทราย
เหนือ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรมปี ละ 
๑ ครั้ง 
 

ประชาชนรู้วิธีการ
หรือข้ันตอนการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ โครงการ อบต.
เคลื่อนที ่

-เพื่อสร้างความ สมัพันธ์
อันดีระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐกับประชาชน 
-เพื่อรับทราบและเข้าใจ
ถึงปัญหาความต้องการ
ที่แท้จริงของประชาชน 

จัดกิจกรรม อบต.เคลื่อนที่
ภายในต าบลห้วยทราย
เหนือ 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรมปี ละ 
๑ ครั้ง 
 

ประชาชนและ อบต.
มีความ สมัพันธ์อันดี
ระหว่างกันและ
รับทราบและเข้าใจ
ถึงปัญหาความ
ต้องการที่แท้จริง
ของประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด 

๓ โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาศูนย์
พัฒนา
ครอบครัว 

เสรมิสร้างให้ครอบครัว
ในต าบลมีความเข้มแข็ง
และอบอุ่นอันเป็น
หนทางในการแก้ไข
ปัญหาในสังคมต่างๆ 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์พัฒนาในต าบลห้วย
ทรายเหนือ 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรมปี ละ 
๑ ครั้ง 
 

ครอบครัวในต าบลมี
ความเข้มแข็งอบอุ่น
ไม่มีปญัหาสังคม
ต่างๆ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

๗๗ 

ผ.๐๒ 



 

 
    ๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ โครงการด าเนินการ
ศูนย์ต่อสู้ยาเสพติด
ต าบลห้วยทราย
เหนือ 

เพื่อให้การปฏิบัตหิน้าท่ีของ
ศูนย์ต่อสู้ยาเสพติดต าบล
ห้วยทรายเหนือเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

สนับสนุนศูนย์ต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดประจ าต าบล 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรมปี ละ 
๑ ครั้ง 
 

เยาวชนในต าบลติด
ยาเสพตดิน้อยลง 

ส านักงาน
ปลัด 

๕ โครงการชะอ ารวม
ใจเสรมิสร้างพลัง
แผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในโครงการฯ 

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด อ.ชะอ า จ.
เพชรบุร ี

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรมปี ละ 
๑ ครั้ง 
 

ปัญหายาเสพตดิใน
พื้นที่หมดไป 

ส านักงาน
ปลัด 

๖ โครงการสนับสนุน
ปูองกันและ
แก้ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในโครงการฯ 

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด อ.ชะอ า จ.
เพชรบุร ี

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรมปี ละ 
๑ ครั้ง 
 

ปัญหายาเสพตดิใน
พื้นที่หมดไป 

ส านักงาน
ปลัด 

๗ โครงการจดั
กิจกรรมวันต่อต้าน
ยาเสพตดิ 

เพื่อสร้างจิตส านึกและสร้าง
กระแสในการต่อต้านยาเสพ
ติดอย่างต่อเนื่อง 

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด อ.ชะอ า จ.
เพชรบุร ี

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรมปี ละ 
๑ ครั้ง 
 

ปัญหายาเสพตดิใน
พื้นที่ลดลงจากปีท่ี
ผ่านมา 

ส านักงาน
ปลัด 

 
๗๘ 

ผ.๐๒ 



 

     
๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการรณรงค์
ปูองกันและลด
อุบัติเหต ุ

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงการ
ปูองกันและลด
อุบัติเหต ุ

รณรงค์ปูองกันและลด
อุบัติเหต ุ

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรมปี ละ 
๑ ครั้ง 

 

ทุกหมู่บ้านมี
กระบวนการ
ประชาคมที่เข้มแข็งมี
พลังในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆใหห้มด
ไป 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ โครงการปูองกัน
อัคคีภัยในสถานท่ี
ราชการและ
ครัวเรือนต าบลห้วย
ทรายเหนือ 

เพื่อให้ผู้บริหาร  
ข้าราชการ  
พนักงาน อบต.
ประชาชน มีความรู้
เกี่ยวกับอัคคีภัย
และวิธีปูองกันและ
ปูองกันอัคคีภัย 

จัดกิจกรรมปูองกัน
อัคคีภัยในสถานท่ีราชการ
และครัวเรือนต าบลห้วย
ทรายเหนือให้กับผู้บริหาร  
ข้าราชการ  พนักงาน 
อบต. ประชาชน 

๒๕,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรมปี ละ 
๑ ครั้ง 
 

ผู้บริหาร  ข้าราชการ  
พนักงาน อบต.
ประชาชน มีความรู้
เกี่ยวกับอัคคีภัยและ
วิธีปูองกันและ
ปูองกันอัคคีภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

๓ โครงการปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล 

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

กิจกรรมปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล เช่น เทศกาลปี
ใหม่ เทศกาลวันสงกรานต์ 
เป็นต้น 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรมปี ละ 
๒ ครั้ง 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 

๔ โครงการแกไ้ข
ปัญหาและบรรเทา
สาธารณภัย 

เพื่อแก้ไขปัญหา
และบรรเทาสา
ธารณภัยที่เกิดขึ้น 

แก้ไขปัญหาและบรรเทา
สาธารณภัยทีเ่กิดขึ้นใน
ต าบลห้วยทรายเหนือ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นเมื่อเกิด
สาธารณภัย 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักงาน
ปลัด 

๗๙ 

ผ.๐๒ 



 

 
 ๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕ โครงการฝึกอบรม  
อปพร. 

เพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี อปพร. 

สนับสนุนการฝึกอบรม
ทบทวนพร้อมทั้ง
การศึกษาดูงานของ
เจ้าหน้าท่ี อปพร.  

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ฝึกอบรมทบทวน
พร้อมท้ัง
การศึกษา ดูงาน
ของเจ้าหน้าท่ี  
อปพร.  

เจ้าหน้าท่ี อปพร. 
สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

๖ โครงการจ้างเหมา 
เวร ยาม รักษาความ
ปลอดภัย 

เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยของ
สถานท่ีราชการ  

ดูแลความปลอดภัยของ 
อบต. และ ศพด.ต าบล
ห้วยทรายเหนือ 

๘๔,๐๐๐  
 

๘๔,๐๐๐  
 

๘๔,๐๐๐  
 

๘๔,๐๐๐  
 

๘๔,๐๐๐  
 

จ้างเหมายาม 
รักษาความ
ปลอดภัย 

ทรัพย์สินของ อบต. 
และ ศพด.มีความ
ปลอดภัยจากภัย
ต่างๆ 

ส านักงาน
ปลัด 

๗ โครงการชุมชน
ปลอดภัย ร่วมใจ รัก
วินัย ไร้อุบัตเิหตุ 
จังหวัดเพชรบุร ี

เพื่อลดภยัจาก
อุบัติเหตุ  

จัดกิจกรรมหรืออบรมให้
ความรู้กับประชาชน
ต าบลห้วยทรายเหนือ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  
 

๕๐,๐๐๐  
 

๕๐,๐๐๐  
 

๕๐,๐๐๐  
 

จัดกิจกรรมหรือ
อบรมปีละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนต าบล
ห้วยทรายเหนือเกิด
อุบัติเหตุที่เกีย่วกับ
รถน้อยลง 

ส านักงาน
ปลัด 

๘ โครงการฝึกอบรม
ทบทวนจิตอาสาภยั
พิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้า
พนักงานในการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยใน
ระดับพื้นท่ี 

ฝึกอบรมทบทวนจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมหรือ
อบรมปีละ ๑ ครั้ง 

จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความรู้
ความเข้าใจในงาน
จิตอาสาภัยพิบัต ิ

ส านักปลดั 

 
๘๐ 
 

ผ.๐๒ 



 

 
๕.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการกิจกรรม
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆในการจดักิจกรรม
ให้แก่ผู้สูงอายุในต าบล  

ผู้สูงอายุในต าบลห้วย
ทรายเหนือ 

๔๘,๐๐๐ 
 

๔๘,๐๐๐ 
 

๔๘,๐๐๐ 
 

๔๘,๐๐๐ 
 

๔๘,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรม ปีละ 
๖ ครั้ง 

ผู้สูงอายุ มสีุขภาพ
ร่างกายและจิตใจท่ี
ดี 

ส านักปลดั 

๒ โครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุท่ีปุวย
เรื้อรังและผู้พิการ
ที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้

เพื่อช่วยเหลือผูสู้งอายุท่ี
ปุวยเรื้อรังและผู้พิการที่
ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได ้

ให้ความช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุท่ีปุวยเรื้อรัง
และผู้พิการที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้
ต าบลห้วยทรายเหนือ 

- - - - - เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ที่ปุวยเรื้อรังและผู้
พิการที่ไมส่ามารถ
ช่วยเหลือตนเอง
ได ้

ผู้สูงอายุท่ีปุวย
เรื้อรังและผู้พิการที่
ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้
ได้รับการช่วยเหลือ 

ส านักงาน
ปลัด 

๓ โครงการพัฒนา
สตรีและเสริมสร้าง
ความเข็มแข็งของ
ครอบครัว 

เพื่อพัฒนาสตรีและ
เสรมิสร้างความเขม็แข็ง
ของครอบครัว 

จัดกิจกรรมพัฒนาสตรี
และเสรมิสร้างความเข็ม
แข็งของครอบครัว 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จัดกิจกรรม ปีละ 
๑ ครั้ง 

พัฒนาสตรีและ
เสรมิสร้างความเขม็
แข็งของครอบครัว 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

๘๑ 
 
 

ผ.๐๒ 



 

 
 ๕.๔ แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเบี้ยให้แก่
ผู้สูงอายุ  

ผู้สูงอายุต าบลห้วยทราย
เหนือ 

๓,๗๐๐,๐๐๐ 
 

๔,๘๐๐,๐๐๐ 
 

๔,๙๐๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๕,๑๐๐,๐๐๐ 
 

ผู้สูงอายุต าบลห้วยทราย
เหนือ ทุกคนได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเบี้ยให้แก่
ผู้พิการ  

ผู้พิการต าบลห้วยทราย
เหนือ 

๗๐๐,๐๐๐ 
 

๘๖๔,๐๐๐ 
 

๘๗๐,๐๐๐ 
 
 

๘๘๐,๐๐๐ 
 
 

๘๙๐,๐๐๐ 
 
 

ผู้พิการต าบลห้วยทราย
เหนือ ทุกคนได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

๓ เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส ์

เพื่อจ่ายเบี้ยให้แก่
ผู้ปุวยเอดส ์

ผู้ปุวยเอดส์ต าบลห้วย
ทรายเหนือ 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

ผู้ปุวยเอดส์ต าบลห้วยทราย
เหนือ ทุกคนได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

ผู้ปุวยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๒ 
 
 
 
 

ผ.๐๒ 



 

 
๕.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 
(เพิ่มเติม) ภายใน
ต าบลห้วยทราย
เหนือ 

เพื่อเฝูาระวังความ
ปลอดภัยต่างๆใน
ต าบลห้วยทรายเหนือ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ 
(เพิ่มเติม) ภายในต าบล
ห้วยทรายเหนือ  
(หมู่ ๒ ซอยข้างบ้าน
นายประชา  จันทร์
สง่า/สระน้ าบา้นนาย
อรัญ ทองกลึง) ,(หมู่ ๓ 
ซ.ทุ่งเคล็ดพัฒนา ๑/ซ.
ทุ่งเคล็ดพัฒนา ๓/ซ.ทุ่ง
เคล็พัฒนา ๙/ซ.ทุ่ง
เคล็ด-บ่อหลวง),(หมู่ ๖ 
ซ.หน้าบ้านนายสมบัติ  
น้อยพิทักษ์/ซอย ๑ 
บ้านพุหวาย),(หมู่ ๗ 
ทางเข้าหมู่บ้านตรง
ร้านค้านางปุก) 

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด (เพ่ิมเตมิ) 

ความปลอดภัยตา่งๆ
ในต าบลห้วยทราย
เหนือ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

๘๓ 
 
 

ผ.๐๒ 



 

๕.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
 
 
 

๘๔ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒ โครงการติดตั้งหอ
กระจายข่าวไร้
สาย (เพ่ิมเติม) 
ภายในต าบลห้วย
ทรายเหนือ 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข่าวสารตา่งๆให้
ประชาชนในต าบล
ห้วยทรายเหนือทราบ 

ติดตั้งหอกระจายข่าวไร้
สาย (เพ่ิมเติม) ภายใน
ต าบลห้วยทรายเหนือ
(หมู่ ๑ หน้าศาลา
หมู่บ้าน/ซอยหนองกง 
ข้างบ้านหมอโปูย/หน้า
บ้านนางทองเปลว เมฆ
หมอก/หน้าบ้านหมอ
โสภณ/หน้าบ้านนาง
สมาพร สมยา /หน้า
บ้านนายบุญล้อม ปิ่น
ฟูา), หมู่ ๔ ซอยหนอง
กง (หน้าบ้านนาย
บังเอิญ/ หน้าบ้านนาย
สายชล สรุิโย) , (หมู่ ๗ 
หน้าบ้านนายเชน เพ็ง
สว่าง/ซอย ๑/ซอย ๕/
หน้าบ้านยายหิม่/หน้า
บ้านนายหยุด จฑูะศร) 

- - - ๗๐๐,๐๐๐ - ติดตั้งหอกระจาย
ข่าวไร้สาย 
(เพิ่มเติม) 

ประชาชนไดร้ับ
ข่าวสารตา่งๆรวดเร็ว 

กองช่าง 

ผ.๐๒ 



 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต               
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    ๖.๑ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน 

เพื่อลดปรมิาณขยะใน
ชุมชน 

ชุมชนในต าบลห้วย
ทรายเหนือ 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรม ปีละ 
๑ ครั้ง 

สภาพแวดล้อมใน
ต าบลห้วยทราย
เหนือสะอาด
เรียบร้อย 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ โครงการพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น 

ประชาชนต าบลห้วย
ทรายเหนือ 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรม ปีละ 
๓ กิจกรรม 

สุขภาพของ
ประชาชนดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

๓ โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรม
พระศรสีวางควัตน 
วรขัตติยราชนาร ี

เพื่อจ่ายตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

ฉีดวัคซีนปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ทั้งต าบลห้วยทราย
เหนือ 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรม ปีละ 
๑ ครั้ง 

สุนัขในต าบลห้วย
ทรายเหนือไม่เป็น
โรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักงาน
ปลัด 

 
๘๕ 

 

ผ.๐๒ 



 

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข 

 
 

 
 

๘๖ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ โครงการจดัซื้อ 
ถังเผาขยะ 

เพื่อลดปัญหาขยะ หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคลด็ จัดซื้อ
ถังเหล็ก ๒๐๐ ลิตร เพื่อ
ท าถังเผาขยะ 

- - - ๓๐,๐๐๐ 
 

- ถังเผาขยะ ปัญหาขยะลดน้อยลง 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 
๕ โครงการจดัการขยะ

ครบวงจร 
เพื่อลดปัญหาขยะ หมู่ ๕ บ้านหนองขาม  - - - ๓๐,๐๐๐ 

 
- จัดกิจกรรมปี

ละ ๑ ครั้ง 
ปัญหาขยะลดน้อยลง 
 

ส านักงาน
ปลัด 

๖ โครงการแพทย์
ฉุกเฉินระดบัต าบล 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนฉุกเฉิน 

ประชาชนในต าบลห้วย
ทรายเหนือและประชาชน
ต าบลใกลเ้คียง 

- ๕๐,๐๐๐ 
 

- - 
 

- ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

ประชาชนปลอดภัยจาก
เหตุฉุกเฉิน 

ส านักงาน
ปลัด 

๗ โครงการปูองกันและ
ลดความเสีย่งในการ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
๒๐๑๙ หรือ COVID 
- ๑๙ 

เพื่อปูองกันและลด
ความเสีย่งในการ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
๒๐๑๙ หรือ 
COVID - ๑๙ 

ปูองกันและลดความเสี่ยง
ในการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
๒๐๑๙ หรือ COVID – 
๑๙  ในเขตต าบลห้วย
ทรายเหนือ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม
อย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง 

ประชาชนในต าบลห้วย
ทรายเหนือมีความเสี่ยง
ในการติดเช้ือไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ หรือ COVID 
– ๑๙น้อยหรือไมม่ีการ
ติดเชื้อ COVID – ๑๙ 
เลย 

ส านักงาน
ปลัด/งาน
สาธารณสุข 

ผ.๐๒ 



 

๖.๒ แผนงานงบกลาง 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในต าบลห้วย
ทรายเหนือ 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

สมทบโครงการ
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่น 

คุณภาพชีวิต
ประชาชนในต าบล
ห้วยทรายเหนือดีขึ้น 

ส านักปลดั 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านกระบงนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน              
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
    ๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการปกปูองสถาบัน
หลักของชาติ 

เพื่อให้เกิดความรัก 
สมัครสมาน สามัคคี 
ในความเป็นชนชาติ
ไทยท่ีมีสถาบัน 
พระมหากษตัริยเ์ป็น
ศูนย์รวมใจ ยึดเหนี่ยว
จิตใจและคงอยู่คู่ชาติ
ไทยตลอดไป 

จัดกิจกรรมปกปูอง
สถาบันหลักของชาต ิ

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรม
ปีละ ๑ ครั้ง 

ผู้บริหาร ข้าราชการ 
ประชาชน เกิดความรัก 
สมัครสมาน สามัคคี ใน
ความเป็นชนชาติไทยท่ีมี
สถาบัน พระมหากษัตรยิ์
เป็นศูนย์รวมใจ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

๘๗ 

ผ.๐๒ 



 

    ๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

๘๘ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒ โครงการการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรสีิ
นทรมหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว  

เพื่อส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรสีิ
นทรมหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว  

จัดงานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรสีิ
นทรมหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว  

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ 

ประชาชนส านึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ ของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรสีิ
นทรมหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว  

ส านักงาน
ปลัด 

๓ โครงการการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชิน ี

เพื่อส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุของสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชิน ี

จัดงานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ 

ประชาชนส านึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ ของ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชิน ี

ส านักงาน
ปลัด 

๔ โครงการวันพ่อแห่งชาต ิ เพื่อให้ประชาชนเล็งเห็น
ความส าคญัของวันพ่อ
แห่งชาติ  และรู้ถึง
พระคุณของพ่อหลวง 

จัดกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

กิจกรรมวัน
พ่อแห่งชาติ 

ประชาชนเล็งเห็น
ความส าคญัของวันพ่อ
แห่งชาติ  และรู้ถึงพระคณุ
ของพ่อหลวง 

ส านักงาน
ปลัด 

๕ โครงการจดัหน่วยบริการ
เคลื่อนที่เพ่ือจัดเก็บและ
ประชาสมัพันธ์ภาษี
ท้องถิ่น 

เพื่อให้บริการประชาชน
เกี่ยวกับการจดัเก็บภาษ ี

จัดหน่วยบริการเคลื่อน ที่
เพื่อจัดเก็บและ
ประชาสมัพันธ์ภาษี
ท้องถิ่น 

๓,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรมปี
ละ ๑ ครั้ง 

การจัดเก็บภาษีได้มากข้ึน
จากปีท่ีแล้วมา 

กองคลัง 

ผ.๐๒ 



 

    ๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 

๘๙ 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖ โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

เพื่อปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ 

ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

ประชาชนไดร้ับบริการใน
เรื่องปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอรวดเร็ว 

ส านักงาน
ปลัด 

๗ โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดูงาน
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ 
อบต. 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานของผู้บริหาร 
ส.อบต. พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง ผู้น าชม
ชน 

ผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง ผู้น าชมชน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรมปีละ ๑ 
ครั้ง 

การท างานของผู้บริหาร ส.
อบต. พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง ผู้น าชมชนมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

๘ โครงการจดัท าแนวเขต
การปกครองของ อปท. 
ตามอ านาจหน้าที ่

เพื่อให้การบริการ
ประชาชนเกี่ยวกับเรื่อง
แนวเขต 

จัดท าแนวเขตการ
ปกครองของ อปท. 
ตามอ านาจหน้าที ่

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จัดท าแนวเขตการ
ปกครองของ อปท.  

การบริการประชาชน
เกี่ยวกับแนวเขตการ
ปกครองตามอ านาจหนา้ที ่

กองช่าง 

๙ โครงการจดัท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษ ี

จัดวางระบบแผนท่ี
ภาษีให้ครอบคลุม
พื้นที ่

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

วางระบบแผนที่
ภาษีให้ครอบคลุม
พื้นที ่

สามารถจัดเก็บภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินได้
ครบถ้วนถูกต้อง 

กองคลัง 

ผ.๐๒ 



 

    ๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

 

 

 

๙๐ 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐ โครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม 
ปูองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

เพื่อเสรมิสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม 
ปูองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

จัดกิจกรรม/อบรม
เสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ปูองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรม/
อบรม ปีละ 
๑ ครั้ง 

เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปูองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบให้กับผู้บริหารและ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 

ส านักปลดั 
 

๑๑ ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งท้องถิ่น 

เลือกตั้งท้องถิ่นต าบล
ห้วยทรายเหนือ 

- - 
 

๔๐๐,๐๐๐ - - การเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

สามารถด าเนินการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัตสิภาต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ส านักงาน
ปลัด 

ผ.๐๒ 



 

 

๗.๓ แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ เงินช่วยค่าท า
ศพพนักงาน
ส่วนต าบล 
ลูกจ้าง 
 อปท. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ
กรณีพนักงานต าบล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง หรือผูม้ีสิทธิ
ได้รับตามกฎหมาย ทุก
กอง ทุกฝุายที่เสียชีวิต
ขณะปฏิบตัิราชการ 

พนักงานต าบล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง หรือผูม้ี
สิทธิไดร้ับตามกฎหมาย 
ทุกกอง ทุกฝุายที่
เสียชีวิตขณะปฏบิัติ
ราชการ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เงินช่วยพิเศษ พนักงานต าบล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง หรือผูม้ีสิทธิ
ได้รับตามกฎหมาย ทุกกอง 
ทุกฝุายที่เสยีชีวิตขณะ
ปฏิบัติราชการ 

ส านักปลดั 

๒ เงินท าขวัญ
ข้าราชการ
และลูกจ้าง 
อปท. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินท าขวัญ
พนักงานต าบล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง หรือผูม้ีสิทธิ
ได้รับตามกฎหมาย ทุก
กอง ทุกฝุายทีพ่ิการหรือทุ
พลภาพขณะปฏิบตัิ
ราชการ 

พนักงานต าบล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง หรือผูม้ี
สิทธิไดร้ับตามกฎหมาย 
ทุกกอง ทุกฝุายที่
เสียชีวิตขณะปฏบิัติ
ราชการ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เงินท าขวัญ พนักงานต าบล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง หรือผูม้ีสิทธิ
ได้รับตามกฎหมาย ทุกกอง 
ทุกฝุายที่เสยีชีวิตขณะ
ปฏิบัติราชการ 

ส านักปลดั 

 

 
 
 

๙๑ 
 
 

ผ.๐๒ 



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม              
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๘.๑ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนท่ีสี
เขียว 

เพื่อให้ประชาชนร่วมมือใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมสร้าง
จิตส านึก อย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 
  

๒๐,๐๐๐ 
  

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
  

๒๐,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรมปี
ละ ๑ ครั้ง 

ทรัพยากรธรรม 
ชาติไดร้ับการดแูลและได้รับ
การอนุรักษ์ไว ้

ส านักงาน
ปลัด 

๒ โครงการส่งเสริม 
ปรับปรุง แก้ไข และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
รวมถึงการบ ารุง ดูแล 
รักษาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์

เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร ธรรมชาติ 
รวมถึงการบ ารุง ดูแล 
รักษาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์

อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติใน
ต าบลห้วยทราย
เหนือ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
  

๑๐,๐๐๐ 
  

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
  

จัดกิจกรรมปี
ละ ๑ ครั้ง 

ทรัพยากรธรรมชาตไิดร้ับการ
ดูแลและได้รับการอนุรักษ์ไว ้

ส านักงาน
ปลัด 

๓ โครงการจติอาสาเก็บขน
และจ ากดัขยะมลูฝอย
บริเวณสองข้างทาง 

เพื่อรักษาความสะอาด
สองข้างทางในต าบล 

บริเวณถนนใน
ต าบลห้วยทราย
เหนือ 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- จัดกิจกรรมปี
ละ ๑ ครั้ง 

ถนนในต าบลห้วยทรายเหนือ
สะอาด 

ส านักงาน
ปลัด 

๔ โครงการท้องถิ่นปลูกปุา
เฉลิมพระเกียรติ 
“ท้องถิ่นสร้างปุา รักษ์
น้ า” 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์และเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในพ้ืนท่ี
สาธารณะ 

ที่สาธารณะต าบล
ห้วยทรายเหนือ 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- จัดกิจกรรมปี
ละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนทุกภาคส่วนไดร้่วม
เฉลิมพระเกียรติและ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์
และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ี
สาธารณะ 

ส านักงาน
ปลัด 

๙๒ 

ผ.๐๒ 



 

 
 
๘.๑ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕ โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์หมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาต าบลห้วย
ทรายเหนือให้สะอาด
สวยงามและเป็น
ระเบียบ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
สาธารณะหมู่บ้าน 
หมู่ ๑ – ๗ ต าบล
ห้วยทรายเหนือ ท่ี 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรมปี
ละ ๑ ครั้ง 

ต าบลห้วยทรายเหนือ
สะอาดสวยงามและเป็น
ระเบียบ 

ส านักงานปลัด 

๖ โครงการปลูกต้นไม ้ เพื่อสร้างความร่มรื่นน่า
อยู่และรักษาธรรมชาติ
ให้คงอยู ่

ปลูกปุาในพ้ืนท่ี
สาธารณะในต าบล
ห้วยทรายเหนือ 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรมปี
ละ ๑ ครั้ง 

ต าบลห้วยทรายเหนือร่มรื่น
น่าอยู่ 

ส านักงานปลัด 

๗ โครงการรณรงค์ส่งเสริม
ติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อ
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร
และครัวเรือน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในต าบลลดการสร้าง
มลภาวะจากน้ าเสีย 

รณรงค์ส่งเสริม
ติดตั้งบ่อดักไขมัน
เพื่อบ าบัดน้ าเสียใน
อาคารและครัวเรือน
ตามสถาน
ประกอบการและ
ครัวเรือนต าบลห้วย
ทรายเหนือ  

๒๐,๐๐๐ 
  

๒๐,๐๐๐ 
  

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
  

๒๐,๐๐๐ 
  

จัดกิจกรรมปี
ละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนในต าบลลดการ
สร้างมลภาวะจากน้ าเสีย 
และต าบลห้วยทรายเหนือ
สะอาดสวยงาม 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 

๙๓ 
 
 

 

ผ.๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชมุชน 

  (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเหนือ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

           ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
    ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการขุดเจาะ 
บ่อบาดาล หมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน 
บริเวณบา้นหมอ
โสภณ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ขุดเจาะ 
บ่อบาดาล หมู่ ๑ บ้าน
ทุ่งจับญวน บริเวณบ้าน
หมอโสภณ 

๓๕๐,๐๐๐ - - - - ขุดเจาะบ่อ
บาดาล จ านวน 
๑ แห่ง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

๒ โครงการขุดเจาะ 
บ่อบาดาล หมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน 
บริเวณห้วยตา
เคลิ้ม 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ขุดเจาะ 
บ่อบาดาล หมู่ ๑ บ้าน
ทุ่งจับญวน บริเวณห้วย
ตาเคลิ้ม 

- - - - ๓๕๐,๐๐๐ ขุดเจาะบ่อ
บาดาล จ านวน 
๑ แห่ง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

๓ โครงการขุดลอก
สระน้ าสาธารณะ 
(ข้างบ้านหมอเจือ)
หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับ
ญวน 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ (ข้างบ้าน
หมอเจือ)หมู่ ๑ บ้านทุ่ง
จับญวน 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ  
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

๙๔ 

ผ.๐๒/๑ 



 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะ 
บริเวณปาุช้าทิศใต้ หมู่  ๒ บ้านทุ่ง
หลวง 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค  และเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ บรเิวณ
ปุาช้าทิศใต้ หมู่  ๒ 
บ้านทุ่งหลวง 

- - - ๒๕๐,๐๐๐ - ขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค 
และเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๕ โครงการขุดลอกสระน้ าและฝังท่อ
ระบายน้ าเข้าสระ พร้อมดาดหน้าท่อ 
หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคลด็ ซอยทุ่งยาว  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค  

ขุดลอก 
สระน้ าและฝังท่อ
ระบายน้ าเข้าสระ 
พร้อมดาดหน้าท่อ 
หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคลด็ 
ซอยทุ่งยาว 

๒๕๐,๐๐๐ - - - - ขุดลอกสระน้ า
และฝังท่อระบาย
น้ าเข้าสระพร้อม
ดาดหน้าท่อ 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๖ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค และ
การเกษตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง 
บริเวณทีด่ิน น.ส.
พวง ทองมาก/ที่ดิน 
น.ส.บุญล้อม แอ
ยอด/ที่ดินนายบุญ
เลิศ แสงทับ 

๘๐๐,๐๐๐ - - - - ขุดเจาะบ่อ
บาดาล 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค
และการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

๙๕ 
 

ผ.๐๒/๑ 



 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗ โครงการขุดเจาะบ่อดาล บริเวณ
ศาลาหมูบ่้าน  หมู่  ๔ บ้านบ่อหลวง 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค-บริโภค   

ขุดเจาะบ่อดาล บริเวณ
ศาลาหมูบ่้าน  หมู่  ๔ 
บ้านบ่อหลวง 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - ขุดเจาะบ่อดาล 
บริเวณศาลา
หมู่บ้าน  
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
อุปโภค-
บริโภค   

กองช่าง 

๘ โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะ 
บริเวณสระน้ าข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ 
๔ บ้านบ่อหลวง 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค-บริโภค   

ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ 
บริเวณสระน้ าข้างศาลา
หมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านบ่อ
หลวง 

- - - - ๔๐๐,๐๐๐ ขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
อุปโภค-
บริโภค   

กองช่าง 

๙ โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะ 
บริเวณสระน้ าข้างโรงเรียนบ้านบ่อ
หลวง หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค-บริโภค   

ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ 
บริเวณสระน้ าข้างโรงเรียน
บ้านบ่อหลวง หมู่ ๔ บ้าน
บ่อหลวง 

- - - - ๔๐๐,๐๐๐ ขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
อุปโภค-
บริโภค   

กองช่าง 

๑๐ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยลุม่
ปุาไผ่ หมู่ ๕ บ้านหนองขาม 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค-บริโภค   

บ่อบาดาล ซอยลุ่มปุาไผ่ 
หมู่ ๕ บ้านหนองขาม 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - ขุดเจาะบ่อดาล  
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
อุปโภค-
บริโภค   

กองช่าง 

 
๙๖ 

 

ผ.๐๒/๑ 



 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑ โครงการขุดลอกสระน้ า 
บริเวณหลังวัดหนองขาม หมู ่
๕ บ้านหนองขาม 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าใช้ส าหรับ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ขุดลอกสระน้ า บรเิวณ
หลังวัดหนองขาม หมู่ 
๕ บ้านหนองขาม 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - ขุดลอกสระน้ า จ านวน 
๑ แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๒ โครงการขุดลอกสระน้ า
สาธารณะพร้อมฝังท่อ
ระบายน้ าเพื่อเข้าสระ หมู่ ๕ 
บ้านหนองขาม บริเวณบ้าน
นายชะลอ ถึง หน้าโรงเรียน
บ้านหนองขาม 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค-
บริโภค   

ขุดลอกสระน้ า
สาธารณะพร้อมฝังท่อ
ระบายน้ าเพื่อเข้าสระ 
หมู่ ๕ บ้านหนองขาม 
บริเวณบา้นนายชะลอ 
ถึง หน้าโรงเรียนบ้าน
หนองขาม 

๓,๘๐๐,๐๐๐ - - - - ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ
พร้อมฝังท่อระบายน้ า
เพื่อเข้าสระ จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค-
บริโภค   

กองช่าง 

๑๓ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ ๖ บ้านพุหวาย บริเวณ
ที่ดินบ้านนางพเยาว์  ผาด
ศรี (ขุดให้ลึกกว่าเดิม) 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค-
บริโภค   

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 
๖ บ้านพุหวาย บรเิวณ
ที่ดินบ้านนางพเยาว์  
ผาดศรี (ขุดให้ลึก
กว่าเดิม)  ลึก ๑๒๐ 
เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - ขุดเจาะบ่อบาดาล 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค-
บริโภค   

กองช่าง 

๑๔ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
พร้อมติดตั้งซับเมริ์ส ซอย
สัมพันธ์ หมู่ ๗ บ้านไรด่ิน
ทอง 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค-
บริโภค   

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
พร้อมติดตั้งซับเมริ์ส 
ซอยสัมพันธ์ หมู่ ๗ 
บ้านไรด่ินทอง 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ติดตั้งซับเมิรส์จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค-
บริโภค   

กองช่าง 

๙๗ 

ผ.๐๒/๑ 



 

๑.๒ แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการขุดลอกล าห้วย หมู่  ๒ 
บ้านทุ่งหลวง บริเวณล าห้วยบ้าน
นายสมคดิ ช่อเกตุ ถึง ศูนย์ปฏิบัติ
ธรรม 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกล าห้วย หมู่  ๒ บ้านทุ่งหลวง 
บริเวณบา้นนายสมคิด ช่อเกตุ ถึง 
ศูนย์ปฏิบัติธรรม 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - ขุดลอกล า
ห้วย 
จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๒ โครงการขุดลอกล าห้วย หมู่  ๒ 
บ้านทุ่งหลวง บริเวณล าห้วยบ้าน
นายเฉลียว เมฆหมอก ถึง ล าห้วย
บ้านนางประมวล ทองทา 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกล าห้วย หมู่  ๒ บ้านทุ่งหลวง 
บริเวณล าห้วยบา้นนายเฉลียว เมฆ
หมอก ถึง ล าห้วยบ้านนางประมวล 
ทองทา 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - ขุดลอกล า
ห้วย 
จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๓ โครงการขุดลอกล าห้วย หมู่  ๓ 
บ้านทุ่งเคล็ด บริเวณล าห้วยหลัง
บ้านนายประกอบ รวยรุ่ง (ซอยทุ่ง
เคล็ดพัฒนา ๗) 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกล าห้วย หมู่  ๓ บ้านทุ่งเคลด็ 
บริเวณล าห้วยหลังบ้านนายประกอบ 
รวยรุ่ง (ซอยทุ่งเคลด็พัฒนา ๗) 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ ขุดลอกล า
ห้วย 
จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๔ โครงการขยายท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง 
บริเวณศาลาหมู่บ้าน ถึง โรงเรยีน
บ้านบ่อหลวง (ทั้งสองฝั่ง) 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขยายท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง บริเวณศาลาหมู่บ้าน 
ถึง โรงเรียนบ้านบ่อหลวง (ทั้งสอง
ฝั่ง) ใช้ท่อ PVCø๖” ยาว ๓,๑๔๐ 
เมตร (ทั้งสองฝั่ง) 

๑,๓๐๐,๐๐๐ - - - - ขยายท่อ
ส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 
จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

๙๘ 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
๑.๒ แผนงานการเกษตร       

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕ โครงการขุดลอกล าห้วย หมู่  
๓ บ้านทุ่งเคลด็  บริเวณล า
ห้วยหลังบ้านนายประกอบ 
รวยรุ่ง  

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกล าห้วย หมู่  ๓ บ้านทุ่งเคลด็  
บริเวณล าห้วยหลังบ้านนายประกอบ 
รวยรุ่ง 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ขุดลอกล า
ห้วย 
จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๖ โครงการปรับปรุงฝายทดน้ า 
หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงฝายทดน้ า หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง 
บริเวณฝายทดน้ าบ้านนายจรูญ นวล
พลอย / ฝายซอยส าราญสุข (ท าเป็น
บล็อกคอนเวิสร์)/ฝายหลังบ้านนายก๊อต 
มีศรี (ท าประตูปิดเปิดน้ า)/ฝายบา้น
ผู้ใหญ่ประนอม ศรจีันทร ์

๒๖๐,๐๐๐ - - - - ปรับปรุง
ฝายทดน้ า  

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๗ โครงการก่อสร้างฝายทดน้ า 
หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง บริเวณ
ร่องน้ าท่ี ๒ ซอยส าราญสุข  

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายทดน้ า หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง 
บริเวณร่องน้ าท่ี ๒ ซอยส าราญสุข 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ ก่อสร้าง
ฝายทดน้ า 
จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๘ โครงการขุดลอกฝายน้ าล้น 
หมู่ ๗ บ้านไร่ดินทอง ฝายบา้น
นายจ ารสั ไทยสงฆ ์

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกฝายน้ าล้น หมู่ ๗ บ้านไร่ดนิทอง 
ฝายบ้านนายจ ารสั ไทยสงฆ ์กว้าง ๒๐ 
เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - ขุดลอก
ฝายน้ าล้น
จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
๙๙ 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
๑.๒ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙ โครงการขุดลอกฝายน้ าล้น หมู่ 
๗ บ้านไร่ดินทอง ฝายบ้านนาย
จ ารัส ไทยสงฆ ์

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกฝายน้ าล้น หมู่ ๗ บ้านไร่ดนิ
ทอง ฝายบ้านนายจ ารสั ไทยสงฆ ์
กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - ขุดลอก
ฝายน้ าล้น
จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๑๐ โครงการขุดลอกล าห้วยลุม่ปุา
ใผ่ หมู่ ๗ บ้านไร่ดินทอง  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกล าห้วยลุม่ปุาใผ่ หมู่ ๗ บ้าน
ไร่ดินทอง 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - ขุดลอกล า
ห้วย
จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๑๑ โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้น 
หมู่ ๗ บ้านไร่ดินทอง บริเวณ
บ้านนายฟอง โสมนสั 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ซ่อมแซมฝายน้ าล้น หมู่ ๗ บ้านไร่
ดินทอง บริเวณบ้านนายฟอง 
โสมนสั 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - ซ่อมแซม
ฝายน้ าล้น 
จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
ส าหรับ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๑๒ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

เพื่ออนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จัด
กิจกรรมปี
ละ ๑ ครั้ง 

พันธุกรรมพืช
ได้รับการดูแล
และได้รับการ
อนุรักษ์ไว ้

ส านักงาน
ปลัด 

๑๐๐ 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพ ทีพ่ึ่งพาตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต  
                                                                                       ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการจดัท า
ห้องสมุดที่อ่าน
หนังสือเคลื่อนที ่หมู่ 
๖ บ้านพุหวาย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และข่าวสาร
เพิ่มมากข้ึน 

จัดท าห้องสมดุที่อ่านหนังสือ
เคลื่อนที ่หมู่ ๖ บ้านพุหวาย (รถ
ล้อเลื่อนส าหรับเคลื่อนทีไ่ด้ ขนาด
กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ 
เมตร มีหลังคาสังกะสีพร้อมที่นั่ง
อ่านและตูเ้ก็บหนังสือ ) 

- - - - ๓๐,๐๐๐ 
 

ห้องสมุด
เคลื่อนที่แบบมี
ล้อเลื่อน ๑ แห่ง 

ประชาชนและ
เยาวชนมีแหล่งหา
ข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้ได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

๑๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
           ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการเท
คอนกรีตรอบสระ
น้ า หมู่ ๑ บ้านทุ่ง
จับญวน บริเวณ
รอบสระน้ าข้าง
บ้านครูยุทธ 

เพื่อปูองกันการ
พังทลายของดินลง
สระน้ า 

เทคอนกรีตรอบสระน้ า 
หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน 
บริเวณรอบสระน้ าข้าง
บ้านครูยุทธ 

- ๖๐๐,๐๐๐ - - - เทคอนกรีตรอบ
สระน้ า ๑ แห่ง 

ปูองกันการพังทะลาย
ของดินลงสระน้ า 

กองช่าง 

๒ โครงการเท
คอนกรีตรอบสระ
น้ า หมู่ ๑ บ้านทุ่ง
จับญวน บริเวณ
สระน้ าหมอเจือ 

เพื่อปูองกันการ
พังทลายของดินลง
สระน้ า 

เทคอนกรีตรอบสระน้ า 
หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน 
บริเวณสระน้ าหมอเจือ 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - เทคอนกรีตรอบ
สระน้ า ๑ แห่ง 

ปูองกันการพังทะลาย
ของดินลงสระน้ า 

กองช่าง 

๓ โครงการล้อมรั้ว
ลวดหนามรอบ
สระน้ าสาธารณะ 
หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับ
ญวน บริเวณสระ
ข้างบ้านครูยุทธ 

เพื่อปูองกันการรุกล้ า
พื้นที่สาธารณะ 

ล้อมรั้วลวดหนามรอบ
สระน้ าสาธารณะ หมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน บริเวณ
สระข้างบ้านครูยุทธ 

- - - ๑๒๐,๐๐๐ - ล้อมรั้วลวดหนาม
รอบสระน้ า
สาธารณะ 
จ านวน ๑ แห่ง 

ปูองกันการรุกล้ าพื้นที่
สาธารณะ 

กองช่าง 

 
๑๐๒ 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ โครงการปรับปรุง
ศาลาหมูบ่้าน หมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน 

เพื่อให้ประชาชน
มีสถานท่ีท า
กิจกรรมต่างๆ 

ปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน 
หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน 
โดยกั้นห้องกระจก
พร้อมตีฝาเพดาน 

๓๕๐,๐๐๐ - - - - ปรับปรุงศาลา
หมู่บ้าน จ านวน 
๑ แห่ง 

ประชาชนมีสถานท่ี
ท ากิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

๕ โครงการวางท่อระบบ
น้ า คสล. หมู่ ๑ บ้าน
ทุ่งจับญวน บริเวณริม
ก าแพงบ้านแขก ถึง 
ห้วยตาเคลิ้ม 

เพื่อระบายลงล า
ห้วยตาเคลิ้ม 

วางท่อระบบน้ า คสล. 
หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน 
บริเวณริมก าแพงบ้าน
แขก ถึง ห้วยตาเคลิ้ม 

- ๑,๗๐๐,๐๐๐ - - - วางท่อระบบน้ า 
คสล. จ านวน / 
แง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง 

๖ โครงการฝังท่อระบาย
น้ า คสล. หมู่ ๑ บ้าน
ทุ่งจับญวน บริเวณ
บ้านนางหงส์ทอง  ศรี
จันทร์ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ฝังท่อระบายน้ า คสล. 
หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน 
บริเวณบา้นนาง
หงส์ทอง  ศรีจันทร์ 

- - - ๒๕,๐๐๐ - ฝังท่อระบายน้ า 
คสล. จ านวน ๑ 
แห่ง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง 

๗ โครงการแกไ้ขท่อ
ระบายน้ า บริเวณบ้าน
นายประกอบ  จัน
เครือ ถึง บ้านนายฉัตร
ชัย  ศรีเมฆ หมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

แก้ไขท่อระบายน้ า 
บริเวณบา้นนาย
ประกอบ  จันเครือ ถึง 
บ้านนายฉัตรชัย  ศรี
เมฆ หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับ
ญวน 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - แก้ไขท่อระบาย
น้ า จ านวน ๑ 
แห่ง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง 

 
๑๐๓ 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘ โครงการขุดลอก
ทางระบายน้ า หมู่ 
๓ บ้านทุ่งเคลด็ 
บริเวณทางเข้า
ฟาร์มไก่ของ
หมู่บ้าน 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ขุดลอกทางระบายน้ า 
หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคลด็ 
บริเวณทางเข้าฟาร์มไก่
ของหมู่บ้าน 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - ขุดลอกทาง
ระบายน้ า 
จ านวน ๑ แห่ง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

๙ โครงการยา้ยท่อ
ระบายน้ า หมู่ ๓ 
บ้านทุ่งเคล็ด 
บริเวณทางเข้าโรง
น้ าดื่มของหมู่บ้าน 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ย้ายท่อระบายน้ า หมู่ 
๓ บ้านทุ่งเคลด็ บริเวณ
ทางเข้าโรงน้ าดื่มของ
หมู่บ้าน 

- ๒๕๐,๐๐๐ - - - ย้ายท่อระบายน้ า
จ านวน ๑ แห่ง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

๑๐ โครงการขุดลอก
ทางระบายน้ า
พร้อมฝังท่อ
ระบายน้ า หมู่ ๓ 
บ้านทุ่งเคล็ด 
บริเวณ บ้านนาง
จอม  มะลิซ้อน 
และบ้านนางใจ  
สวนสุวรรณ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ขุดลอกทางระบายน้ า
พร้อมฝังท่อระบายน้ า 
หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคลด็ 
บริเวณ บ้านนางจอม  
มะลิซ้อน และบ้านนาง
ใจ  สวนสุวรรณ 

- ๔๐๐,๐๐๐ - - - ขุดลอกทาง
ระบายน้ าพร้อม
ฝังท่อระบายน้ า
จ านวน ๑ แห่ง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 
๑๐๔ 

 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑ โครงการฝังท่อ
ระบายน้ า หมู่ ๓ 
บ้านทุ่งเคล็ด 
บริเวณซอยทุ่ง
เคล็ดพัฒนา ๘  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ฝังท่อระบายน้ า หมู่ ๓ 
บ้านทุ่งเคล็ด บรเิวณ
ซอยทุ่งเคล็ดพัฒนา ๘ 

- ๒๐๐,๐๐๐ - - - ฝังท่อระบายน้ า 
จ านวน ๑ แห่ง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

๑๒ โครงการท าคัน
ขอบสระน้ าหนอง
นกดอก หมู่ ๓  
บ้านทุ่งเคล็ด 

เพื่อปูองกันการ
พังทลายของขอบสระ
น้ า 

ท าคันขอบสระน้ า
หนองนกดอก หมู่ ๓  
บ้านทุ่งเคล็ด 

- - - - ๔๕๐,๐๐๐ ท าคันขอบสระ
น้ า จ านวน ๑ 
แห่ง 

ปูองกันการพังทะลาย
ของขอบสระน้ า 

กองช่าง 

๑๓ โครงการวางท่อ
น้ าเข้าสระน้ า  
บริเวณหน้าศาลา
หมู่บ้าน ถึง 
โรงเรียนบ้านบ่อ
หลวง หมู่ ๔ บ้าน
บ่อหลวง 

เพื่อระบายน้ าลงสระ
น้ า 

วางท่อน้ าเข้าสระน้ า  
บริเวณหน้าศาลา
หมู่บ้าน ถึง โรงเรียน
บ้านบ่อหลวง หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง 
ระยะทาง  ยาว 
๑,๕๗๐ เมตร ใช้ท่อ 
คสล. ø๘๐” 

๓,๑๔๐,๐๐๐ - - - - วางท่อน้ าเข้า
สระน้ า  จ านวน 
๑ แห่ง 

ประชาชนมีน้ า 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

 
 
 

๑๐๕ 
 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๔ โครงการฝังท่อ
ระบายน้ า คสล. 
เลียบถนนบ้านทุ่ง
หลวง บริเวณ
บ้านนายอัญ ทอง
กลึง ถึง บ้านนาง
ละออง ปุาคล้ า  

เพื่อระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ฝังท่อระบายน้ า คสล. 
เลียบถนนบ้านทุ่งหลวง 
บริเวณบา้นนายอัญ 
ทองกลึง ถึง บ้านนาง
ละออง ปุาคล้ า 

๖๒๔,๐๐๐ - - - - ฝังท่อระบายน้ า 
คสล. เลียบถนน
จ านวน ๑ แห่ง 

น้ าไม่ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

๑๕ โครงการขุดลอก
ล าห้วย พร้อมเท
คอนกรีต หมู่ ๒ 
บ้านทุ่งหลวง 
บริเวณล าห้วย
ข้างศาลาหมู่บ้าน 

เพื่อระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน 

ขุดลอกล าห้วย พร้อม
เทคอนกรีต หมู่ ๒ บ้าน
ทุ่งหลวง บริเวณล า
ห้วยข้างศาลาหมู่บ้าน 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - ขุดลอกล าห้วย 
พร้อมเท
คอนกรีต จ านวน 
๑ แห่ง 

น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

๑๖ โครงการฝังท่อ
ระบายน้ า  คสล.
หมู่ ๒ บ้านทุ่ง
หลวง  

เพื่อระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน 

ฝังท่อระบายน้ า หมู่ ๒ 
บ้านทุ่งหลวง บริเวณ
บ้านนางหอม ชูเชิด ถึง 
ศาลาหมูบ่้าน / บ้าน
นางนงนารถ กล่ าทอง 
ถึง ศาลาหมู่บ้าน/ศูนย์
ปฏิบัติธรรม ถึง ศาลา
หมู่บ้าน 

- - ๕๙๔,๐๐๐ - - ฝังท่อระบายน้ า  
คสล. 

น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
๑๐๖ 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๗ โครงการสร้างทาง
ระบายน้ า หมู่ ๒ 
บ้านทุ่งหลวง 
บริเวณสระน้ า
สาธารณะ (ปุาช้า
เก่า) 

เพื่อสร้างทางระบาย
น้ าเข้าสระน้ า
สาธารณะ 

สร้างทางระบายน้ า หมู่ 
๒ บ้านทุ่งหลวง บริเวณ
สระน้ าสาธารณะ (ปุา
ช้าเก่า) 

- - ๑๕๐,๐๐๐ - - ทางระบายน้ า 
จ านวน ๑ แห่ง 

ทางระบายน้ าเข้าสระ
น้ าสาธารณะ 

กองช่าง 

๑๘ โครงการฝังท่อ
ระบายน้ า บริเวณ
หน้าบ้านนาง
เพียร ถึง ศาลา
หมู่บ้าน หมู่ ๖ 
บ้านพุหวาย 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน 

ฝังท่อระบายน้ า 
บริเวณหน้าบ้านนาง
เพียร ถึง ศาลาหมู่บ้าน 
หมู่ ๖ บ้านพุหวาย 
ระยะทางยาว ๒๑๕ 
เมตร ใช้ท่อ คสล. ø 
๘๐” 

๔๓๐,๐๐๐ - - - - ฝังท่อระบายน้ า 
บริเวณหน้าบ้าน
นางเพียร ถึง 
ศาลาหมูบ่้าน 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๑๙ โครงการก่อสร้าง
ทางระบายน้ า 
ซอย ๓ หมู่ ๖ 
บ้านพุหวาย 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน 

ฝังท่อระบายน้ า 
บริเวณหน้าบ้านนาง
เพียร ถึง ศาลาหมู่บ้าน 
หมู่ ๖ บ้านพุหวาย ทาง
ระบายน้ ากว้าง  ๐.๕๐ 
เมตร ระยะทางยาว 
๑๘๐ เมตร  ลึก ๐.๓๐ 
เมตร 

๔๕๐,๐๐๐ - - - - ก่อสร้างทาง
ระบายน้ า 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
๑๐๗ 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๐ โครงการติดตั้ง
เครื่องออกก าลัง
กาย 

เพื่อให้ประชาชน
เครื่องออกก าลังกาย 

ติดตั้งเครื่องออกก าลัง
กาย ท่ีศาลาหมูบ่้าน 
หมู่ ๑ ,หมู่ ๓ ,หมู่ ๔,
หมู่ ๖,หมู่ ๗  

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - ติดตั้งเครื่องออก
ก าลังกาย 
จ านวน ๔ แห่ง 

ประชาชนมีเครื่อง
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

๒๑ โครงการล้อมรั้ว
ลวดหนามรอบ
ศาลาหมูบ่้าน หมู่ 
๑ บ้านทุ่งจับญวน 

เพื่อปูองกันการรุกล้ า
ที่สาธารณะ 

ล้อมรั้วลวดหนามรอบ
ศาลาหมูบ่้าน หมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน 

- - - ๕๐,๐๐๐ - ล้อมรั้วลวด
หนามรอบศาลา
หมู่บ้าน จ านวน 
๑ แห่ง 

ปูองกันการรุกล้ าที่
สาธารณะ 

กองช่าง 

๒๒ โครงการติดตั้ง
แผงโซล่าเซล
บริเวณประปาหมู่ 
บ้านในต าบลห้วย
ทรายเหนือ 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายไฟฟูา
ประปาหมู่บ้าน 

ติดตั้งแผงโซล่าเซล
บริเวณประปาหมู่ บ้าน
ในต าบลห้วยทราย
เหนือ (บ่อประปา
หมู่บ้านที่โอนให้ อบต. 
ด าเนินการทุกบ่อ) 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ติดตั้งแผงโซล่า
เซลบริเวณ
ประปาหมู่ บ้าน
ในต าบลห้วย
ทรายเหนือ (บ่อ
ประปาหมู่บ้านที่
โอนให้ อบต. 
ด าเนินการทุก
บ่อ) 

ลดค่าใช้จ่ายไฟฟูา
ประปาหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 

๑๐๘ 
 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๓ โครงการปรับปรุง
ขยายเขตไฟฟูา
เพิ่มก าลัง (เพิ่ม
หม้อแปลงไฟฟูา) 
หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับ
ญวน 

เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟูา
ไม่เพียงพอ 

ปรับปรุงขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มก าลัง (เพิ่ม
หม้อแปลงไฟฟูา) หมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน 

- - - ๔๕๐,๐๐๐ - ปรับปรุงขยาย
เขตไฟฟูาเพิ่ม
ก าลัง (เพิ่มหม้อ
แปลงไฟฟูา) 
จ านวน ๑ แห่ง  

แก้ไขปัญหาไฟฟูาไม่
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๔ โครงการจดัท า
ปูาย
ประชาสมัพันธ์
โครงเหล็กพร้อม
ไฟส่องสว่าง หน้า
ศาลาหมูบ่้าน หมู่ 
๑ บ้านทุ่งจับญวน 

เพื่อประชาสมัพันธ์
งานหรือกิจกรรมต่าง
ของหมู่บ้าน 

จัดท าปูาย
ประชาสมัพันธ์โครง
เหล็กพร้อมไฟส่องสวา่ง 
หน้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ 
๑ บ้านทุ่งจับญวน 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - จัดท าปูาย
ประชาสมัพันธ์
โครงเหล็กพร้อม
ไฟส่องสว่าง 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาสมัพันธ์งาน
หรือกิจกรรมต่างของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

๒๕ โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่าง 
บริเวณ บ้านนาย
บุญมั่น  ทองมี ถึง 
หมู่ ๒ ต าบลไร่
ใหม่พัฒนา 

เพื่อความปลอดภัยใน
การสญัจรเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง 
บริเวณ บ้านนายบุญ
มั่น  ทองมี ถึง หมู่ ๒ 
ต าบลไร่ใหม่พัฒนา 

- - - - ๓,๓๐๐,๐๐๐ ติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่าง จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนปลอดภัย
ในการสัญจรเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

 
 
 

๑๐๙ 
 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๖ โครงการปรับปรุง
ขยายเขตไฟฟูา
เพิ่มก าลัง ถนน
เส้นหมู่ ๒ บ้านทุ่ง
หลวง ถึงหมู่ ๗ 
บ้านไรด่ินทอง 

เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟูา
ไม่เพียงพอ 

ปรับปรุงขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มก าลัง ถนน
เส้นหมู่ ๒ บ้านทุ่ง
หลวง ถึงหมู่ ๗ บ้านไร่
ดินทอง 

๔,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ปรับปรุงขยาย
เขตไฟฟูาเพิ่ม
ก าลัง จ านวน ๑ 
แห่ง  

แก้ไขปัญหาไฟฟูาไม่
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๗ โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่าง  
หมู่ ๓ บ้านทุ่ง
เคล็ด บริเวณซอย
ทุ่งเคล็ดพัฒนา ๗  

เพื่อความปลอดภัยใน
การสญัจรเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง  
หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคลด็ 
บริเวณซอยทุ่งเคลด็
พัฒนา ๗ 

๒๐๐,๐๐๐ - - - - ติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่าง จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนปลอดภัย
ในการสัญจรเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

๒๘ โครงการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ า 
หมู่ ๓ บ้านทุ่ง
เคล็ด บริเวณซอย
ทุ่งเคล็ดพัฒนา ๙ 

เพื่อความปลอดภัยใน
การสญัจรเวลา
กลางคืน 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคลด็ 
บริเวณซอยทุ่งเคลด็
พัฒนา ๙ 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ า จ านวน 
๑ แห่ง 

ประชาชนปลอดภัย
ในการสัญจรเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

๒๙ โครงการขยาย
เขตไฟฟูา ๓ บ้าน
ทุ่งเคล็ด บรเิวณ
ซอยทุ่งเคล็ด
พัฒนา ๓/๑ 

เพื่อความปลอดภัยใน
การสญัจรเวลา
กลางคืน 

ขยายเขตไฟฟูา ๓ บ้าน
ทุ่งเคล็ด บรเิวณซอยทุ่ง
เคล็ดพัฒนา ๓/๑ 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - ขยายเขตไฟฟูา 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนปลอดภัย
ในการสัญจรเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

 
๑๑๐ 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๐ โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า หมู่ ๓ 
บ้านทุ่งเคล็ด บรเิวณ
บ้านนายสมชาย 
เรืองทิพย์ ถึง บ้าน
นายสมหมาย จูฑะ
ศร 

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลา
กลางคืน 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคลด็ 
บริเวณบา้นนายสมชาย 
เรืองทิพย์ ถึง บ้านนาย
สมหมาย จูฑะศร 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ ขยายเขตไฟฟูา 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนปลอดภัย
ในการสัญจรเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

๓๑ โครงการซ่อมแซม
ไฟฟูารายทาง หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง 
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้านทุกซอย 

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลา
กลางคืน 

ซ่อมแซมไฟฟูารายทาง 
หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง 
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้านทุกซอย 

๕๐,๐๐๐ - - - - ขยายเขตไฟฟูา 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนปลอดภัย
ในการสัญจรเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

๓๒ โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง 

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลา
กลางคืน 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง 
บริเวณซอยศรีจันทร์/
ซอยส าราญสุข 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ ขยายเขตไฟฟูา  ประชาชนปลอดภัย
ในการสัญจรเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

๓๓ โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า หมู่ ๖ 
บริเวณรีสอร์ทภูไม้
หอม ถึง เอื้องดอย  

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลา
กลางคืน 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
หมู่ ๖ บรเิวณรีสอร์ทภู
ไม้หอม ถึง เอื้องดอย 
ระยะทาง ๙๗๐ เมตร 

- ๓๕๐,๐๐๐ - - - ขยายเขตไฟฟูา  ประชาชนปลอดภัย
ในการสัญจรเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

๑๑๑ 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๔ โครงการล้อมรั้ว
ลวดหนามรอบ
สระน้ า หมู่ ๗ 
บ้านไรด่ินทอง 
บริเวณสระน้ าลุม่
ปุาไผ่ และสระน้ า
ข้างบ้านนายเรือง 
พ่วงลาภ หมู่ ๗  

เพื่อปูองกันการรุกล้ า
ที่สาธารณะ 

ล้อมรั้วลวดหนามรอบ
สระน้ า หมู่ ๗ บ้านไร่
ดินทอง บริเวณสระน้ า
ลุ่มปุาไผ่ และสระน้ า
ข้างบ้านนายเรือง พ่วง
ลาภ หมู่ ๗ 

๒๕๐,๐๐๐ - - - - ล้อมรั้วลวด
หนามรอบสระ
น้ า 

ปูองกันการรุกล้ าที่
สาธารณะ 

กองช่าง 

๓๕ โครงการซ่อมแซม
ศาลาหมูบ่้าน หมู่ 
๓ บ้านทุ่งเคลด็ 

เพื่อให้มีสถานท่ีให้
ประชาชนในหมู่บ้าน
ท ากิจกรรม 

ซ่อมแซมศาลาหมู่บา้น 
หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคลด็ 

- - ๔๐๐,๐๐๐ - - ซ่อมแซมศาลา
หมู่บ้าน จ านวน 
๑ แห่ง  

มีสถานท่ีให้
ประชาชนในหมู่บ้าน
ท ากิจกรรม 

กองช่าง 

๓๖ โครงการล้อมรั้ว
ลวดหนามรอบ
สระน้ าหนองนก
ดอก หมู่ ๓ บ้าน
ทุ่งเคล็ด 

เพื่อปูองกันการบุกรุก
ที่สาธารณะ 

ล้อมรั้วลวดหนามรอบ
สระน้ าหนองนกดอก 
หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคลด็  
ยาว ๕๐๗ เมตร 

- - ๒๖๐,๐๐๐ - - ล้อมรั้วลวด
หนามรอบสระ
น้ า จ านวน ๑ 
แห่ง 

ปูองกันการบุกรุกท่ี
สาธารณะ 

กองช่าง 

๓๗ โครงการล้อมรั้ว
ลวดหนามสระน้ า
ทุ่งยาว หมู่ ๓ 
บ้านทุ่งเคล็ด 

เพื่อปูองกันการบุกรุก
ที่สาธารณะ 

ล้อมรั้วลวดหนามสระ
น้ าทุ่งยาว หมู่ ๓ บ้าน
ทุ่งเคล็ด  ยาว ๒๖๕ 
เมตร 

- - - ๑๔๐,๐๐๐ - ล้อมรั้วลวด
หนามรอบสระ
น้ า จ านวน ๑ 
แห่ง 

ปูองกันการบุกรุกท่ี
สาธารณะ 

กองช่าง 

 
๑๑๒ 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๘ โครงการติดตั้งเครื่อง
ขยายเสยีงในศาลา
หมู่บ้าน หมู่ ๗ บ้าน
ไร่ดินทอง 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข่าวสารหรืองาน
อื่นของหมู่บ้าน 

ติดตั้งเครื่องขยายเสียง
ในศาลาหมู่บ้าน หมู่ ๗ 
บ้านไรด่ินทอง 

- - ๕๐,๐๐๐ - - ติดตั้งเครื่องขยาย
เสียงในศาลา
หมู่บ้าน จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารหรืองานอ่ืน
ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๓๙ โครงการจดัท าปูาย
บอกเส้นทาง ปูาย
สัตว์ ปูายหมู่บ้าน 
หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับ
ญวน 

เพื่อบอกเส้นทาง 
ของหมู่บ้าน 

จัดท าปูายบอกเส้นทาง 
ปูายสัตว์ หมู่บ้าน หมู่ 
๑ บ้านทุ่งจับญวน 

- - - ๕๐,๐๐๐ - จัดท าปูายบอก
เส้นทาง ปูายสตัว ์

บอกเส้นทาง ของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

๔๐ โครงการปรับปรุงต่อ
เติมศาลาหมูบ่้าน
พร้อมเดินสายฟูา
ใหม่ และปรบัปรุง
ห้องน้ า หมู่ ๕ บ้าน
หนองขาม 

เพื่อให้มีสถานท่ีให้
ประชาชนท า
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

ปรับปรุงต่อเติมศาลา
หมู่บ้านพร้อมเดิน
สายฟูาใหม่ และ
ปรับปรุงห้องน้ า หมู่ ๕ 
บ้านหนองขาม 

๑๕๐,๐๐๐ - - - - ปรับปรุงต่อเติม
ศาลาหมูบ่้าน
พร้อมเดินสายฟูา
ใหม่ และปรบัปรุง
ห้องน้ า จ านวน ๑ 
แห่ง 

มีสถานท่ีให้
ประชาชนท า
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

๔๑ โครงการกลบคลอง
สร้างถนน หมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน 
บริเวณบา้นนายวิ
ศักดิ์ นกแก้ว ถึง 
บ้านทุ่งหลวง 

เพื่อพัฒนาระบบ
การขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

กลบคลองสร้างถนน 
หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน 
บริเวณบา้นนายวิศักดิ์ 
นกแก้ว ถึง บ้านทุ่ง
หลวง 

๖๐๐,๐๐๐ - - - - กลบคลองสร้าง
ถนน จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

 

๑๑๓ 

ผ.๐๒/๑ 



 

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๒ โครงการปั้นถนน  หมู่ 
๑ บ้านทุ่งจับญวน 
บริเวณสายหนองคก 
ถึง หนองตะคลาด 

เพื่อพัฒนาระบบ
การขนส่งและ
การคมนาคมให้
สะดวกปลอดภยั 

ปั้นถนน  หมู่ ๑ บ้าน
ทุ่งจับญวน บริเวณสาย
หนองคก ถึง หนองตะ
คลาด 

- - ๑๒๐,๐๐๐ - - ปั้นถนน  จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๔๓ โครงการจดัท าปูาย
บอกเส้นทาง ปูายสตัว์ 
ปูายครัวเรือน ปูายไฟ
กระพริบ ปูาซอย
หมู่บ้าน ปูายห้ามรถ
หนักผ่าน หมู่ ๔ บ้าน
บ่อหลวง 

เพื่อบอกเส้นทาง 
ของหมู่บ้าน , 
ปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

จัดท าปูายบอกเส้นทาง 
ปูายสัตว์ ปูายครัวเรือน 
ปูายไฟกระพริบ ปูา
ซอยหมู่บ้าน ปูายหา้ม
รถหนักผ่าน หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - ปูายบอกเส้นทาง 
ปูายสัตว์ ปูาย
ครัวเรือน ปูายไฟ
กระพริบ ปูาซอย
หมู่บ้าน ปูาย
ห้ามรถหนักผ่าน 

บอกเส้นทาง ของ
หมู่บ้าน  , ปูองกัน
การเกิดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

๔๔ โครงการซ่อมสร้างท่อ
ระบายน้ า บริเวณซอย
ในหมู่บ้าน (ทุกซอย) 
หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง 

เพื่อระบายน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ซ่อมสร้างท่อระบายน้ า 
บริเวณซอยในหมู่บ้าน 
(ทุกซอย) หมู่ ๔ บ้าน
บ่อหลวง 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ซ่อมสร้างท่อ
ระบายน้ า 

ระบายน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๔๕ โครงการฝังท่อระบาย
น้ า หมู่ ๔ บ้านบ่อ
หลวง บริเวณหน้า
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
ถึง อนามัยบ้านรางจิก  

เพื่อระบายน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ฝังท่อระบายน้ า หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง บริเวณ
หน้าโรงเรียนบ้านบ่อ
หลวงถึง อนามัยบ้าน
รางจิก ระยะทาง ยาว 
๖๘๕ เมตร 

- - ๑,๓๗๐,๐๐๐ - - ฝังท่อระบายน้ า 
จ านวน ๑ แห่ง 

ระบายน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
๑๑๔ 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๖ โครงการจดัท า 
ปูายซอยหมู่บ้าน 
หมู่ ๕ บ้านหนอง
ขาม 

เพื่อระบุชื่อซอยให้
ชัดเจน อ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 
และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน 

จัดท า ปูายซอย
หมู่บ้าน หมู่ ๕ บ้าน
หนองขาม 

๕๐,๐๐๐ - - - - จัดท าปูาย
ซอยหมู่บ้าน 

ระบุช่ือซอยให้ชัดเจน 
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน และเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน 

กองช่าง 

๔๗ โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า ซอย
ทองมาก  หมู่ ๕ 
บ้านหนองขาม 

เพื่อความปลอดภัยใน
การสญัจรเวลากลางคืน 

ขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ า ซอยทองมาก  
หมู่ ๕ บ้านหนอง
ขาม 

๒๐๐,๐๐๐ - - - - ขยายเขต
ไฟฟูา  

ประชาชนปลอดภัยใน
การสญัจรเวลากลางคืน 

กองช่าง 

๔๘ โครงการฝังท่อ
ระบายน้ า หมู่ ๖ 
บ้านพุหวาย 
บริเวณทางขึ้นเขา
ทุ่งแฝก 

เพื่อระบายน้ าท่วมขัง ฝังท่อระบายน้ า หมู่ 
๖ บ้านพุหวาย 
บริเวณทางขึ้นเขา
ทุ่งแฝก ระยะทาง
ยาว ๔๕๘ เมตร 

- - ๙๐๐,๐๐๐ - - ฝังท่อระบาย
น้ า จ านวน 
๑ แห่ง 

ระบายน้ าท่วมขังไม่ให้
ท่วมพื้นท่ีในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๔๙ โครงการฝังท่อข้าม
ถนน หมู่ ๖ บ้านพุ
หวาย  บริเวณภูไม้
หอมข้ามถนนทาง
หลวงชนบท 

เพื่อระบายน้ าท่วมขัง ฝังท่อข้ามถนน หมู่ 
๖ บ้านพุหวาย  
บริเวณภูไม้หอม
ข้ามถนนทางหลวง
ชนบท 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - ฝังท่อข้าม
ถนนจ านวน 
๑ แห่ง 

ระบายน้ าท่วมขังไม่ให้
ท่วมพื้นท่ีในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
๑๑๕ 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๐ โครงการฝังท่อ
ระบายน้ า ซอย ๔ 
บ้านพุหวาย 

เพื่อระบายน้ าท่วมขัง ฝังท่อระบายน้ า  ซอย 
๔ หมู่ ๖ บ้านพุหวาย 
ระยะทางยาว ๒๐๐ 
เมตร 

- - ๔๐๐,๐๐๐ - - ฝังท่อระบายน้ า 
จ านวน ๑ แห่ง 

ระบายน้ าท่วมขัง
ไม่ให้ท่วมพื้นที่ใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

๕๑ โครงการจดัท า
ปูายบอก
เส้นทาง/ปูาย
สัตว์/ปาูยซอย
หมู่บ้าน  หมู่ ๖ 
บ้านพุหวาย 

เพื่อบอกเส้นทาง ของ
หมู่บ้าน , ปูองกันการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน 

จัดท าปูายบอก
เส้นทาง/ปูายสัตว/์ปูาย
ซอยหมู่บ้าน  หมู่ ๖ 
บ้านพุหวาย 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - ปูายบอก
เส้นทาง/ปูาย
สัตว์/ปาูยซอย
หมู่บ้าน 

บอกเส้นทาง ของ
หมู่บ้าน  , ปูองกัน
การเกิดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

๕๒ โครงการติดตั้ง
ไฟฟูารายทาง 
ซอย ๑  หมู่ ๖ 
บ้านพุหวาย 

เพื่อความปลอดภัยใน
การสญัจรเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟูารายทาง 
ซอย ๑  หมู่ ๖ บ้านพุ
หวาย 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ ติดตั้งไฟฟูาราย
ทาง 

ประชาชนปลอดภัย
ในการสัญจรเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

๕๓ โครงการติดตั้ง
เครื่องขยายเสียง
ที่ศาลาหมู่บ้าน 
หมู่ ๖ บ้านพุ
หวาย 

เพื่อประชาสมัพันธ์
งานหรือกิจกรรมต่าง
ของหมู่บ้าน 

ติดตั้งเครื่องขยายเสียง
ที่ศาลาหมู่บ้าน หมู่ ๖ 
บ้านพุหวาย 

- - - - ๕๐,๐๐๐ ติดตั้งเครื่อง
ขยายเสยีงท่ี
ศาลาหมูบ่้าน 

ประชาสมัพันธ์งาน
หรือกิจกรรมต่างของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
๑๑๖ 

 

ผ.๐๒/๑ 



 

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๔ โครงการติดตั้งไฟฟูา
รายทาง หมู่ ๗ บ้าน
ไร่ดินทอง ทุกซอย 

เพื่อความ
ปลอดภัยใน
การสญัจร
เวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟูารายทาง 
หมู่ ๗ บ้านไร่ดินทอง 
ทุกซอย 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - ติดตั้งไฟฟูา
รายทาง 

ประชาชนปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

๕๕ โครงการจดัท าปูาย
ช่ือหมู่บ้าน หมู่ ๗
บ้านไรด่ินทอง 

เพื่อความ
สะดวกต่อ
ประชาชนใน
การสญัจร 

จัดท าปูายชื่อ
หมู่บ้าน หมู่ ๗บา้น
ไร่ดินทอง (ท าเป็น
ปูายคอนกรีต ปูด้วย
หินแกรนิต) 

- ๒๐๐,๐๐๐ - - - จัดท าปูายชื่อ
หมู่บ้าน 

สะดวกต่อประชาชนในการสัญจร กองช่าง 

๕๖ โครงการฝังท่อ
ระบายน้ า หมู่ ๗ 
บ้านไรด่ินทอง 
บริเวณบา้นนาย
ประสิทธ์ิ ตดิงาม 

เพื่อระบายน้ า
ท่วมขัง 

ฝังท่อระบายน้ า หมู่ 
๗ บ้านไร่ดินทอง 
บริเวณบา้นนาย
ประสิทธ์ิ ตดิงาม 

- ๘๐,๐๐๐ - - - ฝังท่อระบาย
น้ า จ านวน ๑ 
แห่ง 

ระบายน้ าท่วมขังไม่ให้ท่วมพื้นที่ใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

๕๗ โครงการจดัท าปูาย
บ้านเลขท่ี/ ปูายซอย
หมู่บ้าน ๓ บ้านทุ่ง
เคล็ด 

เพื่อความ
สะดวกต่อ
ประชาชนใน
การสญัจร 

จัดท าปูาย
บ้านเลขท่ี/ ปูายซอย
หมู่บ้าน ๓ บ้านทุ่ง
เคล็ด 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - จัดท าปูายบอก
ทาง/ปูายสตัว์/
ปูายซอย
หมู่บ้าน 

สะดวกต่อประชาชนในการสัญจร กองช่าง 

๕๘ โครงการขยายเขต
ไฟฟูา ซอยร่วมใจ 
หมู่ ๗ บ้านไร่ดินทอง 

เพื่อความ
ปลอดภัยใน
การสญัจร
เวลากลางคืน 

ขยายเขตไฟฟูา ซอย
ร่วมใจ หมู่ ๗ บ้านไร่
ดินทอง 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - ขยายเขตไฟฟูา 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

๑๑๗ 

ผ.๐๒/๑ 



 

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๙ โครงการติดตั้ง
ไฟฟูารายทาง 
ซอย ๖ บ้านไร่ดิน
ทอง 

เพื่อความปลอดภัยใน
การสญัจรเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟูารายทาง 
ซอย ๖ บ้านไร่ดินทอง 

- - - ๒๐,๐๐๐ - ขยายเขตไฟฟูา 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนปลอดภัย
ในการสัญจรเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

๖๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง หมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน 
ซอยฟาร์มไก ่

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 
๑ บ้านทุ่งจับญวน ซอย
ฟาร์มไก ่

๒๒๐,๐๐๐ - - - - ก่อสร้างถนน
ลูกรัง จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๖๑ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๖๒ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง พร้อมบด
อัดแน่น หมู่ ๒ 
บ้านทุ่งหลวง 
บริเวณซอยโคก
หนองนา ถึง พุ
หวายซอย ๗ 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง พร้อมบดอดัแน่น 
หมู่ ๒ บ้านทุ่งหลวง 
บริเวณซอยโคกหนอง
นา ถึง พุหวายซอย ๗ 

๙๐๐,๐๐๐ - - - - ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง พร้อมบด
อัดแน่น จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

 
๑๑๘ 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง  หมู่ ๒ 
บ้านทุ่งหลวง 
บริเวณหน้าบ้าน
นายเนี้ยม  ทอง
ทา ถึง หมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ 
๒ บ้านทุ่งหลวง บริเวณ
หน้าบ้านนายเนี้ยม  
ทองทา ถึง หมู่ ๑ บ้าน
ทุ่งจับญวน 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - ก่อสร้างถนน
ลูกรัง จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๖๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง หมู่ ๓ 
บ้านทุ่งเคล็ด 
บริเวณ ซอย
หนองมวย – 
หนองกะป ิ

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 
๓ บ้านทุ่งเคลด็ บริเวณ 
ซอยหนองมวย – 
หนองกะป ิ

- ๒๐๐,๐๐๐ - - - ก่อสร้างถนน
ลูกรัง จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๖๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง พร้อม
บดอัดแน่น ซอย
แสนสุข หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
พร้อมบดอัดแน่น ซอย
แสนสุข หมู่ ๔ บ้านบ่อ
หลวง ผิวจราจรกว้าง 
๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ 
เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - ก่อสร้างถนน
ลูกรังพร้อมบด
อัดแน่น จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

 
 

๑๑๙ 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖๖ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง พร้อม
บดอัดแน่น ซอย
หนองกง ๒ หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
พร้อมบดอัดแน่น ซอย
หนองกง ๒ หมู่ ๔ บ้าน
บ่อหลวง ผิวจราจร
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑๒๐ เมตร หนา ๐.๒๐ 
เมตร 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - ก่อสร้างถนน
ลูกรังพร้อมบด
อัดแน่น จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๖๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง ซอย
อินจัน หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง  

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซอยอินจัน หมู่ ๔ บ้าน
บ่อหลวง 

- ๕๐,๐๐๐ - - - ก่อสร้างถนน
ลูกรัง จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๖๘ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง พร้อม
บดอัดแน่น ซอย
หนองกง ๑ หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
พร้อมบดอัดแน่น ซอย
หนองกง ๑ หมู่ ๔ บ้าน
บ่อหลวง ผิวจราจร
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒๔๐ เมตร หนา ๐.๒๐ 
เมตร 

- ๒๐๐,๐๐๐ - - - ก่อสร้างถนน
ลูกรังพร้อมบด
อัดแน่น จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

 
 

๑๒๐ 
 

ผ.๐๒/๑ 



 

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖๙ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง ซอย
ข้างศาลาหมู่บ้าน 
หมู่ ๔ บ้านบ่อ
หลวง 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซอยข้างศาลาหมูบ่้าน 
หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง 
ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร หนา 
๐.๒๐ เมตร 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - ก่อสร้างถนน
ลูกรัง จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๗๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังพร้อม
บดอัดแน่น หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง 
บริเวณซอยบ้าน
นางน้อย หนูแก้ว 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง
พร้อมบดอัดแน่น หมู่ 
๔ บ้านบ่อหลวง 
บริเวณซอยบ้านนาง
น้อย หนูแก้ว ผิวจราจร
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๘๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ 
เมตร 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - ก่อสร้างถนน
ลูกรังพร้อมบด
อัดแน่น จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๗๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังพร้อม
บดอัดแน่น หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง 
บริเวณซอยบ้าน
นายบุญส่ง มีชัย 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง
พร้อมบดอัดแน่น หมู่ 
๔ บ้านบ่อหลวง 
บริเวณซอยบ้านนาย
บุญส่ง มีชัย ผิวจราจร
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ 
เมตร 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - ก่อสร้างถนน
ลูกรังพร้อมบด
อัดแน่น จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๑๒๑ 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังพร้อม
บดอัดแน่น ซอย
ศรีจันทร์ ถึง 
หนองไร่ซาก หมู่ 
๔ บ้านบ่อหลวง 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม
บดอัดแน่น ซอยศรี
จันทร์ ถึง หนองไร่ซาก 
หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง ผิว
จราจรกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร หนา 
๐.๒๐ เมตร 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - ก่อสร้างถนน
ลูกรังพร้อมบด
อัดแน่น จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๗๓ โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังพร้อม
บดอัดแน่น ซอย
ลุ่มปุาไผ่ หมู่ ๕  
บ้านหนองขาม 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
พร้อมบดอัดแน่น ซอย
ลุ่มปุาไผ่ หมู่ ๕  บ้าน
หนองขาม 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - ปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมบด
อัดแน่น จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๗๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง หมู่ ๕ 
บ้านหนองขาม 
บริเวณซอยบ้าน
นางชบา  จันทร์
แจ่ม 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 
๕ บ้านหนองขาม 
บริเวณซอยบ้านนาง
ชบา  จันทร์แจ่ม 

๕๐,๐๐๐ - - - - ก่อสร้างถนน
ลูกรัง จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

 
๑๒๒ 

 
 

ผ.๐๒/๑ 



 

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง ซอย
บุญพิมพ์ (ต่อจาก
ของเดิม) หมู่ ๕ 
บ้านหนองขาม 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซอยบุญพิมพ์ (ต่อจาก
ของเดิม) หมู่ ๕ บ้าน
หนองขาม ผิวจราจร
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒๖๐  เมตร หนา 
๐.๒๐ เมตร 

๖๐,๐๐๐ - - - - ก่อสร้างถนน
ลูกรัง จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๗๖ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง ซอย
โปร่งงาม (ต่อจาก
ของเดิม) หมู่ ๕ 
บ้านหนองขาม 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซอยโปร่งงาม (ต่อจาก
ของเดิม) หมู่ ๕ บ้าน
หนองขาม ผิวจราจร
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒๖๘  เมตร หนา 
๐.๒๐ เมตร 

๖๐,๐๐๐ - - - - ก่อสร้างถนน
ลูกรัง จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๗๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง ซอย
แย้มหทัย (ต่อ
จากของเดิม) หมู่ 
๕ บ้านหนองขาม 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซอยแย้มหทัย (ต่อจาก
ของเดิม) หมู่ ๕ บ้าน
หนองขาม ผิวจราจร
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑๗๓  เมตร หนา 
๐.๒๐ เมตร 

- ๓๐,๐๐๐ - - - ก่อสร้างถนน
ลูกรัง จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

 
๑๒๓ 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗๘ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง ซอย
แสงทอง หมู่ ๖ 
บ้านพุหวาย 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซอยแสงทอง หมู่ ๖ 
บ้านพุหวาย ผิวจราจร
กว้าง ๔ เมตร ยาว  
๖๑๕  เมตร หนา 
๐.๒๐ เมตร 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - ก่อสร้างถนน
ลูกรัง จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๗๙ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ ๗ บ้าน
ไร่ดินทอง 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ ๗ บ้านไรด่ิน
ทอง ซอยสัมพันธ์/ซอย
ลุ่มปุาไผ่ ๑/ซอย ๗ 
บ้านนายเชน เพ็งสว่าง 

- - ๕๐,๐๐๐ - - ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๘๐ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน 
บริเวณถนนข้าง 
อบต. ถึง หนอง
กง 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
๑ บ้านทุ่งจับญวน 
บริเวณถนนข้าง อบต. 
ถึง หนองกง ผิวจราจร
กว้าง ๖ เมตร ยาว 
๑,๗๑๙ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

- - - - ๖,๒๐๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
คสล. จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

 
 

๑๒๔ 
 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘๑ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน 
บริเวณซอยบ้าน
นายประถม  คัน
ชะบุบผา 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
๑ บ้านทุ่งจับญวน 
บริเวณซอยบ้านนาย
ประถม  คันชะบุบผา 
ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๔๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

- - - - ๑,๓๕๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
คสล. จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๘๒ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ ๓ 
บ้านทุ่งเคล็ด  
บริเวณซอยทุ่ง
เคล็ดพัฒนา  ๗ 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
๓ บ้านทุ่งเคลด็  
บริเวณซอยทุ่งเคลด็
พัฒนา  ๗ 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - ก่อสร้างถนน 
คสล. จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๘๓ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ ๓ 
บ้านทุ่งเคล็ด 
บริเวณซอยทุ่ง
เคล็ดพัฒนา ๙  

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
๓ บ้านทุ่งเคลด็ บริเวณ
ซอยทุ่งเคล็ดพัฒนา ๙ 
ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๖๒๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

- - - ๑,๙๐๐,๐๐๐ - ก่อสร้างถนน 
คสล. จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

 
 

๑๒๕ 
 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘๔ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ ๓ 
บ้านทุ่งเคล็ด 
บริเวณซอยทุ่ง
เคล็ดพัฒนา ๘  

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
๓ บ้านทุ่งเคลด็ 
บริเวณซอยทุ่งเคลด็
พัฒนา ๘ ผิวจราจร
กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๒๑๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

- - - - ๖๓๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
คสล. จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๘๕ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
พันธ์วงค์ หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยพันธ์วงค์ หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง ผิว
จราจรกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑,๗๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร  

- ๔,๐๐๐,๐๐๐ - - - ก่อสร้างถนน 
คสล. จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๘๖ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง 
บริเวณบา้นนาง
ทิพย์ ศรีวิลัย ถึง 
บ้านนายสว่าง 
พันธ์วงค์  

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
๔ บ้านบ่อหลวง 
บริเวณบา้นนางทิพย์ 
ศรีวิลัย ถึง บ้านนาย
สว่าง พันธ์วงค์ ผิว
จราจรกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๕๓๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

- - - - ๑,๒๘๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
คสล. จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๑๒๖ 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘๗ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
ทุ่งแฝก (พุ
มะหาด) หมู่ ๖ 
บ้านพุหวาย 

เพื่อพัฒนาระบบ
การขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ทุ่งแฝก (พุมะหาด) หมู่ 
๖ บ้านพุหวาย  ผิว
จราจรกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๖๓๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

- - - ๑,๕๒๐,๐๐๐ - ก่อสร้างถนน 
คสล. จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๘๘ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
สามพี่น้อง หมู่ ๖ 
บ้านพุหวาย 

เพื่อพัฒนาระบบ
การขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
สามพี่น้อง หมู่ ๖ บ้านพุ
หวายผิวจราจรกว้าง 
๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๖ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  

- - - - ๗๓๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
คสล. จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๘๙ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 
๖ หมู่ ๗ บ้านไร่
ดินทอง  

เพื่อพัฒนาระบบ
การขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
๖ หมู่ จ บ้านไร่ดินทอง 
ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร 
ยาว  ๒๙๘ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

๗๒๐,๐๐๐ - - - - ก่อสร้างถนน 
คสล. จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๙๐ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
สัมพันธ์ หมู่ ๗ 
บ้านไรด่ินทอง 

เพื่อพัฒนาระบบ
การขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
สัมพันธ์ หมู่ ๗ บ้านไร่
ดินทอง ผิวจราจรกว้าง 
๕ เมตร ยาว  ๓๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  

- - - ๙๐๐,๐๐๐ - ก่อสร้างถนน 
คสล. จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๑๒๗ 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
 

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙๑ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
ลุ่มปุาไผ่ ๑ หมู่ ๗ 
บ้านไรด่ินทอง 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยลุ่มปุาไผ่ หมู่ ๗ 
บ้านไรด่ินทอง ผิว
จราจรกว้าง ๕ เมตร 
ยาว  ๓๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

- - - ๙๐๐,๐๐๐ - ก่อสร้างถนน 
คสล. จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๙๒ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
ก าไลแก้ว หมู่ ๗ 
บ้านไรด่ินทอง  

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยก าไลแก้ว หมู่ ๗ 
บ้านไรด่ินทอง  

- - - ๑,๘๐๐,๐๐๐ - ก่อสร้างถนน 
คสล. จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๙๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอล
ฟัลติกท์คอนกรีต 
หมู่ ๒ บ้านทุ่ง
หลวง ถึง ซอย ๗ 
หมู่ ๖ บ้านพุ
หวาย 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอลฟัลติกท์คอนกรตี 
หมู่ ๒ บ้านทุ่งหลวง ถึง 
ซอย ๗ หมู่ ๖ บ้านพุ
หวาย 

- - - - ๙,๕๔๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
ลาดยางฯ 
จ านวน ๑ เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

 
๑๒๘ 

 
 

 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙๔ โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอลฟลัติ
กคอนกรีต หมู่ ๓ บ้าน
ทุ่งเคล็ด บรเิวณซอย
ทุ่งเคล็ดพัฒนา ๑  

เพื่อพัฒนาระบบ
การขนส่งและ
การคมนาคมให้
สะดวกปลอดภยั 

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอล
ฟัลติกคอนกรตี หมู่ ๓ 
บ้านทุ่งเคล็ด บรเิวณซอย
ทุ่งเคล็ดพัฒนา ๑ 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ซ่อมแซม
ถนนลาดยางฯ 
จ านวน ๑ เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๙๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอลฟลัติ
กคอนกรีต ซอย ๒ หมู่ 
๗ บ้านไร่ดินทอง 

เพื่อพัฒนาระบบ
การขนส่งและ
การคมนาคมให้
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอล
ฟัลติกคอนกรตี ซอย ๒ 
หมู่ ๗ บ้านไร่ดินทอง ผิว
จราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๕๘๘ เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร หรือมีพื้นท่ีลาดยาง
ฯไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐ 
ตรม. 

- - ๑,๘๐๐,๐๐๐ - - ก่อสร้างถนน 
ลาดยางฯ 
จ านวน ๑ เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๙๖ โครงการขยาย
ถนนลาดยางฯพร้อม
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
ฯ ซอยลุ่มปาุไผ่  ๕ 
หมู่ ๗ บ้านไร่ดินทอง 
บริเวณต้นซอยถึงบ้าน
นางบุญม ี

เพื่อพัฒนาระบบ
การขนส่งและ
การคมนาคมให้
สะดวกปลอดภยั 

ขยายถนนลาดยางฯพร้อม
ซ่อมแซมถนนลาดยางฯ 
ซอยลุ่มปุาไผ่  ๕ หมู่ ๗ 
บ้านไรด่ินทอง บริเวณต้น
ซอยถึงบ้านนางบุญมี 
(ถนนจากเดิมกว้าง ๔ ม. 
ขยายเป็น กว้าง ๖ ม. 

- - - ๗๕๐,๐๐๐ - ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
แอลฟัลติกคอนก
รีต จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๑๒๙ 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอล
ฟัลติกคอนกรตี หมู่ 
๔ บ้านบ่อหลวง 
บริเวณบา้นนาย
บังเอิญ คุ้มรอด ถึง
หนองโศก (บ้าน
นายใหม่) 

เพื่อพัฒนาระบบ
การขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอลฟัลติกคอนกรีต 
หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง 
บริเวณบา้นนายบังเอิญ 
คุ้มรอด ถึงหนองโศก
(บ้านนายใหม่)ขนาดผิว
จราจร กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๘๘๐ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ก่อสร้างถนน 
ลาดยางฯ 
จ านวน ๑ เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๙๘ โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอล
ฟัลติก หมู่ ๗ บ้าน
ไร่ดินทอง ถนน
สายบ้านไร่ดินทอง-
บ้านทุ่งหลวง 

เพื่อพัฒนาระบบ
การขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอลฟัลติก หมู่ ๗ บ้าน
ไร่ดินทอง ถนนสาย
บ้านไรด่ินทอง-บ้านทุ่ง
หลวง 

- - ๔,๐๐๐,๐๐๐ - - ซ่อมแซม
ถนนลาดยางฯ 
จ านวน ๑ เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

๙๙ โครงการวางท่อ
เมนประปา หมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน 
บริเวณ บ้านนาย
บุญมั่น ทองมี ถึง สี่
แยกทุ่งเคล็ด 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในใช้
น้ าประปาหมู่บ้าน 

วางท่อเมนประปา หมู่ 
๑ บ้านทุ่งจับญวน 
บริเวณ บ้านนายบุญ
มั่น ทองมี ถึง สี่แยกทุ่ง
เคล็ด 

๓๐,๐๐๐ - - - - วางท่อเมน
ประปา จ านวน 
๑ แห่ง 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

๑๒๙ 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐๐ โครงการเปลี่ยน
หอถังน้ าประปา 
หมู่ ๒ บ้านทุ่ง
หลวง บริเวณสระ
น้ าหลังโรงเรียน
บ้านทุ่งหลวง 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในใช้
น้ าประปาหมู่บ้าน 

เปลี่ยนหอถังน้ าประปา 
หมู่ ๒ บ้านทุ่งหลวง 
บริเวณสระน้ าหลัง
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - เปลี่ยนหอถัง
น้ าประปา 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

๑๐๑ โครงการติดตั้งถัง
กรองน้ า เปลี่ยน
ท่อเมนประปา 
หมู่ ๓ บ้านทุ่ง
เคล็ด บริเวณซอย
ทุ่งเคล็ดพัฒนา ๑ 
ถึง ซอยทุ่งเคล็ด
พัฒนา ๓ 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในใช้
น้ าประปาหมู่บ้าน 

ติดตั้งถังกรองน้ า 
เปลี่ยนท่อเมนประปา 
หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคลด็ 
บริเวณซอยทุ่งเคลด็
พัฒนา ๑ ถึง ซอยทุ่ง
เคล็ดพัฒนา ๓ 

๔๐๐,๐๐๐ - - - - ติดตั้งถังกรองน้ า 
เปลี่ยนท่อเมน
ประปา จ านวน 
๑ แห่ง 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

๑๐๒ โครงการเปลี่ยน
ถังประปาหมู่บ้าน
ซอยหนองกง หมู่ 
๔ บ้านบ่อหลวง  

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในใช้
น้ าประปาหมู่บ้าน 

เปลี่ยนถังประปา
หมู่บ้านซอยหนองกง 
หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง 
(โดยเปลี่ยนเป็นถัง
ประปาทรงแชมเปญ) 

๔๐๐,๐๐๐ - - - - เปลี่ยนถังประปา
หมู่บ้านซอย
หนองกง จ านวน 
๑ แห่ง 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

 
๑๓๐ 

 
 
 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐๓ โครงการเปลี่ยนถัง
ประปาหมู่บ้าน
ซอยหนองกง หมู่ 
๔ บ้านบ่อหลวง  

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนใน
ใช้น้ าประปา
หมู่บ้าน 

เปลี่ยนถังประปาหมู่บา้น
ซอยหนองกง หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง (โดย
เปลี่ยนเป็นถังประปา
ทรงแชมเปญ) 

๔๐๐,๐๐๐ - - - - เปลี่ยนถังประปา
หมู่บ้านซอย
หนองกง จ านวน 
๑ แห่ง 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

๑๐๔ โครงการยา้ยท่อ
ประปา หมู่ ๖ บ้าน
พุหวาย บริเวณอ่าง
เก็บน้ าพุหวายถึง
บ้านนายเฉื่อย 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนใน
ใช้น้ าประปา
หมู่บ้าน 

ย้ายท่อประปา หมู่ ๖ 
บ้านพุหวาย บริเวณอ่าง
เก็บน้ าพุหวายถึงบ้าน
นายเฉื่อย 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - ย้ายท่อประปา 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

๑๐๕ โครงการขยายเขต
ประปา ซอยลุ่มปุา
ไผ่ หมู่ ๗ บ้านไร่
ดินทอง  

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนใน
การใช้น้ าประปา
หมู่บ้าน 

ขยายเขตประปา ซอย
ลุ่มปุาไผ่ หมู่ ๗ บ้านไร่
ดินทอง ระยะทางยาว 
๒๘๕ เมตร ท่อPVC ø
๒” 

- - ๔๐,๐๐๐ - - ขยายเขตประปา 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

๑๐๖ โครงการเปลี่ยนถัง
น้ าประปา 
(ของเดิม) เป็นทรง
แชมเปญ ซอยลุม่
ปุาไผ่ หมู่ ๗ บ้าน
ไร่ดินทอง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนใน
การใช้น้ าประปา
หมู่บ้าน 

เปลี่ยนถังน้ าประปา 
(ของเดิม) เป็นทรงแชม
เปญ ซอยลุม่ปุาไผ่ หมู่ 
๗ บ้านไร่ดินทอง ขนาด 
๒๐ ลบ.ม. 

- - ๔๐๐,๐๐๐ - - ขยายเขตประปา 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

 
๑๓๑ 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐๗ โครงการเปลี่ยน
ท่อประปา  ซอย 
๖ หมู่ ๗ บ้านไร่
ดินทอง  

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในใช้
น้ าประปาหมู่บ้าน 

เปลี่ยนท่อประปา  
ซอย ๖ หมู่ ๗ บ้านไร่
ดินทอง (เปลี่ยนท่อ
ประปาจากขนาด ๑ 
นิ้ว เป็นขนาด ๒ นิ้ว) 

- - - ๕๐,๐๐๐ - เปลี่ยนท่อ
ประปาจ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและให้เติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเท่ียว  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    ๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒ โครงการผลติ
ปุ๋ยชีวภาพ
อัดเม็ดและ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ า 

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพเสริม 

ผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด และปุ๋ยอินทรีย์น้ า หมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน 

- - ๕๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนหมู่ ๑ 
บ้านทุ่งจับญวน 
มีรายได้เพิม่มาก 

ส านักปลดั 

 
 

๑๓๒ 
 
 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓ โครงการ
ส่งเสริมเลี้ยงไก่
ไข ่หมู่ ๑ บ้าน
ทุ่งจับญวน 

เพื่อให้เกษตรกรรายได้
เพิ่มขึ้น 

เลี้ยงไกไ่ข่ หมู่ ๑ บ้าน
ทุ่งจับญวน 

- - - ๕๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

๔ โครงการ
ส่งเสริมเลี้ยงไก่
ไข ่หมู่ ๓ บ้าน
ทุ่งเคล็ด 

เพื่อให้เกษตรกรรายได้
เพิ่มขึ้น 

เลี้ยงไกไ่ข่ หมู่ ๓ บ้าน
ทุ่งเคล็ด 

- - ๕๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

๕ โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มปลูกพืช
สมุนไพร 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิ 

ส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
ปลูกพืชสมุนไพร หมู่ที่ 
๔  บ้านบ่อหลวง 

๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนหมู่ ๔ บ้าน
บ่อหลวง  มีรายได้เพิ่ม
มาก 

ส านักปลดั 

๖ โครงการ
ปรับปรุงดิน
โดยใช้ปูนไดนา
ไม 

เพื่อเพ่ิมผลผลิต
การเกษตรให้เกษตรกร 

ปรับปรุงดินโดยใช้ปูน
ไดนาไม หมู่ ๔ บ้าน
บ่อหลวง 

- ๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พื้นที่หมู่ ๔ บ้านบ่อ
หลวงปลูกพืชผักแล้ว
ได้ผลผลิตมากขึ้น 

ส านักปลดั 

๗ โครงการท าปุ๋ย
หมัก ๑๐๐  
ตัน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
อาชีพและเกษตรได้ใช้ปุ๋ย
ราคาถูก 

ผลิตปุ๋ยหมัก หมู่ ๔ 
บ้านบ่อหลวง  

- - - - ๕๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและสามารถลด
ต้นทุนการผลิต 

ส านักปลดั 

 
 

๑๓๓ 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘ โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มปลูกพืช
ปลอดสารพิษ 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิ 

ส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
ปลูกพืชปลอดสารพิษ 
หมู่ที่ ๔  บ้านบ่อหลวง 

- - - - ๕๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนหมู่ ๔ บ้าน
บ่อหลวง  มีรายได้
เพิ่มมาก 

ส านักปลดั 

๙ โครงการผัก
สวนครัวรั้วกิน
ได้ หมู่ ๕ บ้าน
หนองขาม 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ปลูกผักสวนครัวรั้วกิน
ได้ หมู่ ๕ บ้านหนอง
ขาม 

- - ๕๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

๑๐ โครงการจัก
สานจากวัสดุ
ท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนรายได้
เพิ่มขึ้น 

จักสานจากวสัดุ
ท้องถิ่น 
หมู่ ๖ บ้านพุหวาย 

- ๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน มีรายได้
เพิ่ม 

ส านักปลดั 

๑๑ โครงการสวน
ครัวรั้วกินได ้

เพื่อให้ประชาชนรายได้
เพิ่มขึ้น 

ปลูกผักสวนครัวรั้วกิน
ได้ หมู่ ๖ บ้านพุหวาย 

- - - ๕๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน มีรายได้
เพิ่ม 

ส านักปลดั 

 
 

 
 
 
 
 
 

๑๓๔ 
 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
             ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย   
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
๕.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 
(เพิ่มเติม) ภายใน
ต าบลห้วยทราย
เหนือ 

เพื่อเฝูาระวังความ
ปลอดภัยต่างๆใน
ต าบลห้วยทรายเหนือ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ 
(เพิ่มเติม) ภายในต าบล
ห้วยทรายเหนือ  
(หมู่ ๒ ซอยข้างบ้าน
นายประชา  จันทร์
สง่า/สระน้ าบา้นนาย
อรัญ ทองกลึง) ,(หมู่ ๓ 
ซ.ทุ่งเคล็ดพัฒนา ๑/ซ.
ทุ่งเคล็ดพัฒนา ๓/ซ.ทุ่ง
เคล็พัฒนา ๙/ซ.ทุ่ง
เคล็ด-บ่อหลวง),(หมู่ ๖ 
ซ.หน้าบ้านนายสมบัติ  
น้อยพิทักษ์/ซอย ๑ 
บ้านพุหวาย),(หมู่ ๗ 
ทางเข้าหมู่บ้านตรง
ร้านค้านางปุก) 

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด (เพ่ิมเตมิ) 

ความปลอดภัยตา่งๆ
ในต าบลห้วยทราย
เหนือ 

กองช่าง 

 
 

๑๓๕ 

ผ.๐๒/๑ 



 

๕.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
 
 
 

๑๓๖ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒ โครงการติดตั้งหอ
กระจายข่าวไร้
สาย (เพ่ิมเติม) 
ภายในต าบลห้วย
ทรายเหนือ 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข่าวสารตา่งๆให้
ประชาชนในต าบล
ห้วยทรายเหนือทราบ 

ติดตั้งหอกระจายข่าวไร้
สาย (เพ่ิมเติม) ภายใน
ต าบลห้วยทรายเหนือ
(หมู่ ๑ หน้าศาลา
หมู่บ้าน/ซอยหนองกง 
ข้างบ้านหมอโปูย/หน้า
บ้านนางทองเปลว เมฆ
หมอก/หน้าบ้านหมอ
โสภณ/หน้าบ้านนาง
สมาพร สมยา /หน้า
บ้านนายบุญล้อม ปิ่น
ฟูา), หมู่ ๔ ซอยหนอง
กง (หน้าบ้านนาย
บังเอิญ/ หน้าบ้านนาย
สายชล สรุิโย) , (หมู่ ๗ 
หน้าบ้านนายเชน เพ็ง
สว่าง/ซอย ๑/ซอย ๕/
หน้าบ้านยายหิม่/หน้า
บ้านนายหยุด จฑูะศร) 

- - - ๗๐๐,๐๐๐ - ติดตั้งหอกระจาย
ข่าวไร้สาย 
(เพิ่มเติม) 

ประชาชนไดร้ับ
ข่าวสารตา่งๆรวดเร็ว 

กองช่าง 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต               
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    ๖.๑ แผนงานสาธารณสุข 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม              
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๘.๑ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์หมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาต าบลห้วย
ทรายเหนือให้สะอาด
สวยงามและเป็น
ระเบียบ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
สาธารณะหมู่บ้าน 
หมู่ ๑ – ๗ ต าบล
ห้วยทรายเหนือ ท่ี 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรมปี
ละ ๑ ครั้ง 

ต าบลห้วยทรายเหนือ
สะอาดสวยงามและเป็น
ระเบียบ 

ส านักงานปลัด 

 
 

๑๓๗ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการจดัซื้อ 
ถังเผาขยะ 

เพื่อลดปัญหาขยะ หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคลด็ จัดซื้อ
ถังเหล็ก ๒๐๐ ลิตร เพื่อ
ท าถังเผาขยะ 

- - - ๓๐,๐๐๐ 
 

- ถังเผาขยะ ปัญหาขยะลดน้อยลง 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 
๒ โครงการจดัการขยะ

ครบวงจร 
เพื่อลดปัญหาขยะ หมู่ ๕ บ้านหนองขาม  - - - ๓๐,๐๐๐ 

 
- จัดกิจกรรมปี

ละ ๑ ครั้ง 
ปัญหาขยะลดน้อยลง 
 

ส านักงาน
ปลัด 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเหนือ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาเมือง การพัฒนาการค้า การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการติดตั้ง
ไฟฟูารายทาง 

สร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ติดตั้งไฟฟูารายทาง 
บริเวณถนน หมู่ ๓บ้าน
ทุ่งเคล็ด ถึง ถนนบ้าน
หนองตาฉาว 

๔,๐๐๐,๐๐๐ - - - 
 

- ติดตั้งไฟฟูาราย
ทาง ๑ แห่ง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๒ โครงการติดตั้ง
ไฟฟูารายทาง 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ติดตั้งไฟฟูารายทาง
บริเวณถนน หมู่ ๓ 
บ้านทุ่งเคล็ด ถึง 
อนามัยรางจิก ต าบลไร่
ใหม่พัฒนา 

- 
 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- ติดตั้งไฟฟูาราย
ทาง ๑ แห่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๓ โครงการติดตั้ง
ไฟฟูารายทาง 

สร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

บริเวณตลอดสายหมู่ ๕ 
บ้านหนองขาม (ถนน
สายบ้านพุหวาย-หนอง
โรง) (ต่อจากของเดิม) 

- 
 

- 
 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

ติดตั้งไฟฟูาราย
ทาง ๑ แห่ง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๓๘ 

ผ.๐๒/๒ 



 

    ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ โครงการ
ซ่อมแซม
ถนนลาดยางฯ 
สายหนองกง หมู่ 
๑ บ้านทุ่งจับ
ญวน 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
ฯ หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับ
ญวน สายหนองกง 
บริเวณบา้นครูอนันท์ 
ถึง บ้านนางสิริพร 
มานพ หมู่ ๔ บ้านบ่อ
หลวง 

- - 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- ซ่อมแซม
ถนนลาดยางฯ  

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๕ โครงการ
ซ่อมแซม
ถนนลาดยางฯ 
หมู่ ๗ บ้านไร่ดิน
ทอง 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
ฯ หมู่ ๗ บ้านไร่ดินทอง 
บริเวณถนนสายบ้านไร่
ดินทอง – บ้านทุ่ง
หลวง 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- ซ่อมแซมถนน 
ลาดยางฯ ๑ เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา/ขนส่งสินคา้
เกษตรออกสูต่ลาด
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๖ โครงการ
ซ่อมแซม
ถนนลาดยางฯ 
หมู่ ๑  
เส้นทุ่งจับญวน – 
หนองเขื่อน 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ถนนลาดยางฯ หมู่ ๑  
เส้นทุ่งจับญวน – 
หนองเขื่อน 

- 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- - 
 

ซ่อมแซมถนน 
ลาดยางฯ ๑ เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา/ขนส่งสินคา้
เกษตรออกสูต่ลาด
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๗ โครงการติดตั้ง
แผงโซล่าเซลล์ที่
บ่อประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อลดค่าไฟฟูา ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่
บ่อประปาหมูบ่้าน หมู่
ที่ ๑ – หมู่ที่ ๗ 

- ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - แผงโซล่าเซลล ์ ค่าไฟฟูาลดลง กองช่าง 

 
๑๓๙ 

ผ.๐๒/๒ 



 

 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอล
ฟัลติกคอนกรตี 
หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับ
ญวน บริเวณถนน
สายหนองกง – 
หนองโศก 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและการ
คมนาคมใหส้ะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอลฟัลติกคอนกรีต 
หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน 
บริเวณถนนสายหนอง
กง – หนองโศก ขนาด
ผิวจราจร กว้าง ๖ 
เมตร ยาว ๙๖๔ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 

- ๓,๔๕๐,๐๐๐ - - - ก่อสร้างถนน 
ลาดยางฯ 
จ านวน ๑ เส้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 

๑๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.๐๒/๒ 



 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเหนือ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ บริหารงานท่ัวไป งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถยนต์ ๔ ประต ู - - ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ - ส านักปลดั 

๒ บริหารงานท่ัวไป งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถพยาบาลฉุกเฉิน      ส านักปลดั 

๓ บริหารงานท่ัวไป งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถมอเตอรไ์ซต ์      กองช่าง 

๔ การรักษาความสงบ
ภายใน 

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องตัดไม ้ - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - ส านักปลดั 

๕ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์ก่อสร้าง รถขุด - - ๖๗๕,๐๐๐ ๖๗๕,๐๐๐ ๖๗๕,๐๐๐ กองช่าง 

๖ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

งบลงทุน ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

กล้องวงจรปิด - ๑,๔๕๐,๐๐๐ ๑,๔๕๐,๐๐๐ - - กองช่าง 

๗ การพาณิชย ์ งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์การเกษตร มอเตอร์ซมัเมริ์ส ขนาด ๓ HP ๑๘๐ V - ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ - - ส านักปลดั 
๘ การพาณิชย ์ งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าชนิดจุม่ใต้น้ า (ซัมเมิสร์) 

ขนาด ๑.๕ HP ๓ Franklin พร้อม
ตู้ควบคุม 

- ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ กองช่าง 

๙ การพาณิชย ์ งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าชนิดจุม่ใต้น้ า (ซัมเมิสร์) 
ขนาด ๓ HP ๒ เฟส ๒ สาย  

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองช่าง 

๑๐ การพาณิชย ์ งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าชนิดจุม่ใต้น้ า (ซัมเมิสร์) 
ขนาด ๑.๕ HP ๒ เฟส ๒ สาย  

- ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ กองช่าง 

 
๑๔๑ 

ผ.๐๓ 



 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑ การพาณิชย ์ งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์การเกษตร มอเตอร์แฟรงกิ้ง SHP ๓๘๐ V  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองช่าง 
๑๒ การพาณิชย ์ งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าชนิดจุม่ใต้น้ า (ซัมเมิรส์) 

ขนาด ๒ HP  
- - ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ - กองช่าง 

๑๓ การพาณิชย ์ งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์การเกษตร ปั๊มสูบน้ าแบบ Close Coupled  
๒ เครื่อง 

- - ๑๖๘,๔๐๐ - - กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔๒ 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.๐๓ 



 

๑๔๓ 
 

ส่วนที ่๔  
การติดตามและประเมนิผล 

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ในการประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้อง
ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑      

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ในการประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น
นั้น จะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เ พ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  แจ้ งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑  

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี   

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก 

(๑) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
(๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 

Kaplan & Norton  



 

๑๔๔ 
 
(๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
(๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
(๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement 

System(PPMS)  
(๖) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ 

ProblemSolving Method การปฏิบัติงานหรือ PPMS  
(๗) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
(๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
(๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
(๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ  
(๑๑) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม ข้อ 

(๑)-(๑๐) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ และการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 

๔ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  

    ๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีข้ันตอนด าเนินการต่างๆหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน    
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากหลาย

ขั้นตอน  
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขได้ตรงจุด เพราะจ ากัดด้วยระเบียบและข้อกฎหมาย   

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
     ๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้สอดคล้องกัน 
 ๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ภายในงบประมาณนั้นๆ 
 ๔. องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ

แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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