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สวนที่ ๑ 

สภาพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

๑. ดานกายภาพ 
    1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
      ท่ีตั้งของหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
      หมูท่ี  ๑  บานวังขอน                                       หมูท่ี  ๒  บานหวยอีจีน         
      หมูท่ี  ๓  บานตาดกลอยเหนือ                             หมูท่ี  ๔  บานตาดกลอยใต     
      หมูท่ี  ๕  บานตาดขา                                       หมูท่ี  6  บานวังเงินพัฒนา               
      หมูท่ี  7  บานกกกลวยนวน                                หมูท่ี  8  บานวังมวง            
      หมูท่ี  9  บานหวยโปงน้าํ               
       องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ตั้งอยู หมูท่ี 3 บานตาดกลอยเหนือ ตําบลตาดกลอย อําเภอหลมเกา
จังหวัดเพชรบูรณ  67120   โทรศัพท  ๐81-3790875       

     

 

 
 

 

     ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
      ภูมิประเทศของตําบลตาดกลอย  มีลักษณะเปนท่ีราบเชิงเขา ตั้งอยูทางภาคเหนือตอนลาง  

      1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
       ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซ่ึงมี ๓ ฤดู ดังนี้  
       ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม จะมีอุณหภูมิระหวาง ๓๕–๓๙.๙ 
องศาเซลเซียส   
       ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม   
       ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคม อากาศหนาวอุณภูมิ
ต่ําสุด ประมาณ ๑๕ องศา 
 

       1.4 ลักษณะของดิน 
        ลักษณะดินโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนทรายประมาณ  ๗0% ดินลูกรังประมาณ 15% ลักษณะดินในพ้ืนท่ีเปน
ดินเหนียวประมาณ ๑5 %   



2 

 

  
 

2. ดานการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

พ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  เปนท่ีราบสูง  และเปนภูเขาสวนใหญ อยูในเขตฝงซายของ
แมน้ําปาสัก ตําบลตาดกลอย  แบงเขตการปกครองออกเปน  9 หมูบาน  มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ดังนี้ 

 
 ทิศเหนือ ติดกับตําบลศิลา  อ.หลมเกา  จ.เพชรบูรณ  

ทิศใต              ติดกับตําบลหินฮาว อ.หลมเกา  และตําบลทาอิบุญ อ.หลมสัก  จ.เพชรบูรณ 
ทิศตะวันออก     ติดกับตําบลหลักดาน อ.น้ําหนาว จ.เพชรบูรณ และ ต.เลยวังไสย อ.ภูหลวง  จ.เลย 

 ทิศตะวันตก       ติดกับตําบลศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ 
 

    2.2 การเลือกตั้ง 
    ประชาชนในเขตตําบลตาดกลอย สวนใหญรวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา และประชาชนยังมีสวนรวมใน
การบริหารงานตางๆ เชน การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ   

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ขอมูลเม่ือวันท่ี ๑9 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕6)   
  -  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลบลตาดกลอย     5,176     คน 
 -  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  5,172     คน 

 จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง  ครั้งลาสุด (วันท่ี ๑9 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕6) 
-  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  3,870 คน จากผูมีสิทธิเลือกต้ัง

ท้ังสิ้น 5,176 คน  คิดเปนรอยละ  ๗4.77   
 -  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  3,867 คน จากผูมีสิทธิ
เลือกตั้งท้ังสิ้น  5,172  คน  คิดเปนรอยละ  ๗4.77 
 
 
3. ประชากร 
     3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 
     ตําบลตาดกลอย มีประชากรในพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 6,808 คน แยกเปนชาย 3,460 คน หญิง ๓,348 คน มี
ความหนาแนนเฉลี่ย  ๑28  คนตอตารางกิโลเมตร แยกเปน  

หมูที ่
ชื่อ 

หมูบาน 
พ้ืนที่ 
(ไร) 

จํานวน
ครัวเรือน 

จํานวนประชากร 
รวมประชากร หมายเหตุ 

ชาย หญิง 
๑ บานวังขอน 7,219 194 369 351 720  
๒ บานหวยอีจีน 12,698 273 543 523 1,066  
๓ บานตาดกลอยเหนือ 40,521 492 802 804 1,606  
๔ บานตาดกลอยใต 5,995 233 437 434 871  
๕ บานตาดขา 25,742 181 387 354 741  
๖ บานวังเวินพัฒนา 5,784 128 253 242 495  
๗ บานกกลวยนวน 16,997 203 348 313 661  
๘ บานวังมวง 6,904 92 184 179 363  
๙ บานหวยโปงน้ํา 14,433 73 137 148 285  

รวม 136,293 1,969 3,460 3,348 6,808  
          หมายเหตุ : ขอมูลจากสํานักบริหารการทะเบียนอําเภอหลมเกา  ณ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 
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    3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
ประชากร หญิง ชาย หมายเหตุ 

จํานวนประชากรเยาวชน 842 812 อายุตํ่ากวา 18 ป 
จํานวนประชากร 1,937 2,218 อาย ุ18 – 60 ป 
จํานวนประชากรผูสูงอาย ุ 569 430 อายุมากกวา 60 ป 

รวม 3,348 3,460 ทั้งสิ้น 6,808 คน 
               หมายเหตุ : ขอมูลจากสํานักบริหารการทะเบียนอําเภอหลมเกา  ณ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 

 
 
4. สภาพทางสังคม 
 

    4.1 การศึกษา 
    จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม รอยละ ๙๙ อาน เขียนภาษาไทยและคิด
เลขอยางงายได  เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ป รอยละ ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป ซ่ึงมีสถานศึกษาดังนี้  

-  โรงเรียนประถมศึกษา                      จํานวน   7  แหง                   
-  สอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาท่ี 6  จํานวน   5  แหง 
-  สอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาท่ี  3   จํานวน   1  แหง  
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                          จํานวน   3  แหง 

          -  ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน         จํานวน  9  แหง 
 

      4.2 สาธารณสุข 
       มีหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีตําบล ดังนี้ ศูนยสาธารณะสุขมูลฐานชุมชน 9 แหง โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล 2  แหง  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานตําบลตาดกลอย  102   คน 
 

      4.3 อาชญากรรม 
       ในเขตตําบลตาดกลอย อยูในความดูแลพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจภูธรหลมเกา และปอมยามรับแจงเหตุในตําบล  
๑  แหง  สรุปคดีอาญาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีตําบลตาดกลอย  คดีอาญาท่ัวไป ป 2558 จํานวน 3 คดี  และป 2559 
จํานวน 2 คดี  (หมายเหตุ : ขอมูลจากสถานีตํารวจภูธรหลมเกา ณ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 
 

         4.4 ยาเสพติด 

        ในเขตองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  มีคดียาเสพติดท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีตําบลตาดกลอย คดีอาญาท่ัวไป 

ป 2558 จํานวน 5 คดี  และป 2559 จํานวน 3 คดี  (หมายเหตุ : ขอมูลจากสถานีตํารวจภูธรหลมเกา ณ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 

        4.5 การสังคมสงเคราะห 
        องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอยไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห โดยดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับ
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ประสานการทําบัตรผูพิการ  ใหความชวยเหลือผูยากจน ยากไร รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง 
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5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 

       5.1 การคมนาคมขนสง  องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  มีทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒1๖  ตัดผาน 
 

 5.2 การไฟฟา  ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช แตปญหาคือ
ไฟฟาภาคการเกษตรและไฟฟาสองสวางทางหรือท่ีสาธารณะและยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด 
ท้ังนี้องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว 

 

5.3 การประปา  ประปาสวนใหญเปนของหมูบานดําเนินการเอง สามารถใหบริการไดครอบคลุมรอยละ 8๐ 
 

5.4 โทรศัพท   เปนโทรศัพทไรสายภายในบาน   9   แหง  (ทุกหมูบาน) 
 

5.5 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ  มีท่ีทําการไปรษณีย(สาขา) 1 แหง 
และหอกระจายขาวของหมูบานทุกหมูบาน 
 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 

      6.1 การเกษตร  ประชากรในเขตตําบลตาดกลอย รอยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก ขาวโพด มะขาม เปนตนโดยสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ ๗๐  อาชีพ
เลี้ยงสัตว รอยละ 5 อาชีพรับจาง รอยละ  15  อาชีพคาขาย รอยละ 5  และอ่ืนๆ  รอยละ 5   
     

      6.2 การประมง    (ในเขตตําบลตาดกลอยไมมีการทําประมง) 
 

      6.3 การปศุสัตว  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน การ
เลี้ยงไก  เปด  โค  สุกร  เปนตน 
 

6.4  การบริการ  
  - รานบริการอินเตอรเน็ต   1  แหง  

             -  รานเสริมสวย              1  แหง   
             -  รานอาหาร                 4  แหง 
 

      6.5 การทองเท่ียว ในเขตตําบลตาดกลอยไมมีแหลงทองเท่ียว แตไดสงเสริมและรณรงคการทองเท่ียวให
เกิดข้ึนในชุมชน  เชน การทองเท่ียวเชิงอนุรักษในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญชาวบาน 
 

      6.6 อุตสาหกรรม    
               - มีโรงสี  (ขนาดเล็ก)   จํานวน   7  แหง 
 

      6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ  
               - รานคา(ขายปลีก) 47 แหง  
              - อูซอมรถ 1 แหง  
               - รานจําหนายอะไหลซอมรถ   ๒  แหง 
 

      6.8 แรงงาน   จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรท่ีมีอายุ ๑๕ – ๖๐ ป อยูในวัยกําลังแรงงาน
ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจํางทํางานนอกพ้ืนท่ี  
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

     7.1 การนับถือศาสนา   
           - ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ รอยละ   98    มี วัด / สํานักสงฆ   12   แหง 
 

     7.2 ประเพณแีละงานประจําป   
            - งานประเพณีในตําบลคือ ประเพณีลอยกระทง 
 

     7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น  ภาษาถิ่น 
  - ภูมิปญญาทองถิ่น ประชาชนในเขตตําบลตาดกลอยไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน ไดแกวิธีการทํากลอย  
           - ภาษาถิ่น  สวนมากรอยละ ๙๐  พูดภาษาหลม (ภาษาพ้ืนถ่ิน) 
 

     7.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก    
          - ประชาชนในเขตตําบลตาดกลอย ไดผลิตของใชพ้ืนเมืองข้ึนใชในครัวเรือนและเหลือเอาไวจําหนายบาง
ไดแก  ไมกวาดดอกหญา  หวดนึ่งขาว  เปนตน 
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
    8.1 น้ํา   
           - ท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝน และน้ําประปาของหมูบาน 
 

    8.2 ปาไม  
          - พ้ืนท่ีตําบลตาดกลอยสวนใหญอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปจจุบันปาไมเหลือนอย 
 

    8.3 ภูเขา   
          - ในเขตตําบลตาดกลอยจะเปนท่ีราบเชิงเขา ซ่ึงมีความลาดชันในระดับปานกลาง  
 

    8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ    
          - พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย เปนพ้ืนท่ีอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ แตเนื่องจากมีการเขาทํา
กินของประชาชน ทําใหปาไมถูกทําลายไปเปนจํานวนมาก 
 

……………………………………………………………. 
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สวนที่  2 
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
   การจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ตองมีความสัมพันธระหวางแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของ
ประเทศไทย เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง  ม่ังค่ัง และยั่งยืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
        แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ มุงเนนการพัฒนาทักษะความรู สรางระบบ เศรษฐกิจ
ท่ีเขมแข็ง รักษาทุนธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางความม่ันคงภายในประเทศ และสงเสริม การบูรณาการการ
ทํางาน ประกอบดวย ๑๐ ยุทธศาสตรท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้  

1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย พัฒนาคนทุกชวงวัย เพ่ือใหคนไทย เปนคนด ี
คนเกง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุท่ีจะมีสัดสวน สูงข้ึนในสังคม
สูงวัย ท้ังการสรางงานท่ีเหมาะสม การฟนฟูและดูแลสุขภาพ   

2. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมลาในสังคม มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ํา ในทุก
มิติ เพ่ือสรางความปรองดองในสังคม การสรางโอกาสใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงทรัพยากร แหลงทุนใน
การประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายไดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก   

3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็ง ทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ใหความสําคัญ กับการ
บริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีท้ังระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพ และ เพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสรางท้ังหวงโซคุณคาในภาคเกษตรอุตสาหกรรม บริการ การลงทุน 
การพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุนใหม   

4. ยุทธศาสตรดานการเติบโต ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน มุงอนุรักษ ฟนฟู สราง
ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช ประโยชนอยาง
ยั่งยืนและเปนธรรม บริหารจัดการน าใหมีประสิทธิภาพ   

5. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง ใหความส าคัญกับความม่ันคงท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนา ในทุกมิติ ท้ัง
มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพใหประเทศ   
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6. ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือใหการบริหารจัดการ ภาครัฐมี

ความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบไดอยางเปนธรรม ประชาชนมีสวนรวม ประเทศ
ปราศจากคอรรัปชั่น มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และ
ทองถ่ิน   

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส มุงเนนการพัฒนากายภาพ 
โครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงการเชื่อมโยงเครือขายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสราง 
พ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนท่ีเมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนสงสินคา 
ระหวางประเทศ   

8. ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อน การ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 
๑๑  ท้ังการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรฯ   

9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ พัฒนาภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ สําคัญให
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  ศักยภาพ โอกาสและขอจํากัดของพ้ืนท่ี รวมท้ังความตองการ ของภาคี
การพัฒนาท่ีเก่ียวของ สรางฐานเศรษฐกิจใหมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

10. ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค ประสานและพัฒนา ความรวมมือ
กันระหวางประเทศ ท้ังในเชิงรุกและรับอยางสรางสรรค โดยมุงเนนการดูแลการดําเนินงาน ตามขอผูกพันและ
พันธกรณีตลอดจนมาตรฐานตาง ๆ ท่ีประเทศไทยมีความเก่ียวของในฐานะประเทศสมาชิก  ท้ังในเวทีระดับโลก 
ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค  

 

  ทิศทางของประเทศไทย ๔.๐  
โมเดลประเทศไทย ๔.๐ คือการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไปสู “Value–Based Economy” 

โดยการแปลงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบใหเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขัน โดยตอยอดความไดเปรียบใน 
อุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก   

๑. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ    
๒. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย   
๓. กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม   
๔. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตาง ๆ ปญญาประดิษฐและ 

เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว          
๕. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง ไทยแลนด ๔.๐ เปนวิสัยทัศนเชิง

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใตการน าของ พลเอกประยุทธ จันโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนา
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ท่ีเขามาบริหารประเทศ บนวิสัยทัศนท่ีวา "ม่ันคง ม่ันค่ัง ยั่งยืน" ท่ีมีภารกิจสําคัญ
ในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพ่ือ ปรับแกจัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางการพัฒนาประเทศ
ใหเจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัย คุกคามท่ีเปลี่ยนแผลงอยางรวดเร็วในศตวรรษท่ี  ๒๑ 
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 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

                  ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือตอนลาง ๑ กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๑ ประกอบดวย ๕ จังหวัด 
คือ พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ สุโขทัย และเพชรบูรณ ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๑ เนนการ
เสริมจุดแข็ง ท่ีมีศักยภาพทาง การเกษตร และการทองเท่ียวโดยตอยอดการพัฒนาดวยฐานความรูและเทคโนโลยี
ในการเพ่ิม ประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหผลผลิตเดิม พรอมท้ังแกไขจุดออนดานการผลิต ทรัพยากร
มนุษยและ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการใชโอกาสดานศักยภาพท่ีตั้งท่ีสามารถเชื่อมโยง
ระหวางภาค และเชื่อมโยงการพัฒนาตาม North-South Economic Corridor และ East-West Economic 
Corrido 
            

      จุดเนนทางยุทธศาสตร (Positioning)   
      1. เปนแหลงผลิตทางการเกษตร ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน มันสําปะหลัง ถ่ัวเหลือง ผลไม  
      2. เปนศูนยกลางการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานตามแนวพัฒนา East-West Economic 

Corridor โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเปนศูนยกลางบริการสี่แยกอินโดจีน  
      3. พัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียวเชิงประวิติศาสตร ธรรมชาติ นิเวศ วัฒนธรรม วิสัยทัศนของ

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๑   “ศูนยกลางการบริการสี่แยกอินโดจีน” 
 

      พันธกิจ    
      1. สนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมของฐานการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปโดยเนน 

เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย แปรรูปสินคาเกษตรท่ีไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการตลาดเพ่ือ เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขัน     

      2. พัฒนาการคา การลงทุน การบริการ โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบ Logistics เพ่ือเปนศูนยกลาง 
การคา การบริการ เชื่อมโยงภายในกลุมจังหวัดภาคและประเทศเพ่ือนบาน    

      3. สรางคุณคาการทองเท่ียวและผลิตภัณฑทองถ่ินของกลุมจังหวัด เพ่ือเปนแหลงรายไดท่ีส าคัญ 
ของกลุมจังหวัด     

      4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหคงความอุดมสมบูรณเพ่ือความสมบูรณของระบบนิเวศ เพ่ือ
เปนฐานสนับสนุนการผลิตท้ังภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การทองเท่ียวท่ีปลอดภัย ไดมาตรฐานและ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

 
      ประเด็นยุทธศาสตร  
      ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินคาเกษตรและสินคา ชุมชน 

โดยมุงเนนในเรื่องของการพัฒนา/สงเสริมกระบวนการผลิต คุณภาพ การแปรรูปและการบรรจุภัณฑ และการ
พัฒนา/สงเสริมการคา การตลาด ท้ังในและตางประเทศ  

      ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาโครงขายการคา   การลงทุน   การบริการ   เครือขายคมนาคมขนสงสี่แยก 
อินโดจีนและอาเซียน โดยมุงเนนการพัฒนาศักยภาพการแขงขันการคา การลงทุน และบริการสูสากล พัฒนาการ
คมนาคมและระบบ Logistics   
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      ยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาการทองเท่ียวนิเวศ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม อารยธรรม สังคม กีฬา และ

สุขภาพ โดยมุงเนนการสงเสริมพัฒนาและอนุรักษการทองเท่ียวและสงเสริมการตลาดเพ่ือการทองเท่ียว       
      ยุทธศาสตรท่ี ๔ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยมุงเนน การ

สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนฐาน การผลิต การคา การบริการอยางมีคุณภาพ และคุณคา
และการสงเสริมการใชองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
 

                แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ  
  

    วิสัยทัศน (Vision)  “เมืองแหงความสุข ของคนอยูและผูมาเยือน”    
    จังหวัดเพชรบูรณมุงสงเสริมการเกษตรปลอดภัย สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีใชศักยภาพ ทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีเปนจุดเดน พรอมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม อยาง
ยั่งยืน เพ่ือใหไปสูการเปนเมืองแหงความสุขของคนอยูและผูมาเยือน 

 

    ตําแหนงทางยุทธศาสตร  
    1. เกษตร: การพัฒนาเกษตรปลอดภัย และเกษตรมูลคาสูง   
    2. ทองเท่ียว: ทองเท่ียวธรรมชาติ ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  
    3. การคา การลงทุน: ศูนยกลางเชื่อมโยงผานแนว EWEC และรองรับการเขาสู AEC  
    4. อุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมสีเชียว 
 

   เปาประสงครวม (Objective)  
   ๑.เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัว ในอัตราท่ีเหมาะสมอยางยั่งยืน   
   2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคงอยูเย็นเปนสุข ความเหลื่อมล้ําลดลง  และดํารงชีวิต  

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
   3. เพ่ืออนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความม่ันคงทางพลังงาน 
 

   ประเด็นยุทธศาสตร 
    ยุทธศาสตรท่ี ๑  การสงเสริมเกษตรปลอดภัย การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิม       
    ยุทธศาสตรท่ี ๒  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ  ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  
    ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิตและเสริมสรางความม่ันคงของคนและ
ชุมชนท่ัวถึง  
    ยุทธศาสตรท่ี ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
    ยุทธศาสตรท่ี ๕  ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขัน  และสงเสริมอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพ่ือสรางความพรอมตอ AEC  
 
 

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
          วิสัยทัศน “ทองถ่ินทันสมัย เกษตรปลอดภัย ใสใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจม่ันคง พัฒนาการ ทองเท่ียวและ
แหลงล้ําเลิศวัฒนธรรม อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”  
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     ยุทธศาสตรการพัฒนา  ประกอบดวย  
          - ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
          - ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร  
   - ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานการทองเท่ียว  

- ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  - ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา  
                                 และคุณภาพชีวิต       
          - ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาดานการพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

2.1 วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
    

                 “ทองถ่ินนาอยู   มุงสูการพัฒนา  ประชามีสวนรวม" 
 
2.2 ยุทธศาสตร 

     2.2.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ          

 2.2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา 

    2.2.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 2.2.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวแิละสรางความเขมแข็งของชุมชน                                  

 2.2.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   ๒.๒.๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

          2.3 เปาประสงค 
     2.3.1 ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพ่ือพัฒนาระบบการคมนาคมและ
โครงสรางพ้ืนฐานสิ่งอํานวยความสะดวก 
     2.3.2 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับประชาชนลดตนทุนและเพ่ิมมูลคาสินคาทาง
การเกษตร 
     2.3.3 ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือใหประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 
     2.3.4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชน และเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน 
 
 

2.4 ตัวช้ีวัด 
     2.4.1. จํานวนถนน ไฟฟาสาธารณะ ระบบประปา ไดรับการกอสราง/บํารุงรักษาและมีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
    2.4.2. มีแหลงน้ําในการอุปโภคบริโภค สาธารณูปโภคท่ีไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
     2.4.3. รอยละของประชาชนท่ีไดรับการสงเสริมพัฒนาอาชีพ/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมี
รายไดเพ่ิมข้ึน 
     2.4.4. รอยละของจํานวนประชาชนไดรับการสงเสริมดานการเกษตร 
     2.4.5. รอยละของจํานวนประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม ทองถ่ิน 
    2.4.6. รอยละของประชาชน และบุคลากรทองถ่ินท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
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2.5 คาเปาหมาย  
2.5.1.เพ่ือกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและไดมาตรฐาน  
2.5.2.เพ่ือสนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการพัฒนาฝมือและเพ่ิมมูลคาของสินคา  
2.5.3.เพ่ือเสริมสรางทักษะของประชาชนท้ังทางดานจิตใจ ดานการศึกษา ดานสุขภาพอนามัย  

ดานสวัสดิการและสังคม ดานสาธารณสุข ดานกีฬาศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมใหมีคุณภาพและพ่ึงพาตนเอง
ได  

2.5.4.เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของ   
ภาครัฐตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  

2.5.5.เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามแนวทางยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด 
 
2.6 กลยุทธ   

2.6.1.ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค,พัฒนาและบริหารจัดการแหลงน้ํา)   

2.6.2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ (สงเสริมอาชีพ,สงเสริมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย,หลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.6.3.ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (สงเสริมใหภาคประชาชนมีความเขมแข็ง 
สามารถพ่ึงพาตนเองได,สงเสริมทักษะชีวิต สุขภาวะ และการกีฬาแกประชาชน,การจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ี,สงเสริม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม,สงเสริมและจัดสวัสดิการแกผูดอยโอกาสทางสังคม 
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส)  

2.6.4.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน (พัฒนาองคกร คน 
หมูบาน เพ่ือความม่ันคง,สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน,การสรางความปรองดองสมานฉันทและการมี
สวนรวมของประชาชน)  

2.6.5.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (สงเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืน,สงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและพลังงานทางเลือก) 
 
 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร   
๑) การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็งโดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนเพ่ือ

รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒) การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  
๓) สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน  
๔) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  
๕) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 

2.8  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม   
           จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตรท่ีสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด มีความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจนนํามาเปนแนวทางกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
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3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
   3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  การวิ เคราะหสภาวะแวดลอม(Swot analysis)โดยอาศัยเทคนิคSwot analysis การวิ เคราะหจุดแข็ง
(Strength) จุดออน(Weakness) อันเปนปจจัยภายในหรือสภาวะแวดลอมภายในตําบล(Internal factors) และ
การวิเคราะหถึงโอกาส(Opportunity) และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด(Threat) อันเปนปจจัยภายนอกหรือสภาวะ
แวดลอมภายนอก(External factor) ซ่ึงรายละเอียดเปนไปตามตารางวิเคราะห  
 
 

 

จุดแข็ง (Strength) 
 

จุดออน (Weakness) 
 

 

๑. มีผูนําท่ีเขมแข็งและการบริหารงานตามนโยบาย 
๒. มีงบประมาณเปนของตนเอง 
๓. ผูนําชุมชน มีความพรอมท่ีจะใหความรวมมือกับ
ทางราชการในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
๔. มีพ้ืนรับผิดชอบหลักชัดเจน 
๕. มีเสนทางสัญจรเปนไปดวยความสะดวก เนื่องจาก
มีถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒1๖ 
6. มีเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีเพียงพอ 
7. บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 

 

๑. มีบุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
๒. ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ/ยังไมชัดเจน 
๓. ราษฎรยากจน สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรเพียงอยางเดียวทําใหขาดรายได 
๔. ขาดแหลงเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและ
เพ่ือการเกษตรไมเพียงพอ   

 
 
 

 

โอกาส (Opportunity) 
 

อุปสรรค (Threat) 
 

๑. การเมืองท่ีชัดเจน 
๒. ผูบริหารมีนโยบายท่ีชัดเจนสอดคลองกับ
แผนพัฒนา 
๓. มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
๔. รัฐบาลมีนโยบายใหประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
๕. ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ
เปนอยางดี การปฏิรูป ระบบราชการทําใหพนักงาน
เกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
๖. มีเสนทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการ
ขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

 

๑. ประชาชนยังขาดความรวมมือ 
๒. มีความขัดแยง 
๓. รายไดเฉลี่ยประชากรต่ํา/อยูในเกณฑเฉลี่ย 
๔. งบประมาณท่ีไดรับจากสวนกลาง ไมเพียงพอใน
การบริหารงาน 
๕. กฎหมายและระเบียบตางๆ ในการปฏิบัติงานทํา
ใหขาดความคลองตัวในการบริหารงาน 
๖. การถายโอนภารกิจตางๆ ไมเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน ทําใหการปฏิบัติงานเกิดความลาชาไมเปนไป
ตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
 

 
 
 
 
 
 
 



13 

 

ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนาสามารถสรุปไดดังนี ้
ขอมูลสถานการณทางสังคม  
       พ้ืนท่ีในตําบลตาดกลอยมี 9 หมูบาน มีวิถีชีวิตเปนสังคมชนบทจึงทําใหมีหลากหลายอาชีพ เชน
เกษตรกรรม รับจางฯลฯ ซ่ึงปญหาทางสังคมท่ีพบคือยาเสพติด กลายเปนภาระของสังคมและเปนหนาท่ีของสวน
ราชการท่ีเก่ียวของจะตองเรงใหการแกไขหรือลดปญหาท่ีเกิดข้ึน  
 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   
           ในเขตตําบลตาดกลอย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินคอนขางสูง โดยอยูในความดูแลพ้ืนท่ีสถานี
ตํารวจภูธรหลมเกา และมีปอมยามรับแจงเหตุในตําบล ๑ แหง  
 

วิเคราะหสถานการณ  
           วิถีความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลตาดกลอย มีความเปนอยูแบบสังคมชนบท ทําใหครอบครัวมี
ความใกลชิดกัน มีความอบอุนในครอบครัวตามแบบสังคมชนบท 
 

คาดการณผลท่ีจะเกิดข้ึน  
           การคบเพ่ือนของวัยรุนมีผลตอปญหายาเสพติดจนอาจทําใหเปนปญหาสังคม 
 

ขอมูลสถานการณดานเศรษฐกิจ 
          พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย เปนสังคมแบบชนบท ประกอบอาชีพ  เชิงเด่ียว จึงมีความไม
แนนอนดานรายได  โดยเฉพาะการปลูกขาวโพดเปนรายไดหลักเทานั้น   
    

 วิเคราะหสถานการณ   
เนื่องจากการประกอบอาชีพเชิงเดี่ยว ทําใหมีรายไดไมแนนอน จึงควรมีอาชีพเสริม 

 
 คาดการณผลท่ีจะเกิดข้ึน   

การเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพและประชาชนในพ้ืนท่ีมีอาชีพเสริมเพ่ิมข้ึน 
 

ขอมูลสถานการณดานทรัพยากรฯและส่ิงแวดลอม  
พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย เปนพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณขยะยังไมมาก  ซ่ึงประชาชนสวนใหญจะ

จัดการขยะของตนเอง โดยการเผาทําลาย ฝงกลบ เปนตน  
 

วิเคราะหสถานการณ  
ประชาชนสวนใหญในพ้ืนท่ีใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม รวมกิจกรรมตางๆ เสมอ  

 

 คาดการณผลท่ีจะเกิดข้ึน  
การเพ่ิมปริมาณตนไมในพ้ืนท่ีปาเพ่ิมมากข้ึน  
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     3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ   
     ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย นั้น ไดทําการประเมิน

สถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ  
 

ดาน 
สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกที่เก่ียวของ 
ขอบขายและปริมาณของ

ปญหา/ความตองการ 
พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ  
แนวโนมอนาคต 

1. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

 

1) ขาดแหลงเงินลงทุนในการทํา
กิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขตตําบล
ตาดกลอย 

- มีแหลงเงินทุนในการทํา
กิจการและประกอบอาชีพ 

2) ผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกตํ่า  

- การพาณิชยกรรม - เกษตรกรในพื้นที ่ - ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น 

2.การพัฒนาดานแหลงน้ํา 
 

1) ขาดแคลนแหลงน้ําใน
การเกษตรและน้ําประปาสําหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไมพอเพยีงและ
ยังไมไดมาตรฐาน 

- แหลงน้ําและน้ําประปาใน
การอุปโภค-บริโภค 

- ในเขตตําบลตาดกลอย - ประชาชนมแีหลงน้ําและ
มีน้ําประปาใชอยาง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

 
3. การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

1) ประชาชนตองการเสนทางใน
การสัญจรไป-มาเพิ่มมากขึ้นแต
องคการบริหารสวนตําบลยังไม
สามารถดําเนินการไดครอบคลุม
ทุกพื้นที่ทั้งหมด เนื่องจาก
งบประมาณมีจํานวนจํากัด   

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคมที่เปน
สาธารณะและประชาชนมี
ความตองการให
ดําเนินการ 

- มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา 
 

๒) ไฟฟาสองสวางทางและที่
สาธารณะยังไมสามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ได
ทั้งหมด 

- ไฟฟา - ทางและที่สาธารณะใน
เขตตําบลตาดกลอย 

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และปองกันการเกิด
อาชญากรรมได 

4. การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิตและสราง
ความเขมแข็งของชุมชน 

1) เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยูตามลําพัง 
และรับภาระในการดูแลเด็ก 

ในพื้นที่ตําบลตาดกลอย - ผูสูงอายแุละเด็กในเขต
ตําบลตาดกลอย 

- ผูสูงอายแุละเด็กไดรับ
การดูแลที่ดี 

5. การพัฒนาดาน
การเมืองและการบริหาร 

๑) งบประมาณมีไมเพียงพอ 
2) ประชาชนขาดการมีสวนรวม
ทางการเมือง การปกครอง 

- ผูบริหาร/สมาชกิสภาฯ/
พนักงานและพนักงานจางของ 
อบต.  

อบต.ตาดกลอย และ
หมูบานในเขตตําบล 
ตาดกลอย 

-จัดสรรงบประมาณในการ 
-จัดสงบุคลากรเขา 

6. การพัฒนาดาน
ส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1) มีปญหาเร่ืองขยะ - ส่ิงแวดลอม - หมูบานในเขตพื้นที่
ตําบลตาดกลอย 

- ปญหาขยะลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

สวนที่ 3 

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัต ิ
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
หนวยงาน
สนับสนุน 

1. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การเศรษฐกิจ สรางความเขมแข็งของชุมชน สํานักปลดั กองคลัง 

2. การพัฒนาดานแหลงนํ้า 
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชาง สํานักปลดั 
บริการชุมชนและสังคม อุตสาหกรรมและการโยธา กองชาง สํานักปลดั 

3. 
การพัฒนาดานโครงสราง 
พ้ืนฐาน 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชาง สํานักปลดั 
บริการชุมชนและสังคม อุตสาหกรรมและการโยธา กองชาง สํานักปลดั 

4. 
การพัฒนาดานคณุภาพชีวิต
และสรางความเขมแข็งของ 
ชุมชน 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม 
การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา สํานักปลดั 

บริการชุมชนและสังคม รักษาความสงบภายใน สํานักปลดั กองคลัง 
บริการชุมชนและสังคม สรางความเขมแข็งของชุมชน สํานักปลดั กองการศึกษา 
บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข สํานักปลดั กองคลัง 
บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห สํานักปลดั กองคลัง 
บริการชุมชนและสังคม งบกลาง สํานักปลดั กองคลัง 

5. 
การพัฒนาดานการเมืองและ
การบริหาร 

บริหารงานท่ัวไป บริหารงานงานท่ัวไป สํานักปลดั กองคลัง 

6. 
การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาต ิ

บริการชุมชนและสังคม บริหารงานท่ัวไป สํานักปลดั กองคลัง 
การเศรษฐกิจ การเกษตร กองคลัง สํานักปลดั 
บริการชุมชนและสังคม สรางความเขมแข็งของชุมชน สํานักปลดั กองคลัง 

รวม 6 ยุทธศาสตร 4 ดาน 11 แผนงาน 4 สํานัก/กอง 4 สํานัก/กอง 
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                                          2. บัญชีโครงการพัฒนา 

บญัชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย 

 

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

จาํนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จาํนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จาํนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จาํนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จาํนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จาํนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 

 1.1 .แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

 

5 

 

110,000 

 

6 

 

120,000 

 

11 

 

355,000 

 

10 

 

255,000 

 

10 

 

255,000 

 

42 

 

1,099,000 

รวม 5 110,000 6 120,000 11 355,000 10 255,000 10 255,000 42 1,099,000 

2) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นแหล่งนํ้ า 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

9 

3 

 

1,260,000 

400,000 

 

3 

3 

 

590,000 

300,000 

 

12 

2 

 

2,290,000 

200,000 

 

13 

43 

 

6,490,000 

18,900,000 

 

13 

43 

 

6,490,000 

18,900,000 

 

50 

94 

 

17,120,000 

38,700,000 

รวม 12 1,660,000 6 890,000 14 2,490,000 56 27,390,000 56 27,390,000 144 55,820,000 

3) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

3.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 

28 

10 

 

3,785,000 

1,131,000 

 

20 

4 

 

3,145,000 

715,000 

 

182 

- 

 

40,250,000 

- 

 

184 

12 

 

48,360,000 

3,300,000 

 

184 

12 

 

48,360,000 

3,300,000 

 

598 

38 

 

143,910,000 

8446,000 

รวม 38 4,916,000 24 3,860,000 182 40,250,000 196 51,660,000 196 51,660,000 636 152,356,000 

4) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคุณภาพชีวติและสร้างความ

เขม้แขง็ของชุมชน 

4.1 แผนงานการศึกษา 

4.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 

4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

4.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

4.5 แผนงานสาธารณสุข 

4.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

 

19 

12 

3 

11 

7 

9 

 

 

7,188,346 

1,205,000 

90,000 

635,000 

617,500 

10,563,300 

 

 

17 

12 

3 

9 

7 

4 

 

 

6,533,346 

1,205,000 

90,000 

385,000 

547,500 

10,365,600 

 

 

14 

12 

3 

6 

4 

4 

 

 

6,098,346 

1,205,000 

90,000 

215,000 

467,500 

10,345,600 

 

 

14 

2 

3 

6 

4 

4 

 

 

6,098,346 

1,205,000 

90,000 

315,000 

467,500 

10,345,600 

 

 

14 

2 

3 

6 

4 

4 

 

 

6,098,346 

1,205,000 

90,000 

315,000 

467,500 

10,345,600 

 

 

78 

40 

15 

38 

26 

25 

 

 

35,016,730 

6,025,000 

450,000 

1,865,000 

25,675,000 

51,956,600 

รวม 27 11,815,800 20 11,298,100 14 11,028,100 14 11,128,100 14 11,128,100 222 12,0988,330 

5) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหาร 

5.1 แผนงานการบริหารงานทัว่ไป 

 

20 

 

1,442,000 

 

15 

 

1,709,000 

 

7 

 

474,000 

 

7 

 

474,000 

 

7 

 

474,000 

 

56 

 

4,573,000 

รวม 20 1,442,000 15 1,709,000 7 474,000 7 474,000 7 474,000 56 4,573,000 

6) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

6.1 แผนงานการบริหารงานทัว่ไป 

6.2 แผนงานการเกษตร 

6.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

 

 

5 

- 

3 

 

 

70,000 

- 

340,000 

 

 

2 

- 

4 

 

 

60,000 

- 

180,000 

 

 

1 

2 

6 

 

 

10,000 

20,000 

470,000 

 

 

1 

2 

6 

 

 

10,000 

20,000 

470,000 

 

 

1 

2 

6 

 

 

10,000 

20,000 

470,000 

 

 

10 

6 

25 

 

 

160,000 

60,000 

1,930,000 

รวม 8 410,000 6 240,000 9 500,000 9 500,000 9 500,000 41 2,150,000 

แบบ ผ.01 
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บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา                                                    

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1    การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติและการสร้างมูลค่าเพิม่ 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1   การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. 

 

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเล้ียงไก่พ้ืนบา้น เพ่ือเพ่ิมรายไดแ้ละสร้างอาชีพ

ใหก้บัประชาชน 

หมู่ท่ี 1-9 - - 20,000 20,000 - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

ประชาชนมีรายได้

เพ่ิมมากข้ึน 

สาํนกัปลดั 

2. อบรมส่งเสริมอาชีพการทาํขนมไทย 

 

เพ่ือเพ่ิมรายไดแ้ละสร้างอาชีพ

ใหก้บัประชาชน 

หมู่ท่ี 1-9 - 20,000 - - 20,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

ประชาชนมีรายได้

เพ่ิมมากข้ึน 

สาํนกัปลดั 

3. อบรมส่งเสริมอาชีพการทาํบายศรี 

 

เพ่ือเพ่ิมรายไดแ้ละสร้างอาชีพ

ใหก้บัประชาชน 

หมู่ท่ี 1-9 - 20,000 - - 20,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

ประชาชนมีรายได้

เพ่ิมมากข้ึน 

สาํนกัปลดั 

4. ฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพการทาํ

พิมเสนนํ้ า 

เพ่ือเพ่ิมรายไดแ้ละสร้างอาชีพ

ใหก้บัประชาชน 

หมู่ท่ี 1-9 30,000 - - - - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

ประชาชนมีรายได้

เพ่ิมมากข้ึน 

สาํนกัปลดั 

5. อบรมส่งเสริมอาชีพการจบัจีบผา้ เพ่ือเพ่ิมรายไดแ้ละสร้างอาชีพ

ใหก้บัประชาชน 

หมู่ท่ี 1-9 - 20,000 - - 20,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

ประชาชนมีรายได้

เพ่ิมมากข้ึน 

สาํนกัปลดั 

6. อบรมการสานตระกร้าจากเสน้

พลาสติก 

เพ่ือเพ่ิมรายไดแ้ละสร้างอาชีพ

ใหก้บัประชาชน 

หมู่ท่ี 1-9 30,000 - 40,000 - - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

ประชาชนมีรายได้

เพ่ิมมากข้ึน 

สาํนกัปลดั 

7. อบรมการจดัดอกไมส้ดเบ้ืองตน้ เพ่ือเพ่ิมรายไดแ้ละสร้างอาชีพ

ใหก้บัประชาชน 

หมู่ท่ี 1-9 - - 20,000 20,000 - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

ประชาชนมีรายได้

เพ่ิมมากข้ึน 

สาํนกัปลดั 

 

  

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1       การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติและการสร้างมูลค่าเพิม่ 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1   การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ 

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

8. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพแปรรูปมะขาม

หวาน 

เพ่ือเพ่ิมรายไดแ้ละสร้างอาชีพ

ใหก้บัประชาชน 

หมู่ท่ี 1-9 - - 20,000 20,000 20,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

ประชาชนมีรายได้

เพ่ิมมากข้ึน 

สาํนกัปลดั 

9. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพาะเห็ด 

 

เพ่ือเพ่ิมรายไดแ้ละสร้างอาชีพ

ใหก้บัประชาชน 

หมู่ท่ี 1-9 - - 20,000 20,000 20,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

ประชาชนมีรายได้

เพ่ิมมากข้ึน 

สาํนกัปลดั 

10. สนบัสนุนศูนยถ่์ายทอดเทค 

โนโลยกีารเกษตรประจาํตาํบล 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการ 

ศูนยถ่์ายทอด  

เทคโนโลยฯี 

20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จาํนวนคร้ังท่ี

สนบัสนุน 

การจดัการมี

ประสิทธิภาพ 

สาํนกัปลดั 

11. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพผลิตครกหิน เพ่ือเพ่ิมรายไดแ้ละสร้างอาชีพ

ใหก้บัประชาชน 

หมู่ท่ี 1-9 - - 20,000 20,000 20,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

ประชาชนมีรายได้

เพ่ิมมากข้ึน 

สาํนกัปลดั 

13. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเศรษฐกิจ

ชุมชน 

เพ่ือสนบัสนุนดา้นเงิน 

ทุนหมุนเวยีนใหก้บัเกษตรกร 

หมู่ท่ี 1-9 - - 90,000 90,000 90,000 จาํนวนกลุ่ม

เศรษฐกิจชุมชน 

เกษตรกรมีรายได้

เพ่ิมมากข้ึน 

สาํนกัปลดั 

14. พฒันาศกัยภาพกลุ่มสตรีตาํบล

ตาดกลอย 

เพ่ือพฒันากลุ่มสตรีในตาํบล กลุ่มสตรี - 30,000 - - -    

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา                                                    

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1       การส่งเสริมเกษตรปลอดภยั การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติและการสร้างมูลค่าเพิม่ 

                                            -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1   การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ 

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

14. สนบัสนุนโครงการวสิาหกิจ

ชุมชนผลิตพนัธ์ุพืช 

เพ่ือส่งเสริมใหชุ้มชนเป็น

แหล่งผลิตพนัธ์ุพืชท่ีมี

คุณภาพ 

หมู่ท่ี 1-9 - - 20,000 20,000 20,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

ประชาชนมีพนัธ์ุ

พืชท่ีมีคุณภาพลด

ตน้ทุนเพ่ิมรายได ้

สาํนกัปลดั 

15. ฝึกอบรมแนวทางการดาํเนินงานตาม

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือเพ่ิมรายไดแ้ละสร้าง

อาชีพใหก้บัประชาชน 

หมู่ท่ี 1-9 10,000 - 10,000 - 20,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

ประชาชนมีรายได้

เพ่ิมมากข้ึน 

สาํนกัปลดั 

16. ฝึกอบรมการทาํนํ้ าหมกัชีวภาพ เพ่ือเพ่ิมรายไดแ้ละสร้าง

อาชีพใหก้บัประชาชน ลด

ตน้ทุนการผลิต 

หมู่ท่ี 1-9 20,000 - - - 10,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

 

ประชาชนมีรายได้

เพ่ิม จากการลด

ตน้ทุนการผลิต 

สาํนกัปลดั 

17. ศูนยเ์รียนรู้การเกษตรพอเพียง เพ่ือใหเ้กษตรกรไดเ้รียนรู้และ

ฝึกปฏิบติั 

ศูนยเ์รียนรู้

เศรษฐกิจพอ 

เพียง 

- - - 10,000 20,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

ประชาชนมีความรู้

ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

สาํนกัปลดั 

18. ส่งเสริมการผลิตนํ้ าหมกัชีวภาพ

จากพืชและสตัว ์

เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพดา้น

การเกษตรต่อเกษตรกร 

เกษตรกรฝึก

ปฏิบติัจาํนวน  

100 คน 

- - 25,000 25,000 25,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

เกษตรกรสามารถ

นาํความรู้ท่ีฝึก

ปฏิบติัไปใชใ้นการ

ประกอบอาชีพ 

สาํนกัปลดั 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา                                                    

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1   การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติและการสร้างมูลค่าเพิม่ 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1  การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

19. แกไ้ขปัญหาเกษตรกรอนัเน่ือง 

มาจากผลผลิตทางการเกษตร 

เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตร 

กรใหมี้สถานท่ีรับฝาก หรือ

จาํนาํ ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้าง

อาคารโกดงั

พร้อมอุปกรณ์

การเกษตร 

- - 100,000 - - จาํนวนเกษตรกร

ท่ีเขา้ร่วมโครง 

การ 

ประชาชนมีรายได้

เพ่ิมมากข้ึน 

สาํนกัปลดั 

20. อบรมส่งเสริมการดาํเนินงานตาม

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือสร้างการเรียนรู้ดา้น

เศรษฐกิจพอเพียง 

จาํนวน 1 รุ่น - 20,000 - - - ประชาชนเท่าเขา้

ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีความรู้

เพ่ิมข้ึน 

สาํนกัปลดั 

21. ฝึกอบรมการจดัดอกไมส้ด

เบ้ืองตน้ 

เพ่ือเพ่ิมรายไดแ้ละสร้าง

อาชีพใหก้บัประชาชน  

จาํนวน 1 รุ่น - - 20,000 - - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

ประชาชนมีรายได้

เสริม 

สาํนกัปลดั 

 

1.2 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. สนบัสนุนศูนยถ่์ายทอดเทคโน 

โลยกีารเกษตรประจาํตาํบล 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการ 

ศูนยถ่์ายทอด  

เทคโนโลยฯี 

20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จาํนวนคร้ังท่ี

สนบัสนุน 

การจดัการมี

ประสิทธิภาพ 

สาํนกัปลดั 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา                                                    

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1       การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติและการสร้างมูลค่าเพิม่ 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 2   การพฒันาด้านแหล่งนํา้ 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านแหล่งนํา้ 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 

คุม้วดั   หมู่ท่ี 7 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค อยา่งเพียงพอ 

 ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

100,000 - 200,000 200,000 200,000 จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่งเพียง 

พอ 

ประชาชนมีนํ้ าเพ่ือใช้

ในการอุปโภค บริโภค

อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

2. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นคุม้

บา้นผูช่้วยฯ หมู่ท่ี 2 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค อยา่งเพียงพอ 

ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

- - 200,000 200,000 200,000 จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่งเพียง 

พอ 

ประชาชนมีนํ้ าเพ่ือใช้

ในการอุปโภค บริโภค

อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

3. ขดุลอกเหมืองส่งนํ้ าเพ่ือ

การเกษตรหมู่ท่ี 2 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพ่ือ

การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

- - 70,000 - - จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่งเพียง 

พอ 

ประชาชนมีนํ้ าเพ่ือใช้

ในการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ 

กองช่าง 

4.  ขดุเจาะบ่อบาดาลหมู่ท่ี 9 เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค อยา่งเพียงพอ 

ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

- - 148,000 200,000 200,000 จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่งเพียง 

พอ 

ประชาชนมีนํ้ าเพ่ือใช้

ในการอุปโภค บริโภค

อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

5. ขยายเขตประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 1 เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค อยา่งเพียงพอ 

ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

- - 80,000 - - จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่งเพียง 

พอ 

ประชาชนมีนํ้ าเพ่ือใช้

ในการอุปโภค บริโภค

อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1   การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติและการสร้างมูลค่าเพิม่ 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่2   การพฒันาด้านแหล่งนํา้ 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านแหล่งนํา้ 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

6. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นคุม้หวั

สะพาน  หมู่ท่ี 1 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค อยา่งเพียงพอ 

 ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

100,000 - 200,000 200,000 200,000 จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้าใชเ้พียงพอ 

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือใช้

ในการอุปโภค บริโภค

อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

7. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นคุม้

บา้นนอ้ยสามหลงั หมู่ท่ี 5 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค อยา่งเพียงพอ 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - 200,000 200,000 200,000 จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้าใชอ้ยา่งเพียง 

พอ 

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือใช้

ในการอุปโภค บริโภค

อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

8. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นคุม้

ฟากหว้ย  หมู่ท่ี 7 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค อยา่งเพียงพอ 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - 200,000 200,000 200,000 จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้าใชเ้พียงพอ 

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือใช้

ในการอุปโภค บริโภค

อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

9. ขดุเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บา้นหมู่

ท่ี 7 (คุม้บา้นนายทนั คาํริส) 

เพ่ือแกไ้ขปัญหาการขาดแคลน

นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

270,000 - - - - จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้าใชอ้ยา่งเพียง 

พอ 

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือใช้

ในการอุปโภค บริโภค

อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

10. ขดุเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บา้นหมู่

ท่ี 7 (คุม้บา้นนายสะรัส  คาํเนียม) 

เพ่ือแกไ้ขปัญหาการขาดแคลน

นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 

หมู่ท่ี 1  

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

50,000 - - - - จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้าใชอ้ยา่งเพียง 

พอ 

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือใช้

ในการอุปโภค บริโภค

อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

11. ขยายเขตประปาหมู่บา้นภายใน

หมู่บา้น หมู่ท่ี 1 บา้นวงัขอน 

เพ่ือแกไ้ขปัญหาการขาดแคลน

นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 

วางท่อพีวซีี 

2” ยาว 650 ม. 

50,000 - - - - จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้าใชอ้ยา่งเพียง 

พอ 

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือใช้

ในการอุปโภค บริโภค

อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติและการสร้างมูลค่าเพิม่ 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่2   การพฒันาด้านแหล่งนํา้ 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านแหล่งนํา้ 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

12. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา

หมู่บา้น หมู่ท่ี  1 -  9 

เพ่ือใหร้ะบบประปาหมู่บา้น

สามารถใชง้านไดต้ามปกติ 

ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จาํนวน

ครัวเรือนมีนํ้ า

ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประชาชนมีนํ้ าเพ่ือใช้

ในการอุปโภค บริโภค

อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

13. สนบัสนุนถงับรรจุนํ้ าใหก้บั

หมู่บา้น  หมู่ท่ี 1 - 9 

เพ่ือใหมี้สถานท่ีเก็บกกันํ้ าเพ่ือ

ใชใ้นการอุปโภค - บริโภค 

ขนาดบรรจุ 

2,000 ลิตร 

จาํนวน  9  ถงั  

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จาํนวน

ครัวเรือนมีนํ้ า

ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประชาชนมีนํ้ าเพ่ือใช้

ในการอุปโภค บริโภค

อยา่งเพียงพอ 

สาํนกังาน

ปลดั 

14. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นคุม้

บา้นโนน  หมู่ท่ี 4 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค อยา่งเพียงพอ 

ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จาํนวน

ครัวเรือนมีนํ้ า

ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประชาชนมีนํ้ าเพ่ือใช้

ในการอุปโภค บริโภค

อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

15. ขดุเจาะบ่อบาดาล คุม้ส่ีแยก 

พร้อมส่ิงประกอบ หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค อยา่งเพียงพอ 

ขดุเจาะบ่อบา 

ดาลเฉล่ียลึกไม่

นอ้ยกวา่ 54 ม. 

100,000 - - - - จาํนวน

ครัวเรือนมีนํ้ า

ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประชาชนมีนํ้ าเพ่ือใช้

ในการอุปโภค บริโภค

อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

16. ก่อสร้างระบบประปาด่ืมได้

หมู่บา้น 

เพ่ือใหป้ระชาชนทุกครัวเรือน

มีนํ้ าด่ืมนํ้ าใชท่ี้สะอาดและ

พอเพียงต่อความตอ้งการ 

ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

 

- - 100,000 100,000 100,000 จาํนวน

ครัวเรือนมีนํ้ า

ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประชาชนมีนํ้ าเพ่ือใช้

ในการอุปโภค บริโภค

อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1    การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติและการสร้างมูลค่าเพิม่ 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่2 การพฒันาด้านแหล่งนํา้    

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านแหล่งนํา้ 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

17. ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาด

ใหญ่มาก แม่นํ้ าป่าสกัหมู่ท่ี 1, 2 

และหมู่ท่ี 8 

เพ่ือใหป้ระชาชนทุกครัวเรือน

มีนํ้ าด่ืมนํ้ าใชท่ี้สะอาดและ

พอเพียงต่อความตอ้งการ 

ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4,200,000 

 

- จาํนวน

ครัวเรือนมีนํ้ า

ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประชาชนมีนํ้ าเพ่ือใช้

ในการอุปโภค บริโภค

อยา่งเพียงพอ 

 

กองช่าง 

18. ขดุลอกเหมืองส่งนํ้ าเพ่ือการ 

เกษตร 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอ

สาํหรับทาํการเกษตร 

ขนาด ก. 1.50 x 

ล.0.80xย.1,357ม.

ปริมาตรดินขุด 

1,800 ลบ.ม. 

- 

 

- 

 

70,000 

 

- 

 

- จาํนวน

ครัวเรือนมีนํ้ า

ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประชาชนมีนํ้ าเพ่ือใช้

ในการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ 

 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1    การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติและการสร้างมูลค่าเพิม่ 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 2  การพฒันาด้านแหล่งนํา้    

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านแหล่งนํา้ 

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้ าวงัเก้ิง เพ่ือเป็นแหล่งสาํรองนํ้ าเพ่ือ

ใชท้าํการเกษตรอยา่งพอเพียง 

หมู่ท่ี 8 

 

- - - 1,000,000 

 

1,000,000 

 

จาํนวน

ครัวเรือนมีนํ้ า

ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

เกษตรกรมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

2. ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้ าหว้ยนํ้ าพ้ี เพ่ือเป็นแหล่งสาํรองนํ้ าเพ่ือ

ใชท้าํการเกษตรอยา่งพอเพียง 

หมู่ท่ี 2 

 

- - - 1,000,000 

 

1,000,000 

 

จาํนวน

ครัวเรือนมีนํ้ า

ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

เกษตรกรมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

3. ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้ าวงัทางเรียบ เพ่ือเป็นแหล่งสาํรองนํ้ าเพ่ือ

ใชท้าํการเกษตรอยา่งพอเพียง 

หมู่ท่ี 2 

 

- - - 10,000,00

0 

 

10,000,00

0 

 

จาํนวน

ครัวเรือนมีนํ้ า

ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

เกษตรกรมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

4. ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้ าหว้ยลากแคลน เพ่ือเป็นแหล่งสาํรองนํ้ าเพ่ือ

ใชท้าํการเกษตรอยา่งพอเพียง 

หมู่ท่ี 3 

 

- - - 1,000,000 

 

1,000,000 

 

จาํนวน

ครัวเรือนมีนํ้ า

ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

เกษตรกรมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

5. ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้ าหว้ยตาโรง เพ่ือเป็นแหล่งสาํรองนํ้ าเพ่ือ

ใชท้าํการเกษตรอยา่งพอเพียง 

หมู่ท่ี 3 

 

- - - 1,000,000 

 

1,000,000 

 

จาํนวน

ครัวเรือนมีนํ้ า

ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

เกษตรกรมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



26 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา                                                    

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1       การส่งเสริมเกษตรปลอดภยั การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติและการสร้างมูลค่าเพิม่ 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่2  การพฒันาด้านแหล่งนํา้    

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านแหล่งนํา้ 

2.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

6. ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้ าหว้ยโป่ง เพ่ือเป็นแหล่งสาํรองนํ้ าเพ่ือ

ใชท้าํการเกษตรอยา่งพอเพียง 

หมู่ท่ี 3 

 

- - - 1,000,000 

 

1,000,000 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่ง 

เพียงพอ 

เกษตรกรมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

7. ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้ าขนาดเลก็หว้ย

ทางเลย 

เพ่ือเป็นแหล่งสาํรองนํ้ าเพ่ือ

ใชท้าํการเกษตรอยา่งพอเพียง 

หมู่ท่ี 6 

 

- - - 1,000,000 

 

1,000,000 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่ง 

เพียงพอ 

เกษตรกรมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

8. ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้ าหว้ยผกักดู เพ่ือเป็นแหล่งสาํรองนํ้ าเพ่ือ

ใชท้าํการเกษตรอยา่งพอเพียง 

หมู่ท่ี 6 

 

- - - 1,000,000 

 

1,000,000 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่ง

เพียงพอ 

เกษตรกรมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

9. ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้ าหว้ยนํ้ ามี เพ่ือเป็นแหล่งสาํรองนํ้ าเพ่ือ

ใชท้าํการเกษตรอยา่งพอเพียง 

หมู่ท่ี 6 

 

- - - 1,000,000 

 

1,000,000 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่ง

เพียงพอ 

เกษตรกรมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

10. ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้ าหว้ยโสกฮงั เพ่ือเป็นแหล่งสาํรองนํ้ าเพ่ือ

ใชท้าํการเกษตรอยา่งพอเพียง 

หมู่ท่ี 5 

 

- - - 1,000,000 

 

1,000,000 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่ง

เพียงพอ 

เกษตรกรมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



27 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา                                                    

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1       การส่งเสริมเกษตรปลอดภยั การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติและการสร้างมูลค่าเพิม่ 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่2  การพฒันาด้านแหล่งนํา้    

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านแหล่งนํา้ 

2.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

11. ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้ าหว้ยบง เพ่ือเป็นแหล่งสาํรองนํ้ าเพ่ือ

ใชท้าํการเกษตรอยา่งพอเพียง 

หมู่ท่ี 5 

 

- - - 1,000,000 

 

1,000,000 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่ง 

เพียงพอ 

เกษตรกรมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

12. ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้ าหว้ยโป่งนํ้ า เพ่ือเป็นแหล่งสาํรองนํ้ าเพ่ือ

ใชท้าํการเกษตรอยา่งพอเพียง 

หมู่ท่ี 9 

 

- - - 1,000,000 

 

1,000,000 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่ง 

เพียงพอ 

เกษตรกรมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

13. ปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบาย

นํ้ าตาํบลตาดกลอย 

เพ่ือใหป้ระตูระบายนํ้ า

สามารถใชง้านไดต้าม 

ปกติสอดคลอ้งกบัสภาพ

ปัญหาเศษสวะอุดตนับริเวณ

ประตูระบายนํ้ า 

หมู่ท่ี 4 

 

- 100,000 - 100,000 

 

100,000 

 

จาํนวนแห่ง ระบบการไหลเวยีนของ

นํ้ าในลาํนํ้ าเลาสามารถ

ระบายนํ้ าไดท้นัท่วงที

ลดปัญหาภาวะนํ้ าท่วม 

กองช่าง 

14. ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้ าหว้ยพะยวง เพ่ือเป็นแหล่งสาํรองนํ้ าเพ่ือ

ใชท้าํการเกษตรอยา่งพอเพียง 

หมู่ท่ี 2 

 

- - - 1,000,000 

 

1,000,000 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่ง

เพียงพอ 

เกษตรกรมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.02 



28 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา                                                    

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1       การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติและการสร้างมูลค่าเพิม่ 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่2  การพฒันาด้านแหล่งนํา้    

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านแหล่งนํา้ 

2.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

15. ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้ าถํ้าปลาดุก เพ่ือเป็นแหล่งสาํรองนํ้ าเพ่ือ

ใชท้าํการเกษตรอยา่งพอเพียง 

หมู่ท่ี 3 

 

- - - 1,000,000 

 

1,000,000 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่ง 

เพียงพอ 

เกษตรกรมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

16. ก่อสร้างฝายนํ้ าลน้หว้ยศาลเจา้ เพ่ือกกัเก็บนํ้ าไวใ้ชท้าํ

การเกษตรของ 

ประชาชน 

หมู่ท่ี 5 

 

- - - 500,000 

 

500,000 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่ง 

เพียงพอ 

เกษตรกรมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

17. ก่อสร้างฝายนํ้ าลน้หว้ยซาํเกียง เพ่ือกกัเก็บนํ้ าไวใ้ชท้าํ

การเกษตรของ 

ประชาชน 

หมู่ท่ี 5 

 

- - - 500,000 

 

500,000 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่ง 

เพียงพอ 

เกษตรกรมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

18. ก่อสร้างฝายนํ้ าลน้หว้ยลึก เพ่ือกกัเก็บนํ้ าไวใ้ชท้าํ

การเกษตรของ 

ประชาชน 

หมู่ท่ี 8 

 

- - - 500,000 

 

500,000 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่ง 

เพียงพอ 

เกษตรกรมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

19. ก่อสร้างฝายนํ้ าลน้หว้ยอีจีน เพ่ือกกัเก็บนํ้ าไวใ้ชท้าํ

การเกษตรของ 

ประชาชน 

หมู่ท่ี 2 

 

- - - 500,000 

 

500,000 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่ง 

เพียงพอ 

เกษตรกรมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



29 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา                                                    

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1       การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติและการสร้างมูลค่าเพิม่ 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่2  การพฒันาด้านแหล่งนํา้    

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านแหล่งนํา้ 

2.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

20. ขดุลอกหว้ยนํ้ าเลา เพ่ือป้องกนัปัญหานํ้ าท่วม

และประชาชนมีนํ้ าสาํหรับ

อุปโภคบริโภคเพียงพอ 

หมู่ท่ี 3,4,5 

และ 7 

 

- - - 200,000 

 

200,000 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าอุปโภคบริโภค 

เพียงพอ 

นํ้าไม่ท่วม ประชาชนมี

นํ้ าเพ่ือใชใ้นการอุปโภค

บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

21. ขดุลอกคลองหว้ยอีจีน หมู่ท่ี 2 เพ่ือป้องกนัปัญหานํ้ าท่วม

และประชาชนมีนํ้ าสาํหรับ

อุปโภคบริโภคเพียงพอ 

ขนาด ก.10 xล.3.5x 

ย.1,370 ม.ปริมาตร

ดินขดุ 12,975 ลบ.

ม. 

- 

 

- 500,000 - 

 

- 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าอุปโภคบริโภค 

เพียงพอ 

นํ้าไม่ท่วม ประชาชนมี

นํ้ าเพ่ือใชใ้นการอุปโภค

บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

22. ขดุลอกแม่นํ้ าป่าสกั เพ่ือป้องกนัปัญหานํ้ าท่วม

และประชาชนมีนํ้ าสาํหรับ

อุปโภคบริโภคเพียงพอ 

หมู่ท่ี 1, 2 ,6 

และ 8 

 

- - - 200,000 

 

200,000 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าอุปโภคบริโภค 

เพียงพอ 

นํ้าไม่ท่วม ประชาชนมี

นํ้ าเพ่ือใชใ้นการอุปโภค

บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

23. ขดุลอกคลองหว้ยลึก หมู่ท่ี 8 เพ่ือป้องกนัปัญหานํ้ าท่วม

และประชาชนมีนํ้ าสาํหรับ

อุปโภคบริโภคเพียงพอ 

ขนาด ก.8 xล.3x 

ย.2,200 ม.ปริมาตร

ดินขดุ 13,200 ลบ.

ม. 

- 

 

- 

 

500,000 

 

- 

 

- จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าอุปโภคบริโภค 

เพียงพอ 

นํ้าไม่ท่วม ประชาชนมี

นํ้ าเพ่ือใชใ้นการอุปโภค

บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

24. ขดุลอกอ่างเก็บนํ้ าหว้ยถํ้าปลาดุก

พร้อมวางท่อส่งนํ้ าเขา้พ้ืนท่ี

การเกษตร 

เพ่ือใหส้ามารถเก็บกกันํ้ าได้

มากข้ึน 

หมู่ท่ี 3 

 

- - - 100,000 

 

100,000 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าอุปโภคบริโภค 

เพียงพอ 

เกษตรกรมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



30 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1       การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติและการสร้างมูลค่าเพิม่ 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่2  การพฒันาด้านแหล่งนํา้    

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านแหล่งนํา้ 

2.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

25. ขดุสระเพ่ือกกัเก็บนํ้ าหนองป่าติ้ว 

– นํ้าจั้น 

เพ่ือใหเ้กษตรกรมีนํ้ าใชน้อก

ฤดูฝนและเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร 

หมู่ท่ี 8 

 

- - - 100,000 

 

100,000 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่ง 

เพียงพอ 

เกษตรกรมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

26. ขดุสระเพ่ือกกัเก็บนํ้ า หนองป่า

เป้า – นํ้าจั้น 

เพ่ือใหเ้กษตรกรมีนํ้ าใชน้อก

ฤดูฝนและเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร 

หมู่ท่ี 8 

 

- - - 100,000 

 

100,000 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่ง 

เพียงพอ 

เกษตรกรมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

27. ก่อสร้างฝายกกัเก็บนํ้ าหว้ยโป่งนํ้ า

แบบมีประตูเปิด - ปิด 

เพ่ือใหเ้กษตรกรมีนํ้ าใชน้อก

ฤดูฝนและเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร 

หมู่ท่ี 9 

 

- - - 100,000 

 

100,000 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่ง 

เพียงพอ 

เกษตรกรมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

28. ขดุสระเพ่ือกกัเก็บนํ้ า หว้ยโป่งนํ้ า เพ่ือใหเ้กษตรกรมีนํ้ าใชน้อก

ฤดูฝนและเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร 

หมู่ท่ี 9 

 

- - - 100,000 

 

100,000 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่ง 

เพียงพอ 

เกษตรกรมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

29. ขดุลอกอ่างเก็บนํ้ าพร้อมวางท่อ

ส่งนํ้ าเพ่ือการเกษตร 

เพ่ือใหเ้กษตรกรมีนํ้ าใชน้อก

ฤดูฝนและเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร 

หมู่ท่ี 1 

 

- - - 100,000 

 

100,000 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่ง 

เพียงพอ 

เกษตรกรมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



31 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1       การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติและการสร้างมูลค่าเพิม่ 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่2  การพฒันาด้านแหล่งนํา้    

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านแหล่งนํา้ 

2.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

30. ขดุบ่อนํ้ าต้ืนภายในหมู่บา้น เพ่ือกกัเก็บนํ้ าไวใ้ช ้อุปโภค-

บริโภคและทาํการเกษตร 

จาํนวน 2 จุด 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่ง

เพียงพอ 

ประชาชนมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

31. ก่อสร้างฝายนํ้ าลน้หว้ยนํ้ าเลา เพ่ือกกัเก็บนํ้ าไวใ้ช ้อุปโภค-

บริโภคและทาํการเกษตร 

จาํนวน 1 แห่ง 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่ง 

เพียงพอ 

เกษตรกรมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

32. ขดุสระสาธารณะหว้ยศาลเจา้

พร้อมวางท่อส่งนํ้ า 

เพ่ือใหเ้กษตรกรมีนํ้ าใชน้อก

ฤดูฝนและเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร 

หมู่ท่ี 5 

 

- - - 100,000 

 

100,000 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่ง 

เพียงพอ 

ประชาชนมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

33. ขดุลอกสระคุม้บา้นใหม่ เพ่ือใหเ้กษตรกรมีนํ้ าใชน้อก

ฤดูฝนและเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร 

หมู่ท่ี 6 

 

- - - 100,000 

 

100,000 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่ง 

เพียงพอ 

ประชาชนมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

34. ขดุลอกสระคุม้วดัวงัเวนิพฒันา เพ่ือใหเ้กษตรกรมีนํ้ าใชน้อก

ฤดูฝนและเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร 

หมู่ท่ี 6 

 

- - - 100,000 

 

100,000 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่ง 

เพียงพอ 

ประชาชนมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



32 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1       การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติและการสร้างมูลค่าเพิม่ 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่2  การพฒันาด้านแหล่งนํา้    

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านแหล่งนํา้ 

2.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

35. ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้ าหว้ยลึก เพ่ือกกัเก็บนํ้ าไวใ้ช ้อุปโภค-

บริโภคและทาํการเกษตร 

หมู่ท่ี 1 - - - 1,000,000 

 

1,000,000 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่ง 

เพียงพอ 

เกษตรกรมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

36. ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้ าหว้ยงวงชา้ง เพ่ือกกัเก็บนํ้ าไวใ้ช ้อุปโภค-

บริโภคและทาํการเกษตร 

หมู่ท่ี 2 

 

- - - 1,000,000 

 

1,000,000 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่ง 

เพียงพอ 

เกษตรกรมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

37. ขดุสระเก็บกกันํ้ าสาธารณะ

ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี  1 

เพ่ือใหเ้กษตรกรมีนํ้ าใชน้อก

ฤดูฝนและเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร 

1 จุด 

(ตามแบบ อบต.

กาํหนด ) 

 

- - - 100,000 

 

100,000 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่ง 

เพียงพอ 

ประชาชนมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

38. ก่อสร้างผนงัป้องกนัตล่ิงคลอง

หว้ยอีจีน หมู่ท่ี  2 

เพ่ือป้องกนัการพงัทลายของ

ตล่ิงและป้องกนันํ้ าท่วม 

1 จุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด  

 

100,000 

 

- 

 

- 100,000 

 

100,000 

 

จาํนวนครัวเรือนท่ี

นํ้ าไม่ท่วม 

 

ป้องกนัตล่ิงพงัและนํ้ า

ไม่ท่วม 

กองช่าง 

39. ขดุสระเก็บกกันํ้ าสาธารณะ

ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี  3 

เพ่ือใหเ้กษตรกรมีนํ้ าใชน้อก

ฤดูฝนและเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร 

1 จุด 

(ตามแบบ อบต.

กาํหนด ) 

- - - 100,000 

 

100,000 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่ง 

เพียงพอ 

ประชาชนมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



33 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1       การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติและการสร้างมูลค่าเพิม่ 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่2  การพฒันาด้านแหล่งนํา้    

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านแหล่งนํา้ 

2.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

40. ขดุสระเก็บกกันํ้ าสาธารณะ

ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี  4 

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใชน้อกฤดูฝน

และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

1 จุด 
(ตามแบบ อบต.

กาํหนด ) 

- 

 

- 
 

- 
 

200,000 
 

200,000 
 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชเ้พียงพอ 

ประชาชนมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

41. ขดุสระเก็บกกันํ้ าสาธารณะ

ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี  5 

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใชน้อกฤดูฝน

และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

1 จุด 
(ตามแบบ อบต.

กาํหนด ) 

- 
 

- 
 

- 
 

200,000 
 

200,000 
 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชเ้พียงพอ 

ประชาชนมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

42. ขดุลอกคลองหว้ยอีหมอ้  -  หว้ย

โป่งนํ้ า 

เพ่ือป้องกนัปัญหานํ้าท่วมและขาด

แคลนนํ้า 

หมู่ท่ี 9 

(ตามแบบ อบต.

กาํหนด ) 

- 
 

- 
 

- 
 

100,000 
 

100,000 
 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชเ้พียงพอ 

ประชาชนมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

43. ก่อสร้างฝายนํ้ าลน้หว้ยโป่งนํ้ า เพ่ือป้องกนัปัญหานํ้าท่วมและขาด

แคลนนํ้า 

หมู่ท่ี 9 
(ตามแบบ อบต.

กาํหนด ) 

- - - 100,000 

 

100,000 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชเ้พียงพอ 

ประชาชนมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

44. ขดุลอกคลองหว้ยกา้งปลา เพ่ือป้องกนัปัญหานํ้าท่วมและขาด

แคลนนํ้า 

หมู่ท่ี 3 - - - 
 

100,000 

 

100,000 

 

จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าใชอ้ยา่ง 

เพียงพอ 

ประชาชนมีนํ้ าใชเ้พ่ือ

การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

45. ขดุลอกคลองหนองกางแก่ว 

 หมู่ท่ี 2 

เพ่ือป้องกนัปัญหานํ้ าท่วม

และประชาชนมีนํ้ าสาํหรับ

อุปโภคบริโภคเพียงพอ 

ขนาด ล.1xย.2,600 

ม.ปริมาตรดินขุด 

13,000 ลบ.ม. 

- 

 

- 

 

500,000 

 

- 

 

- จาํนวนครัวเรือนมี

นํ้ าอุปโภคบริโภค 

เพียงพอ 

นํ้าไม่ท่วม ประชาชนมี

นํ้ าเพ่ือใชใ้นการอุปโภค

บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหว้ยชมพ ู

1  หมู่ท่ี 1 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 68 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - 120,000 - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

2. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหว้ยชมพ ู

2  หมู่ท่ี 1 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 58 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

100,000 100,000 - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

3. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหว้ยชมพ ู

3  หมู่ท่ี 1 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 57 x  

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- 100,000 - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

4. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหว้ยข้ีตม 

- หว้ยลึก หมู่ท่ี 1 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 58 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - 100,000 - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

5. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยป่าชา้วงั

ขอน หมู่ท่ี 1  

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 58 x 

 0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - 100,000 - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

6. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบา้นนาย

เสง่ียม หมู่ท่ี 1 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 58 x  

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

7. ก่อสร้างถนน คสล. หว้ยข้ีตม  

หมู่ท่ี 1 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 6 x 200x  

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- 500,000 - - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

8. ก่อสร้างถนน คสล.สายวดัหว้ย

กา้งปลา หมูท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 55 x  

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

9. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหว้ยชมพ ู

4  หมู่ท่ี 1   

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 58 x  

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

10. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหว้ยชมพ ู

5 หมู่ท่ี 1   

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 58 x  

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

11. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหว้ยชมพ ู

6  หมู่ท่ี 1   

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 58 x 

 0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

12. ก่อสร้างถนน คสล.สายอ่างหว้ย

กาบเปลือย หมู่ท่ี 1   

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 4 x 215 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - 500,000 - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

13. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยวงัขอน – 

หว้ยลึก หมู่ท่ี 1   

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 58  

x 0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

14. ก่อสร้างถนน คสล. คุม้หนองกาง

แก่ว หมู่ท่ี 2 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 58 x  

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

15. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยป่าขาด 

หมู่ท่ี 2 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 70 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

150,000 - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

16. ก่อสร้างถนน คสล.ซ.หว้ยเหล่ายา่ 

หมู่ท่ี 2 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 56 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

100,000 - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

17. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยขา้งสาํนกั

สงฆม์งคลชยั หมู่ท่ี 2  

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 57 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

100,000 - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

18. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบา้นนาย

สมคัร หมู่ท่ี 2 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 56 x  

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- 100,000 - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

19. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหว้ยกาํพ้ี 

หมู่ท่ี 2 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 83 x  

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- 150,000 - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

20. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบา้นนาย

บวัสี  หมู่ท่ี 2 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 2.5 x 65 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

100,000 - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



38 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

21. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสระบา้น

โนน  หมู่ท่ี 2 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 58 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

22. ก่อสร้างถนน คสล. สายหว้ย

งวงชา้ง หมู่ท่ี 2 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 58 x  

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

23. ก่อสร้างถนน  คสล.คุม้ยายเล้ียง 

หมู่ท่ี 2 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 57 x  

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

100,000 - - - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

24. ก่อสร้างถนน คสล. เขา้บ่อท้ิงขยะ

หมู่ท่ี 2  

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 111 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

200,000 200,000 - - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

25. ก่อสร้างถนน คสล. สายโคกนอ้ย  

- โคกสูง หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 52 x  

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- 100,000 - - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



39 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

26. ก่อสร้างถนน คสล.หว้ยอีหมอ้ – 

ไร่ตาทรัพย ์ หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

27. ก่อสร้างถนน คสล.สายหว้ยลาด

กลอย หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 52 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- 100,000 - - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

28. ก่อสร้างถนน คสล.สายซาํน่อง – 

ซาํไคร้ หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

29. ก่อสร้างถนน คสล.คุม้บา้นโนน 

หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

30. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยขา้งวดัศรี

สุมงัคลาราม หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



40 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

31. ก่อสร้างถนน คสล.หว้ยอีหมอ้ – 

ซาํน่อง  หมู่ท่ี  3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

32. ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองกาง

แก่ว – หว้ยบง  หมู่ท่ี  3  

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

33. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยวดัหว้ย

กา้งปลา หมู่ท่ี  3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 56 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

100,000 - - - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

34. ก่อสร้างถนน คสล.สายตาดกลอย

เหนือ -หนองกางแก่ว หมู่ท่ี 3  

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 4 x 41,80 

x 0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

100,000 200,000 - - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

35. ก่อสร้างถนน คสล. สายหว้ยลาก

ขา้วหมู่ท่ี  5 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 52 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



41 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

36. ก่อสร้างถนน คสล. สายหว้ยอี

หมอ้   -โคกถํ้าเสือ  ( ต่อจากจุด

เดิม ) หมู่ท่ี 3   

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

37. ก่อสร้างถนน คสล. สายโคกซาํ

ม่วง  หมู่ท่ี 3   

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

38. ก่อสร้างถนน คสล.สายหว้ยอี

หมอ้ –ไร่พอ่วทิย ์ หมู่ท่ี 3   

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

39. ก่อสร้างถนน คสล.สายหว้ยสะ

ดวง  หมู่ท่ี 3   

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

40. ก่อสร้างถนน คสล.สายซาํไคร้ 

 – หว้ยบง  หมู่ท่ี 3   

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



42 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

41. ก่อสร้างถนน คสล.สายขา้ง

โรงเรียนบา้นตาดกลอย  หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 57 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

100,000 - - - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

42. ก่อสร้างถนน คสล.สายหว้ยอี

หมอ้ – ภูแผงมา้  หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

43. ก่อสร้างถนน คสล.สายไร่ตาลํ้า – 

ซาํมะขะ  หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

44. ก่อสร้างถนน คสล. สายภูข้ีแตก – 

หว้ยสะดวง  หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

45. ก่อสร้างถนน คสล.สายไร่พอ่อ๋ิว 

หมู่ท่ี 5 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 52 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



43 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

46. ก่อสร้างถนน คสล. สายหว้ยอี

หมอ้  - ซาํไคร้  หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

47. ก่อสร้างถนน คสล.สายขา้งบา้น

นางแหยม  หมู่ท่ี 4 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 4 x 110 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- 285,000 - - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

48. ก่อสร้างถนน คสล.สายประปา

ใหม่  หมู่ท่ี 4 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

49. ก่อสร้างถนน คสล.สายโคกนก

กระทา  หมู่ท่ี 4 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 77 x  

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

100,000 - - - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

50. ก่อสร้างถนน คสล.สายวงัขา้ม  -

ท่าไฮหยอ่ง หมู่ท่ี 4 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 50 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

100,000 - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



44 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

51. ก่อสร้างถนน คสล.สายขา้งไร่

นายศรเพชร  หมู่ท่ี 4 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 57 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

100,000 - - - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

52. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลงัวดั

ตาดกลอยใต ้ หมู่ท่ี 4 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

53. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบา้นนาย

ชยัโทน  หมู่ท่ี 4 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

54. ก่อสร้างถนน คสล. สายหว้ยซาํ

เกียง หมู่ท่ี 5 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 53 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

100,000 - - - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

55. ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล.

เช่ือมหมู่บา้นตาดกลอยใต ้- 

วงัเวนิพฒันา หมู่ท่ี 4 - หมู่ท่ี 6 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

จุดท่ีชาํรุด 

(ตามแบบ อบต.

กาํหนด) 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

56. ก่อสร้างถนนนํ้ าลน้ หว้ยลากขา้ว  

หมู่ท่ี 5 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

57. ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นเก่า  

หมู่ท่ี 5 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 53 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

100,000 - - - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

58. ก่อสร้างถนน คสล.สายวดัตาดข่า   

หมู่ท่ี 5 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 57 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

100,000 - - - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

59. ก่อสร้างถนน คสล.สายตาดข่า – 

กกกลว้ยนวน หมู่ท่ี 5 - หมู่ท่ี 7 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

60. ก่อสร้างถนน คสล.สายศาลเจา้  

หมู่ท่ี 5 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



46 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

61. ก่อสร้างถนน คสล.สายหว้ยซาํ

เกียง  หมู่ท่ี 4 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

62. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบา้นพอ่

อ่าง  หมู่ท่ี 5 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

-- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

63. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบา้นพอ่

จบ  หมู่ท่ี 5 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

65. ก่อสร้างถนน คสล. สายภูกกแหน 

– ถนนใหญ่  หมู่ท่ี 5 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 51 x  

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- 100,000 - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

65. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบา้นนาย

วฒันา ทองแพง หมู่ท่ี 5 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



47 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

66. ก่อสร้างถนน คสล.สายไร่พอ่เอม็  

หมู่ท่ี 5 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

67. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบา้นพอ่

แพม  หมู่ท่ี 5 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

68. ก่อสร้างถนน คสล.สายไร่พอ่อ๋ิว  

หมู่ท่ี 5 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 51 x  

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- 100,000 - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

69. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบา้นพอ่

เบอร์  หมู่ท่ี 5 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

70. ก่อสร้างถนน คสล. สายไร่พอ่เก๋  

หมู่ท่ี 5 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

71. ก่อสร้างถนน คสล. สายวงัเก้ิง-วงั

ขา้วหลาม  หมู่ท่ี 8 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 57 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

100,000 - 100,000 - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

72. ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยก

บา้นวงัเวนิ  หมู่ท่ี 6 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 8 x 40 x 

 0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- 200,000 - - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

73. ก่อสร้างถนน คสล. สายศาลแดง-

หนองปลาติ้ว หมู่ท่ี 8 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 56 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

100,000 - 100,000 - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

74. ก่อสร้างถนน คสล.สายเขา้ ศพด.  

หมู่ท่ี 7 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 104 

 x 0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- 200,000 - - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

75. ก่อสร้างถนน คสล. สายเขา้

หมู่บา้น หมู่ท่ี 7 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 2 x 110 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- 150,000 - - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

76. ก่อสร้างถนน คสล. สายกกแหน  

หมู่ท่ี 6 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

77. ก่อสร้างถนน คสล. สายหว้ยผกั

กดู – หว้ยดงไร่  หมู่ท่ี 6 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

78. ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ลาดยาง

เช่ือมหมู่บา้น ( ตาดกลอย - อุ่มกะ

ทาด ) หมู่ท่ี 6 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

ตามแบบ อบต. 

กาํหนด 

- - 250,000 250,000 250,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

79. ก่อสร้างถนน คสล. สายหว้ยโป่ง

นํ้ า หมู่ท่ี 9 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 4 x 81x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - 200,000 - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

80. ก่อสร้างถนน คสล. สายหว้ยยาง

แครง 4   หมู่ท่ี 7 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



50 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

81. ก่อสร้างถนนนํ้ าลน้ หว้ยท่า

ลาด  หมู่ท่ี 7 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทางสญัจร

ไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

82. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบา้น

ลุงล้ือ  หมู่ท่ี 7 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทางสญัจร

ไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

83. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบา้น

นางถาวร  หมู่ท่ี 7 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทางสญัจร

ไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

84. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบา้น

นายสวนแตง  หมู่ท่ี 7 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทางสญัจร

ไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

85. ก่อสร้างถนน คสล.สายกก

กลว้ยนวน – ตาดข่า  หมู่ท่ี 7 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทางสญัจร

ไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



51 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

86. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปา

บา้นโนน  หมู่ท่ี 7 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

87. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยศาลตาปู่  

หมู่ท่ี 7 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

88. ก่อสร้างถนน คสล.สายป่าชา้กก

กลว้ยนวน  หมู่ท่ี 7 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

89. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบา้นพอ่

หมี  หมู่ท่ี 7 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

90. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยซาํเข   

หมู่ท่ี 7 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 60 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

120,000 - - - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



52 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

91. ก่อสร้างถนน คสล. สายวงัม่วง -  

นํ้าจั้น หมู่ท่ี 8  

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 4 x 43 x  

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- 100,000 - - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

92. ก่อสร้างถนน คสล. สายสาํนกั

สงฆเ์ทพคีรีมงคล  

(ต่อจากจุดเดิม ) หมู่ท่ี 8 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

93. ก่อสร้างถนน คสล. สายหว้ยลึก ( 

สายบน )  หมู่ท่ี 8 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

94. ก่อสร้างถนน คสล. สายหว้ยลึก ( 

สายล่าง )  หมู่ท่ี 8 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

95. ก่อสร้างถนน คสล.สายนํ้ าจั้น  

หมู่ท่ี 8 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 6 x 200 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- 500,000 - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



53 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

96. ก่อสร้างถนน คสล. สายเขา้วดั 

นวศรี  หมู่ท่ี 8 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 58 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

100,000 - - - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

97. ก่อสร้างถนน คสล.สายวงัเก้ิง – 

วงัขา้วหลาม  หมู่ท่ี 8 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 58 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

100,000 - - - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

98. ก่อสร้างถนน คสล. สายศาลแดง 

– หนองป่าติ้ว  หมู่ท่ี 8 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

99. ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบา้นนาย

พิเศษ  หมูท่ี่ 9 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

100. ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบา้น

นายจรัญ  หมู่ท่ี 9 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



54 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

101. ก่อสร้างถนนคสล.สายหว้ยโป่ง

นํ้ า – หนองกางแก่ว  หมู่ท่ี 9 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

102. ก่อสร้างถนน คสล.สายหว้ยโป่ง

นํ้ า  หมู่ท่ี 9  

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 4 x 40+41 

x 0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- 200,000 - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

103. ก่อสร้างถนน คสล.สายหว้ยโป่ง

นํ้ า – หว้ยอีหมอ้  หมู่ท่ี 9 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

104. ก่อสร้างถนนคสล.คุม้บา้นใหญ่ 

(ต่อจากจุดเดิม)  หมู่ท่ี 9 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

105. ก่อสร้างถนนคสล.คุม้ถํ้าปลาดุก

(ต่อจากจุดเดิม)  หมู่ท่ี 9 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



55 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

106. ก่อสร้างระบบระบายนํ้ าบริเวณ

ถนน คสล.ภายในหมู่บา้น  

หมู่ท่ี  1 

เพ่ือป้องกนัปัญหานํ้ ากดัเซาะ

ถนน 

ตามแบบ อบต. 

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ถนนและไหล่ทางไม่

ชาํรุดประชาชนสญัจร

ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

107. ก่อสร้างระบบระบายนํ้ าบริเวณ

ถนน คสล.ภายในหมู่บา้น  

 หมู่ท่ี  2 

เพ่ือป้องกนัปัญหานํ้ ากดัเซาะ

ถนน 

ตามแบบ อบต. 

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ถนนและไหล่ทางไม่

ชาํรุดประชาชนสญัจร

ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

108. ก่อสร้างระบบระบายนํ้ าบริเวณ

ถนน คสล. ภายในหมู่บา้น 

(คุม้บา้นนอ้ย) หมู่ท่ี 3 

เพ่ือป้องกนัปัญหานํ้ ากดัเซาะ

ถนน 

ตามแบบ อบต. 

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ถนนและไหล่ทางไม่

ชาํรุดประชาชนสญัจร

ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

109. ก่อสร้างระบบระบายนํ้ าบริเวณ

ถนน คสล. ภายในหมู่บา้น 

(คุม้หนองมา้) หมู่ท่ี 3 

เพ่ือป้องกนัปัญหานํ้ ากดัเซาะ

ถนน 

ตามแบบ อบต. 

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ถนนและไหล่ทางไม่

ชาํรุดประชาชนสญัจร

ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

110. ก่อสร้างระบบระบายนํ้ าบริเวณ

ถนน คสล. ภายในหมู่บา้น 

(คุม้บา้นโนน) หมู่ท่ี 3 

เพ่ือป้องกนัปัญหานํ้ ากดัเซาะ

ถนน 

ตามแบบ อบต. 

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ถนนและไหล่ทางไม่

ชาํรุดประชาชนสญัจร

ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



56 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

111. ก่อสร้างระบบระบายนํ้ าบริเวณ

ถนน คสล. ภายในหมู่บา้น 

(คุม้ร่วมมิตร) หมู่ท่ี 3 

เพ่ือป้องกนัปัญหานํ้ ากดัเซาะ

ถนน 

ตามแบบ อบต. 

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ถนนและไหล่ทางไม่

ชาํรุดประชาชนสญัจร

ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

112. ก่อสร้างระบบระบายนํ้ าบริเวณ

ถนน คสล. ภายในหมู่บา้น 

 หมู่ท่ี 4 

เพ่ือป้องกนัปัญหานํ้ ากดัเซาะ

ถนน 

ตามแบบ อบต. 

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ถนนและไหล่ทางไม่

ชาํรุดประชาชนสญัจร

ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

113. ก่อสร้างระบบระบายนํ้ าถนน

ภายในหมู่บา้น  หมู่ท่ี 5  

เพ่ือป้องกนัปัญหานํ้ ากดัเซาะ

ถนน 

ตามแบบ อบต. 

กาํหนด 

110,000 - - - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ถนนและไหล่ทางไม่

ชาํรุดประชาชนสญัจร

ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

114. ก่อสร้างระบบระบายนํ้ าบริเวณ

ถนน คสล. ภายในหมู่บา้น 

 หมู่ท่ี 6 (คุม้ป่าชา้) 

เพ่ือป้องกนัปัญหานํ้ ากดัเซาะ

ถนน 

ตามแบบ อบต. 

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ถนนและไหล่ทางไม่

ชาํรุดประชาชนสญัจร

ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

115. ก่อสร้างระบบระบายนํ้ าบริเวณ

ถนน คสล. ภายในหมู่บา้น 

 หมู่ท่ี 7 

เพ่ือป้องกนัปัญหานํ้ ากดัเซาะ

ถนน 

ตามแบบ 

อบต. กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ถนนและไหล่ทางไม่

ชาํรุดประชาชนสญัจร

ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



57 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

116. ก่อสร้างระบบระบายนํ้ าบริเวณ

ถนน คสล.ภายในหมู่บา้น  

หมู่ท่ี  8 

เพ่ือป้องกนัปัญหานํ้ ากดัเซาะ

ถนน 

ตามแบบ อบต. 

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ถนนและไหล่ทางไม่

ชาํรุดประชาชนสญัจร

ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

117. ก่อสร้างระบบระบายนํ้ าบริเวณ

ถนน คสล.ภายในหมู่บา้น  

 หมู่ท่ี  9 

เพ่ือป้องกนัปัญหานํ้ ากดัเซาะ

ถนน 

ตามแบบ อบต. 

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ถนนและไหล่ทางไม่

ชาํรุดประชาชนสญัจร

ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

118. ก่อสร้างสะพานขา้มหว้ยนํ้ าเลา

บา้นโนน  -  ฟากวดั  หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

ตามแบบ อบต. 

กาํหนด 

- - - 2,500,000 

 

2,500,000 

 

ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

119. ก่อสร้างสะพานขา้มแม่นํ้ าป่าสกั 

หมู่ท่ี 4 

เพ่ือใหป้ระชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

ตามแบบ อบต. 

กาํหนด 

- - - 2,500,000 

 

2,500,000 

 

ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

120. ขยายสะพานขา้มหว้ยนํ้ าเลา  

หมู่ท่ี  4 

เพ่ือประชาชนสญัจรไปมาได้

สะดวก 

ตามแบบ อบต. 

กาํหนด 

- - - 

 

3,000,000 

 

3,000,000 

 

ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



58 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

121. ก่อสร้างสะพานขา้มหว้ยนํ้ าเลา 

หมู่ท่ี 3 

เพ่ือประชาชนสญัจรไปมาได้

สะดวก 

ตามแบบ อบต. 

กาํหนด 

- - - 3,000,000 3,000,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

122. ก่อสร้างสะพานขา้มแม่นํ้ าป่าสกั 

หมู่ท่ี 8 

เพ่ือประชาชนสญัจรไปมาได้

สะดวก 

ตามแบบ อบต. 

กาํหนด 

- - - 2,500,000 

 

2,500,000 

 

ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

123. ก่อสร้างสะพานหว้ยโป่งนํ้ า หมู่ท่ี 

9 

เพ่ือประชาชนสญัจรไปมาได้

สะดวก 

ตามแบบ อบต. 

กาํหนด 

- - - 2,500,000 

 

2,500,000 

 

ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

124. ก่อสร้างท่อเหล่ียม หว้ยชมพ ู หมู่

ท่ี  1 

เพ่ือประชาชนสญัจรไปมาได้

สะดวกและป้องกนัตล่ิงพงั 

ขนาด 2  ช่องนํ้า

ไหลตามแบบ 

อบต. กาํหนด 

- - - 350,000 350,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวกและไม่เกิด

ปัญหาตล่ิงพงัทลาย 

กองช่าง 

125. ก่อสร้างท่อเหล่ียมหว้ยลึก หมู่ท่ี 1 เพ่ือประชาชนสญัจรไปมาได้

สะดวกและป้องกนัตล่ิงพงั 

ขนาด 2  ช่องนํ้า

ไหลตามแบบ 

 อบต. กาํหนด 

- - - 350,000 350,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวกและไม่เกิด

ปัญหาตล่ิงพงัทลาย 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



59 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

126. ก่อสร้างกาํพง คสล.กนัตล่ิง

บริเวณสะพานหว้ยอีหมอ้ หมู่ท่ี 9 

เพ่ือป้องกนัปัญหาตล่ิงพงั ตามแบบ อบต. 

กาํหนด 

180,000 - - - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ไม่เกิดปัญหาตล่ิง

พงัทลาย 

กองช่าง 

127. ก่อสร้างท่อเหล่ียม  หว้ยกาํพ้ี   

หมู่ท่ี 2 

เพ่ือประชาชนสญัจรไปมาได้

สะดวกและป้องกนัตล่ิงพงั 

ขนาด 2  ช่องนํ้า

ไหล 

ตามแบบ อบต. 

กาํหนด 

- - - 350,000 350,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวกและไม่เกิด

ปัญหาตล่ิงพงัทลาย 

กองช่าง 

128. ก่อสร้างท่อเหล่ียม หว้ยโคก  

หมู่ท่ี 2 

เพ่ือประชาชนสญัจรไปมาได้

สะดวกและป้องกนัตล่ิงพงั 

ขนาด 2  ช่องนํ้า

ไหล 

ตามแบบ อบต. 

กาํหนด 

- - - 350,000 350,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวกและไม่เกิด

ปัญหาตล่ิงพงัทลาย 

กองช่าง 

129. ก่อสร้างท่อเหล่ียมซาํเหมน็  

หมู่ท่ี 2 

เพ่ือประชาชนสญัจรไปมาได้

สะดวกและป้องกนัตล่ิงพงั 

ขนาด 2  ช่องนํ้า

ไหล 

ตามแบบ อบต. 

กาํหนด 

- - - 350,000 350,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวกและไม่เกิด

ปัญหาตล่ิงพงัทลาย 

กองช่าง 

130. ก่อสร้างท่อเหล่ียม ไร่พอ่วทิย ์ 

หมู่ท่ี 3 

เพ่ือประชาชนสญัจรไปมาได้

สะดวกและป้องกนัตล่ิงพงั 

ขนาด 2  ช่องนํ้า

ไหลตามแบบ 

อบต. กาํหนด 

- - - 350,000 350,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวกและไม่เกิด

ปัญหาตล่ิงพงัทลาย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



60 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

131. ก่อสร้างท่อเหล่ียม หว้ยนา  

หมู่ท่ี 3 

เพ่ือประชาชนสญัจรไปมาได้

สะดวกและป้องกนัตล่ิงพงั 

ขนาด 2  ช่องน้

ไหลตามแบบ 

อบต. กาํหนด 

- - - 350,000 350,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวกและไม่เกิด

ปัญหาตล่ิงพงัทลาย 

กองช่าง 

132. ก่อสร้างท่อเหล่ียม นาวงัผา –  

วงัสองหอ้ง หมู่ท่ี 4 

เพ่ือประชาชนสญัจรไปมาได้

สะดวกและป้องกนัตล่ิงพงั 

ขนาด 2  ช่องน้

ไหลตามแบบ 

อบต. กาํหนด 

- - - 350,000 350,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวกและไม่เกิด

ปัญหาตล่ิงพงัทลาย 

กองช่าง 

133. ก่อสร้างท่อเหล่ียมโคกนกกระทา 

– หว้ยนาแลง้ หมู่ท่ี 4 

เพ่ือประชาชนสญัจรไปมาได้

สะดวกและป้องกนัตล่ิงพงั 

ขนาด 2  ช่องนํ้า

ไหลตามแบบ 

อบต. กาํหนด 

- - - 350,000 350,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวกและไม่เกิด

ปัญหาตล่ิงพงัทลาย 

กองช่าง 

134. ก่อสร้างท่อเหล่ียม หว้ยผกักดู – 

ถํ้าปลาดุก  หมู่ท่ี 6 

เพ่ือประชาชนสญัจรไปมาได้

สะดวกและป้องกนัตล่ิงพงั 

ขนาด 2  ช่องนํ้า

ไหลตามแบบ 

อบต. กาํหนด 

- - - 350,000 350,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวกและไม่เกิด

ปัญหาตล่ิงพงัทลาย 

กองช่าง 

135. ก่อสร้างท่อเหล่ียม หว้ยยางแครง  

หมู่ท่ี 7 

เพ่ือประชาชนสญัจรไปมาได้

สะดวกและป้องกนัตล่ิงพงั 

ขนาด 2  ช่องนํ้า

ไหลตามแบบ 

อบต. กาํหนด 

- - - 350,000 350,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวกและไม่เกิด

ปัญหาตล่ิงพงัทลาย 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

136. ก่อสร้างท่อเหล่ียมหนองป่าติ้ว – 

วงัเก้ิง   หมู่ท่ี 8 

เพ่ือประชาชนสญัจรไปมาได้

สะดวกและป้องกนัตล่ิงพงั 

ขนาด 2  ช่องนํ้า

ไหลตามแบบ 

อบต. กาํหนด 

- - - 350,000 350,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวกและไม่เกิด

ปัญหาตล่ิงพงัทลาย 

กองช่าง 

137. ก่อสร้างท่อเหล่ียม วงัเก้ิง – วงั

ขา้วหลาม  หมู่ท่ี 8 

เพ่ือประชาชนสญัจรไปมาได้

สะดวกและป้องกนัตล่ิงพงั 

ขนาด 2  ช่องน้

ไหลตามแบบ 

อบต. กาํหนด 

- - - 350,000 350,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวกและไม่เกิด

ปัญหาตล่ิงพงัทลาย 

กองช่าง 

138. ก่อสร้างท่อเหล่ียม นํ้ าจั้น – วงั

ขา้มหลาม  หมู่ท่ี 8 

เพ่ือประชาชนสญัจรไปมาได้

สะดวกและป้องกนัตล่ิงพงั 

ขนาด 2  ช่องนํ้า

ไหลตามแบบ 

อบต. กาํหนด 

- - - 350,000 350,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวกและไม่เกิด

ปัญหาตล่ิงพงัทลาย 

กองช่าง 

139. ก่อสร้างท่อเหล่ียม ศาลแดง – 

หว้ยโป่งนํ้ า  หมู่ท่ี 9 

เพ่ือประชาชนสญัจรไปมาได้

สะดวกและป้องกนัตล่ิงพงั 

ขนาด 2  ช่องนํ้า

ไหลตามแบบ 

อบต. กาํหนด 

- - - 350,000 350,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวกและไม่เกิด

ปัญหาตล่ิงพงัทลาย 

กองช่าง 

140. ก่อสร้างถนนลาํลองเขา้พ้ืนท่ีทาํ

การเกษตรสายหว้ยลึก – นํ้าจั้น 

หมู่ท่ี 1 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

ระยะทาง 1,500  

ม.ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

141. ก่อสร้างถนนลาํลองเขา้พ้ืนท่ีทาํ

การเกษตรสายวงัขอน  - โคกหิน

ลาด หมู่ท่ี 1 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

ระยะทาง 1,500  

ม. 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

142. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาํลองเขา้

พ้ืนท่ีทาํการเกษตรภายในหมู่บา้น 

หมู่ท่ี 1 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

143. ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาํลอง

เขา้พ้ืนท่ีการเกษตร สายหว้ยบา้น

เก่า หมู่ท่ี 1 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

144. ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาํลอง

เขา้พ้ืนท่ีการเกษตรสาย ป่าชา้วงั

ขอน หมู่ท่ี 1 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

145. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เขา้พ้ืนท่ีเกษตรสายหว้ยชมพ ู 1  

หมู่ท่ี 1 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

146. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เขา้พ้ืนท่ีเกษตรสายหว้ยชมพ ู 2  

หมู่ท่ี 1 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

147. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เขา้พ้ืนท่ี เกษตรสายหว้ยชมพ ู 3  

หมู่ท่ี 1 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

148. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เพ่ือการเกษตรสายหว้ยข้ีตม – 

หว้ยลึก  หมู่ท่ี 1 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

149. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เพ่ือการเกษตรสายวงัขอน  -  หว้ย

ลึก หมู่ท่ี 1 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

150. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เพ่ือการเกษตรสายซาํเหมน็ – ป่า

สกั หมู่ท่ี 2 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

151. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เพ่ือการเกษตรสายหว้ยอีจีน – 

หนองสิม หมู่ท่ี 2 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

152. ก่อสร้างถนนลาํลองเขา้พ้ืนท่ีทาํ

การเกษตรสายวงัทางเรียบ – 

หนองกางแก่ว หมู่ท่ี 2 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

ระยะทาง 1,500  

ม.ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

153. ก่อสร้างถนนลาํลองเขา้พ้ืนท่ีทาํ

การเกษตรสายหว้ยเหล่าหญา้ – 

วงัทางเรียบ หมู่ท่ี 2 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

ระยะทาง 1,500  

ม.ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

154. ก่อสร้างถนนลาํลองเขา้พ้ืนท่ีทาํ

การเกษตรสายหว้ยมะยม – หว้ย

สีเสียด หมู่ท่ี 2 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

ระยะทาง 1,500  

ม.ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

155. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เขา้พ้ืนท่ีการเกษตร สายหว้ย

สีเสียด หมู่ท่ี 2 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



65 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

156. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เขา้พ้ืนท่ีการการเกษตรสายหว้ย

งวงชา้ง หมู่ท่ี 2 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

157. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เขา้พ้ืนท่ีการการเกษตรหว้ย

งวงชา้ง – หนองสิม   

หมู่ท่ี 2 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

158. ก่อสร้างถนนลาํลองเขา้พ้ืนท่ี

การเกษตรสายโคกยาวหว้ยโป่ง – 

ไร่ตาควร หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

ระยะทาง 1,500  

ม.ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

159. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เขา้พ้ืนท่ีการเกษตรสายหว้ย

โตบ๊โก๊บ  หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

160. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาํลองเขา้

พ้ืนท่ีการเกษตรสายหว้ยนา   

 หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

ระยะทาง 1,500  

ม.ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

161. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เขา้พ้ืนท่ีการเกษตรสายวงัฮาง – 

หนองกางแก่ว หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

162. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เขา้พ้ืนท่ีการเกษตรสายไร่ตา

ทรัพย ์– หินรูปเรือ  หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

163. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เขา้พ้ืนท่ีการเกษตรสายวงัฮาง  -  

ซาํไคร้ หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

165. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เขา้พ้ืนท่ีการเกษตรสายหว้ยอี

หมอ้ – หว้ยโป่งนํ้ า หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

165. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เขา้พ้ืนท่ีการเกษตรสายหว้ยอี

หมอ้ – ซาํไคร้ หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

166. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เขา้พ้ืนท่ีการเกษตรสายไร่ตาเวศ – 

โคกถํ้าเสือ หมู่ 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

167. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เขา้พ้ืนท่ีการเกษตรสายโคกยาว  -  

หว้ยนํ้ าเลา หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

168. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เขา้พ้ืนท่ีการเกษตรสายไร่พอ่ตา

จาน – โคกหว้ยลาด หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

169. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เขา้พ้ืนท่ีการเกษตรสายหว้ยโป่ง

ใต ้หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

170. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เขา้พ้ืนท่ีการเกษตรสายหว้ยอี

หมอ้ – หว้ยสะดวง หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



68 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

171. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาํลองเขา้

พ้ืนท่ีทาํการเกษตรสายหว้ยถํ้าเต่า 

– ไร่ผูช่้วยทองใบ หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

ระยะทาง 1,500  

ม.ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

172. ก่อสร้างถนนลาํลองเขา้พ้ืนท่ีทาํ

การเกษตรโคกกล่องยาง – โคกถํ้า

เสือ  หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

ระยะทาง 1,500  

ม.ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

173. ก่อสร้างถนนลาํลองเขา้พ้ืนท่ีทาํ

การเกษตรสายภูข้ีแตก หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

ระยะทาง 1,500  

ม.ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

174. ก่อสร้างถนนลาํลองเขา้พ้ืนท่ีทาํ

การเกษตรสายโคกนอ้ย – โคกสูง  

หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

ระยะทาง 1,500  

ม.ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

175. ก่อสร้างถนนลาํลองเขา้พ้ืนท่ีทาํ

การเกษตรสายหว้ยนํ้ าเลา – โคก

เหลียวซู ้ หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

ระยะทาง 1,500  

ม.ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



69 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

176. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เขา้พ้ืนท่ีการเกษตรสายซาํน่อง  

หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

177. ก่อสร้างถนนลาํลองเขา้พ้ืนท่ีทาํ

การเกษตรสายหนองกางแก่ว – 

หว้ยถํ้าเต่า   หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

ระยะทาง 1,500  

ม.ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

178. ก่อสร้างถนนลาํลองเขา้พ้ืนท่ีทาํ

การเกษตรสายโคกซาํม่วง หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

ระยะทาง 1,500  

ม.ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

179. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เขา้พ้ืนท่ีการเกษตรสายโคกนก

กระทา หมู่ท่ี  4 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

180. ก่อสร้างถนนลาํลองเขา้พ้ืนท่ีทาํ

การเกษตรสายหว้ยซาํบอน   

หมู่ท่ี 4 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

ระยะทาง 1,500  

ม.ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

181. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เขา้พ้ืนท่ีการเกษตรสายนาวงัผา – 

วงัสองหอ้ง  หมู่ท่ี 4 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

182. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เขา้พ้ืนท่ีการเกษตรสายวงัขา้ม  - 

ท่าไฮหยอ่ง หมู่ท่ี 4 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

183. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

(เขา้พ้ืนท่ีการเกษตร)สายหว้ยขา้ว

หลาม หมู่ท่ี 4 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

ก.3 ม. x 1,000  

ม.หรือ พท.ปรับ 

ปรุงไม่น้อยกวา่ 

3,000 ตร.ม. 

60,000  - - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

184. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เขา้พ้ืนท่ีการเกษตรสายหว้ยลาก

ขา้ว หมู่ท่ี 5 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

185. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เขา้พ้ืนท่ีการเกษตรสายโสกฮงั 

หมู่ท่ี 5 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

186. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เขา้พ้ืนท่ีการเกษตรสายบา้นเก่า  

หมู่ท่ี 5 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

187. ก่อสร้างถนนลาํลองเขา้พ้ืนท่ีทาํ

การเกษตรสายหว้ยยา่งซ้ิน   

หมู่ท่ี 5 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

ระยะทาง 1,500  

ม.ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

188. ก่อสร้างถนนลาํลองเขา้พ้ืนท่ีทาํ

การเกษตรสายโคกใหญ่  หมู่ท่ี  5 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

ระยะทาง 1,500  

ม.ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

189. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาํลองเขา้

พ้ืนท่ีทาํการเกษตรสายไร่พอ่สิน 

หมู่ท่ี 5 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

ระยะทาง 1,500  

ม.ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

190. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เขา้พ้ืนท่ีการเกษตรสายหว้ยผกักดู 

– ถํ้าปลาดุก หมู่ท่ี 6 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



72 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

191. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เขา้พ้ืนท่ีการเกษตรสายหว้ยผกักดู 

– หว้ยนํ้ าเลา หมู่ท่ี 6 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

192. ก่อสร้างถนนลาํลองเขา้พ้ืนท่ีทาํ

การเกษตรหว้ยผกักดู – วงัเก้ิง หมู่

ท่ี 6 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

ระยะทาง 1,500  

ม.ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

193. ก่อสร้างถนนลาํลองเขา้พ้ืนท่ีทาํ

การเกษตรหว้ยผกักดู – หว้ยลงไฮ่  

หมู่ท่ี 6 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

ระยะทาง 1,500  

ม.ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

194. ปรับปรุงถนนลาํลองเขา้พ้ืนท่ี

การเกษตรสายหว้ยยางแครง  หมู่

ท่ี 7 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

195. ปรับปรุงถนนลาํลองเขา้พ้ืนท่ี

การเกษตรสายหว้ยสามซง้   

หมู่ท่ี 7 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

196. ก่อสร้างถนนลาํลองเพ่ือ

การเกษตรสายกกกลว้ยนวน  -  

ป่าชา้ตาดข่า  หมู่ท่ี 7 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

ระยะทาง 1,500  

ม. 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

197. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เพ่ือการเกษตรสายภูผาง่าม  

หมู่ท่ี 7 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

198. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เพ่ือการเกษตรสายวงัเก้ิง – หนอง

ปลาติ้ว  หมู่ท่ี 8 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

199. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เพ่ือการเกษตรสายหนองป่าติ้ว – 

หว้ยกาบเปลือย หมู่ท่ี 8 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

200. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เพ่ือการเกษตรสายหว้ยลึก   

หมู่ท่ี 8 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

201. ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 สายไร่

นายประยรู 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

ขนาด 3x140 

x0.15 ม 

- - 260,500 - 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

202. ก่อสร้างถนนลาํลองเขา้พ้ืนท่ีทาํ

การเกษตรเกษตรสายโคกยา่   

หมู่ท่ี 8 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

ระยะทาง 1,500  

ม.ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

203. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เพ่ือการเกษตรสายวงัเก้ิง  -  วงั

ขา้วหลาม  หมู่ท่ี 8 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

204. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เพ่ือการเกษตรสายหว้ยอีหมอ้ – 

ไร่พอ่ตอ้ม หมู่ท่ี 9 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

205. ปรับปรุง พ้ืนอาคาร

อเนกประสงคแ์ละรอบบริเวณท่ี

ทาํการ อบต.ตาดกลอย 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

เทพ้ืน คสล.หนา 

0.10 ม.จาํนวน 

1,000 ตร.ม. 

- - 325,000 - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



75 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

206. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เพ่ือการเกษตรสายหว้ยโป่งนํ้ า – 

หว้ยปอ หมู่ท่ี 9 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

207. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เพ่ือการเกษตรสายหว้ยโป่งนํ้ า  - 

หว้ยสะดวง หมู่ท่ี 9 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

208. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เพ่ือการเกษตรสายหว้ยอีหมอ้ – 

หุบป่าบง  หมู่ท่ี 9 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

209. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เพ่ือการเกษตรสายหว้ยโป่งนํ้ า – 

หว้ยอีหมอ้ หมู่ท่ี 9 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

210. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เพ่ือการเกษตรสายหว้ยโป่งนํ้ า – 

ภูแผงมา้ หมู่ท่ี 9 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



76 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

211. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบา้นนาย

บุญธรรม  หมู่ท่ี 1   

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

212. ก่อสร้างถนน คสล. สายหว้ยยาง

แครง 7  หมู่ท่ี 7 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 100 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - - 180,000 180,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

213. ก่อสร้างถนน คสล. สายเขา้วดั

หว้ยโป่งนํ้ า  หมู่ท่ี 9 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 83 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

150,000 - - - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

214. ซ่อมแซมถนน คสล.สายโคกบา้น

ใหม่ หมู่ท่ี 6 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - 200,000 - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

215. ก่อสร้างถนน คสล.สายภูแผงมา้ 

หมู่ท่ี 9 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

กวา้ง 3 x 83 x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

150,000 - - - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



77 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

216. ก่อสร้างถนน คสล.สายหว้ย

สีเสียด 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรสะดวกปลอดภยั 

ขนาด 3x56x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - 100,000 

 

- - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก 

ประชาชนมีความ สะดวก 

ปลอดภยัในการเดินทาง 

กองช่าง 

217. ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ศาลแดง 

–หว้ยโป่งนํ้ า  หมู่ท่ี  9 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรท่ีสะดวกปลอดภยั 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก 

ประชาชนมีความ สะดวก 

ปลอดภยัในการเดินทาง 

กองช่าง 

218. ก่อสร้างถนน คสล. สายหว้ย

สีเสียด 1 หมู่ท่ี 2 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรท่ีสะดวกปลอดภยั 

ขนาด 3x56x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - 100,000 

 

- - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก 

ประชาชนมีความ สะดวก 

ปลอดภยัในการเดินทาง 

กองช่าง 

219. ก่อสร้างถนน คสล.สายไร่ผูช่้วย

สาํราญ 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรสะดวกปลอดภยั 

ขนาด 2.50x63x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - 100,000 

 

- - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก 

ประชาชนมีความ สะดวก 

ปลอดภยัในการเดินทาง 

กองช่าง 

220. ก่อสร้างถนน คสล.สายวงัเก้ิง  

หมู่ท่ี 1 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรสะดวกปลอดภยั 

ขนาด 4x215x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - 500,000 

 

- - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก 

ประชาชนมีความ สะดวก 

ปลอดภยัในการเดินทาง 

กองช่าง 

221. ก่อสร้างถนน คสล.สายหว้ยโป่ง

นํ้ า หมู่ท่ี 9 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรสะดวกปลอดภยั 

ขนาด 4x200x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - 500,000 

 

- - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก 

ประชาชนมีความ สะดวก 

ปลอดภยัในการเดินทาง 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



78 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

222. ก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์

บา้นกกกลว้ยนวน 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีสถานท่ีจดั

กิจกรรม 

กวา้ง 32xยาว32 

ม. ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

265,000 - - - - ร้อยละของประชาชน ท่ี

ใชส้ถานท่ี 
ประชาชนมีสถานท่ีจดั

กิจกรรม 

กองช่าง 

223. ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองฉิม 

หมู่ท่ี 2 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรสะดวกปลอดภยั 

ขนาด 4x209x 

0.15 ม. พร้อม

ไหล่ทางลูกรัง 

- - 500,000 

 

- - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก 

ประชาชนมีความ สะดวก 

ปลอดภยัในการเดินทาง 

กองช่าง 

224. ก่อสร้างถนนลาดยางสายวงัม่วง-

ศิลา หมู่ท่ี 8 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

กวา้ง 6 ม. ยาว 

11 กม.ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมีความ สะดวก 

ปลอดภยัในการเดินทาง 
กองช่าง 

225. ปรับปรุงถนนบริเวณทางเขา้ 

ศพด.ตาดกลอย 

เพ่ือใหป้ระชาชนเดินทาง

สะดวกปลอดภยั 

ตามแบบ อบต.

กาํหยด 

100,000 - - - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

226. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาํลอง

เพ่ือการเกษตร 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

227. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาํลอง

เพ่ือการเกษตรสายหนองป่าติ้ว-

ไร่ผูช่้วยคอย หมู่ท่ี 8 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรสะดวก 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



79 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

228. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายวงั

ขา้ม หมู่ท่ี 4 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรสะดวก 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - 50,000 - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก 

ประชาชนมีความ สะดวก 

ปลอดภยัในการเดินทาง 
กองช่าง 

229. ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. สาย

วงัม่วง-นํ้าจัน่ (2ฝ่ังทาง) หมู่ท่ี 8 

เพ่ือใหป้ระชาชนเดินทาง

สะดวกปลอดภยั 

กวา้งขา้งละ 1 ม. 

ยาว 420 ม. หนา 

0.15 ม. 

- - 500,000 - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก 

ประชาชนมีความ สะดวก 

ปลอดภยัในการเดินทาง 
กองช่าง 

230. ขยายไหล่ทางถนนตาดกลอย

เหนือ - ตาดกลอยใต ้ หมู่ท่ี 3-4 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรสะดวก 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- 50,000 - - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก 

ประชาชนมีความ สะดวก 

ปลอดภยัในการเดินทาง 
กองช่าง 

231. ก่อสร้างถนน คสล.สายหว้ยถํ้าเต่า 

หมู่ท่ี 3  

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรสะดวก 

กวา้ง 32xยาว32 

ม. ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

- - 265,000 - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก 

ประชาชนมีความ สะดวก 

ปลอดภยัในการเดินทาง 
กองช่าง 

232. ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน

หมู่บา้น หมู่ท่ี 4  

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรสะดวก 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - 50,000 - - ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก 

ประชาชนมีความ สะดวก 

ปลอดภยัในการเดินทาง 
กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



80 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

233. ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน

หมู่บา้น หมู่ท่ี 1 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรสะดวก 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

234. ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน

หมู่บา้น หมู่ท่ี 2 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรสะดวก 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

235. ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน

หมู่บา้น หมู่ท่ี 3  

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรสะดวก 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

236. ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน

หมู่บา้น หมู่ท่ี 5 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรสะดวก 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



81 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

237. ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน

หมู่บา้น หมู่ท่ี 6 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรสะดวก 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

238. ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน

หมู่บา้น หมู่ท่ี 7 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรสะดวก 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

239. ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน

หมู่บา้น หมู่ท่ี 8 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรสะดวก 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

240. ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน

หมู่บา้น หมู่ท่ี 9  

เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรสะดวก 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



82 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

241. ซ่อมแซมคอสะพาน  หมู่ท่ี 3 เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรสะดวก 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

242. ซ่อมแซมคอสะพาน  หมู่ท่ี 4 เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรสะดวก 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

243. ซ่อมแซมคอสะพาน  หมู่ท่ี 7 เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรสะดวก 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

244. ซ่อมแซมคอสะพาน  หมู่ท่ี 9 เพ่ือใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

สญัจรสะดวก 

จุดท่ีชาํรุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละหรือจาํนวน 

ครัวเรือนประชาชน ท่ีมี

การคมนาคม สะดวก 

ประชาชนสญัจรไปทาํ

การเกษตรไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



83 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าภายใน

หมู่บา้น หมู่ท่ี 1 บา้นวงัขอน 

เพ่ือใหป้ระชาชนทุกครัวเรือน

มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

จาํนวน  1 จุด 150,000 - - - - ร้อยละหรือจาํนวน

ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช ้
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ทัว่ถึงและปลอดภยัใน

ชีวติและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

2. ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าภายใน

หมู่บา้น หมู่ท่ี 2 บา้นหว้ยอีจีน 

เพ่ือใหป้ระชาชนทุกครัวเรือน

มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

จาํนวน  1 จุด - 100,000 - - - ร้อยละหรือจาํนวน

ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช ้
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ทัว่ถึงและปลอดภยัใน

ชีวติและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

3. ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าภายใน

หมู่บา้น หมู่ท่ี 3 บา้นตาดกลอย

เหนือ 

เพ่ือใหป้ระชาชนทุกครัวเรือน

มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

จาํนวน  1 จุด 100,000 - - - - ร้อยละหรือจาํนวน

ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช ้
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ทัว่ถึงและปลอดภยัใน

ชีวติและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

4. ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าภายใน

หมู่บา้น หมู่ท่ี 4 บา้นตาดกลอยใต ้

เพ่ือใหป้ระชาชนทุกครัวเรือน

มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

จาํนวน  1 จุด 100,000 15,000 200,000 - - ร้อยละหรือจาํนวน

ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช ้
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ทัว่ถึงและปลอดภยัใน

ชีวติและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

5. ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าภายใน

หมู่บา้น หมู่ท่ี 5 บา้นตาดข่า 

เพ่ือใหป้ระชาชนทุกครัวเรือน

มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

จาํนวน  1 จุด - - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน

ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช ้
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ทัว่ถึงและปลอดภยัใน

ชีวติและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



84 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

6. ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าภายใน

หมู่บา้น หมู่ท่ี 6 บา้นวงัเวนิพฒันา 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใช้

อยา่งทัว่ถึง 

จาํนวน  1 จุด 100,000 - - - - ร้อยละหรือจาํนวน

ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช ้
ประชาชนปลอดภยัใน

ชีวติและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

7. ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าภายใน

หมู่บา้น หมู่ท่ี 7 บา้นกกกลว้ย 

นวน 

เพ่ือใหป้ระชาชนทุกครัวเรือน

มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

จาํนวน  2  จุด 100,000 - 200,000 - - ร้อยละหรือจาํนวน

ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช ้
ประชาชนปลอดภยัใน

ชีวติและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

8. ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าภายใน

หมู่บา้น หมู่ท่ี 8 บา้นวงัม่วง 

เพ่ือใหป้ระชาชนทุกครัวเรือน

มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

จาํนวน  1 จุด 100,000 100,000 - - - ร้อยละหรือจาํนวน

ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช ้
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ทัว่ถึงและปลอดภยัใน

ชีวติและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

9. ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าภายใน

หมู่บา้น หมู่ท่ี 9 บา้นหว้ยโป่งนํ้ า 

เพ่ือใหป้ระชาชนทุกครัวเรือน

มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

จาํนวน  1 จุด - - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน

ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช ้
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ทัว่ถึงและปลอดภยัใน

ชีวติและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

10. ก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์

บริเวณท่ีทาํการ อบต. 

เพ่ือการบริการประชา 

ชนมีประสิทธิภาพ 

ลาน คสล.หนา 

0.15 ม.ไม่นอ้ย

กวา่ 235 ตร.ม. 

131,000 - - - - ร้อยละหรือจาํนวน

ประชาชนท่ีไดรั้บความ

สะดวก 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวก 

กองช่าง 

11. ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าบริเวณ

ศพด. ตาดกลอย 

เพ่ือใหป้ระชาชนทุกครัวเรือน

มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

จาํนวน  1 จุด 200,000 - - - - ร้อยละหรือจาํนวน

ครัวเรือนท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ทัว่ถึงและปลอดภยัใน

ชีวติและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 

 



85 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

12. ปรับปรุงศาลาประชาคมประจาํ

หมู่บา้น หมู่ท่ี 7 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีสถานท่ีจดั

กิจกรรมของหมู่บา้น 

1 แห่ง 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน

ครัวเรือนท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนมีสถานท่ี

ประกอบกิจกรรมใน

หมู่บา้น 

กองช่าง 

13. ก่อสร้างลานคอนกรีต รอบเมรุ 

หมู่ท่ี 9 

เพ่ือใหป้ระชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการประกอบศาสน

พิธี 

1 แห่ง 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 200,000 200,000 ร้อยละหรือจาํนวน

ครัวเรือนท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการ

ประกอบศาสนพิธี 

กองช่าง 

14. ก่อสร้างศาลาประชาคมประจาํ

หมู่บา้น หมู่ท่ี 6 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีสถานท่ีจดั

กิจกรรมของหมู่บา้น 

1 แห่ง 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน

ครัวเรือนท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนมีสถานท่ี

ประกอบกิจกรรมใน

หมู่บา้น 

กองช่าง 

15. ก่อสร้างเมรุ หมู่ท่ี 6 เพ่ือใหป้ระชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการประกอบศาสน

พิธี 

1 แห่ง 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 600,000 600,000 ร้อยละหรือจาํนวน

ครัวเรือนท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการ

ประกอบศาสนพิธี 

กองช่าง 

16. ก่อสร้างเมรุ หมู่ท่ี 7 เพ่ือใหป้ระชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการประกอบศาสน

พิธี 

1 แห่ง 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 600,000 600,000 ร้อยละหรือจาํนวน

ครัวเรือนท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการ

ประกอบศาสนพิธี 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 

 



86 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

17. ก่อสร้างเมรุ  หมู่ท่ี 2 เพ่ือใหป้ระชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการประกอบศาสน

พิธี 

1 แห่ง 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 600,000 600,000 ร้อยละหรือจาํนวน

ครัวเรือนท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการ

ประกอบศาสนพิธี 

กองช่าง 

18. ก่อสร้างศาลาประชาคมประจาํ

หมู่บา้น หมู่ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีสถานท่ีจดั

กิจกรรมของหมู่บา้น 

1 แห่ง 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน

ครัวเรือนท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนมีสถานท่ี

ประกอบกิจกรรมใน

หมู่บา้น 

กองช่าง 

19. ก่อสร้างเมรุ  หมู่ท่ี  8 เพ่ือใหป้ระชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการประกอบศาสน

พิธี 

1 แห่ง 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 600,000 600,000 ร้อยละหรือจาํนวน

ครัวเรือนท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการ

ประกอบศาสนพิธี 

กองช่าง 

20. ก่อสร้างศาลาประชาคมประจาํ

หมู่บา้น หมู่ท่ี 2 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีสถานท่ีจดั

กิจกรรมของหมู่บา้น 

1 แห่ง 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน

ครัวเรือนท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนมีสถานท่ี

ประกอบกิจกรรมใน

หมู่บา้น 

กองช่าง 

21. ก่อสร้างศาลาประชาคมประจาํ

หมู่บา้น หมู่ท่ี 8 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีสถานท่ีจดั

กิจกรรมของหมู่บา้น 

1 แห่ง 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน

ครัวเรือนท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนมีสถานท่ี

ประกอบกิจกรรมใน

หมู่บา้น 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

22. ติดตั้งและขยายเขตหอกระจาย

ข่าวภายในหมู่บา้น 

เพ่ือใหป้ระชาชนไดรั้บขอ้มูล

ข่าวสารการประชาสมัพนัธ์

ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

 

จุดท่ีมีประชาชน

อาศยัอยูน่อกเขต

การประชา 

สมัพนัธ์ 

100,000 - - - - ร้อยละหรือจาํนวน

ครัวเรือนท่ีไดรั้บทราบ

ขอ้มูลข่าวสาร 

ประชาชนไดรั้บขอ้มูล

ข่าวสารการประชา 

สมัพนัธ์ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

กองช่าง 

23. จดัซ้ือเคร่ืองตบดิน เพ่ือใชใ้นการซ่อมแซมถนน

ในพ้ืนท่ี 

จาํนวน 1 เคร่ือง 50,000 - - - - ร้อยละหรือจาํนวน

ครัวเรือนท่ีไดรั้บความ

สะดวกในการเดินทาง 

ประชาชนสามารถ

เดินทางไดส้ะดวก

ปลอดภยั 

กองช่าง 

24. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์ เพ่ือใชใ้นการบริการ

ประชาชน 

จาํนวน 1 หลงั 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- 500,000 - - - ร้อยละหรือจาํนวน

ประชาชนท่ีไดรับการ

บริการท่ีสะดวก 

ประชาชนไดรั้บการ

บริการท่ีสะดวก

ปลอดภยั 

กองช่าง 

25. ติดตั้งชุดพลงังานแสงอาทิตย ์ เพ่ือแกไ้ขปัญหาความ

เดือดร้อนใหก้บัประชาชน 

 

จาํนวน 50 ชุด 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- 500,000 - - - ร้อยละหรือจาํนวน

ประชาชนท่ีไดรั้บการ

แกไ้ขปัญหาความ

เดือดร้อน 

ประชาชนไดรั้บการ

แกไ้ขปัญหาความ

เดือดร้อนและมีไฟฟ้า

ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 4  การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4. การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4.1   แผนงานการศึกษา 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. สนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหาร

สถานศึกษา (ศพด.) 

เพ่ือสนบัสนุนการบริหาร

สถานศึกษา 

ศพด. ในความ

รับผิดชอบ   ทั้ง 

3 ศูนยฯ์   

960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 จาํนวนเด็กท่ีไดรั้บการ

สนบัสนุน 
เด็กในสถานศึกษามี

คุณภาพ 

กองการ 

ศึกษาฯ 

2. สนบัสนุนอาหารเสริม(นม)ใหก้บั

เด็กนกัเรียนสงักดั สพฐ. 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพพลานามยั

ของเด็กนกัเรียน 

โรงเรียนสังกดั 

สพฐ.ทั้ง 7 แห่ง 

260 วนั 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนเด็กท่ีได ้

รับอาหารเสริม(นม) 
เด็กนกัเรียนมีสุขภาพ

ร่างกายแขง็แรงเจริญ 

เติบโตเป็นไปตามวยั 

กองการ 

ศึกษาฯ 

3. สนบัสนุนอาหารเสริม(นม)ศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพพลานามยั

ของเด็กนกัเรียน 

ศพด. ในความ

รับผิดชอบ ทั้ง 3 

ศูนย ์ 260 วนั 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จาํนวนเด็กท่ีได ้

รับอาหารเสริม(นม) 
เด็กนกัเรียนมีสุขภาพ

ร่างกายแขง็แรงเจริญ 

เติบโตเป็นไปตามวยั 

กองการ 

ศึกษาฯ 

4. สนบัสนุนอาหารกลางวนัเด็ก

นกัเรียนสงักดั สพฐ. 

เพ่ือใหเ้ด็กนกัเรียนบริโภค

อาหารถูกสุขลกัษณะ 

โรงเรียนสังกดั 

สพฐ.ทั้ง 7 แห่ง 

200 วนั 

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 จาํนวนเด็กท่ีไดรั้บ

ประทานอาหารกลางวนั 
เด็กเลก็นกัเรียนมี

สุขภาพร่างกายแขง็แรง 

กองการ 

ศึกษาฯ 

5. ปรับปรุงภูมิทศัน์ ศพด.กกกลว้ย 

นวน 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทศันข์อง 

ศพด. 

 ศพด.กกกลว้ย 

นวน 

- - 66,500 70,000 70,000 จาํนวนศูนยฯ์ท่ีไดรั้บการ

ปรับปรุง 
ศพด.มีสภาพสวยงาม 

ปลอดภยั 

กองการ 

ศึกษาฯ 

6. ปรับปรุงภูมิทศัน์ ศพด.วงัขอน เพ่ือปรับปรุงภูมิทศันข์อง 

ศพด. 

ศพด.วงัขอน - - 70,000 70,000 70,000 จาํนวนศูนยฯ์ท่ีไดรั้บการ

ปรับปรุง 
ศพด.มีสภาพสวยงาม 

ปลอดภยั 

กองการ 

ศึกษาฯ 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 4 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4. การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4.1   แผนงานการศึกษา 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

6. สนบัสนุนรถรับ-ส่ง เด็กศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ 

เพ่ือใหเ้ด็กเลก็เดินทางสะดวก

และปลอดภยั 

ศพด.ตาดกลอย 

ศพด.วงัขอน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จาํนวนเด็กใน ศพด. เด็กเลก็มีความปลอดภยั

ในการเดินทาง 

กองการ 

ศึกษาฯ 

7. จดัซ้ือวสัดุ และ ครุภณัฑ ์ ทาง

การศึกษา ของ ศพด. 

เพ่ือใหก้ารจดัการเรียนการ

สอนเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

ศพด. ในความ

รับผิดชอบ  ทั้ง  

3 ศูนย ์

200,000 220,000 250,000 250,000 250,000 จาํนวนศูนยท่ี์มีการจดัซ้ือ การจดัการเรียนการ

สอนเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

กองการ 

ศึกษาฯ 

8. จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัวใหก้บั

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

เพ่ือให ้ศพด.มีความพร้อมใน

การดูแลเด็กเลก็อยา่งทัว่ถึง 

ศพด. ในความ

รับผิดชอบ   

ทั้ง  3 ศูนย ์

30,000 35,000 40,000 40,000 40,000 จาํนวนศูนยท่ี์มีการจดัซ้ือ การบริหารจดัการภาย 

ใน ศพด.เป็นไปอยา่งมี 

กองการ 

ศึกษาฯ 

9. จดัซ้ือวสัดุ และ ครุภณัฑค์อม 

พิวเตอร์สาํหรับศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ 

เพ่ือใหก้ารจดัการเรียนการ

สอนเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

ศพด. ในความ

รับผิดชอบ  ทั้ง  

3 ศูนย ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จาํนวนศูนยท่ี์มีการจดัซ้ือ การจดัการเรียนการ

สอนเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

กองการ 

ศึกษาฯ 

10. ปรับปรุงภูมิทศัน์และจดัซ้ือ

ครุภณัฑส์นามเด็กเล่นใหก้บัศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ 

เพ่ือพฒันาทกัษะในการ

เคล่ือนไหวกลา้มเน้ือต่างๆ 

ศพด. ในความ

รับผิดชอบ  ทั้ง  

3 ศูนย ์

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จาํนวนศูนยท่ี์มีการ

ปรับปรุงภูมิทศัน์และ

จดัซ้ือครุภณัฑส์นามเด็ก

เล่น 

เด็กเลก็มีพฒันาการ

ทางดา้นร่างสมวยั 

กองการ 

ศึกษาฯ 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4. การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4.1   แผนงานการศึกษา 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

11. สนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหาร

สถานศึกษา 

เพ่ือสนบัสนุนการบริหาร

สถานศึกษา 

ศพด. ในความ

รับผิดชอบ  ทั้ง  

3 ศูนย ์

905,000 905,000 905,000 905,000 905,000 จาํนวนหรือร้อยละท่ี

ไดรั้บการพฒันา 
นกัเรียน และ บุคลกร

ทางการศึกษา ไดรั้บ

ประโยชน์และเพ่ิมเติม

ความรู้ จากการจดั

กิจกรรม โครงการ 

กองการ 

ศึกษาฯ 

12. สนบัสนุนวสัดุส่ือการเรียนการ

สอนใหก้บั โรงเรียนสงักดั สพฐ. 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนใหก้บัเด็ก

นกัเรียน 

โรงเรียนสังกดั

สพฐ.ทั้ง 7 แห่ง 

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 จาํนวนหรือร้อยละท่ี

ไดรั้บการพฒันา 
เด็กนกัเรียนมีความรู้ 

และสามารถศึกษา เล่า

เรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิ 

ภาพ 

กองการ 

ศึกษาฯ 

13. สนบัสนุนกิจกรรมโครงการอนั

เป็นประโยชน์กบั ศพด. 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดั

กิจกรรม โครงการ อนัเป็น

ประโยชน์กบัเด็กเลก็ และ 

ผูป้กครอง 

ศพด. ในความ

รับผิดชอบ  ทั้ง  

3 ศูนย ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จาํนวนศูนยท่ี์มีการจดั

กิจกรรม 
เด็กเลก็มีความรู้ และ 
พฒันาการทางการ 

ศึกษาไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

กองการ 

ศึกษาฯ 

14. ปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

ตาดกลอย 

 

เพ่ือส่งเสริมการจดัการศึกษา

ปฐมวยั 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จาํนวนศูนยท่ี์มีการ

ปรับปรุง 
เด็กเลก็มีสถานท่ีใน

การศึกษาเล่าเรียน 
 

กองการ 

ศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4. การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4.1   แผนงานการศึกษา 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

15. ก่อสร้างหลงัคาคลุมลาน

อเนกประสงค ์

เพ่ือส่งเสริมการจดัการเรียน

การสอน 

ศพด.กกกลว้ย 

นวน ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

 

- - - 100,000 100,000 จาํนวนหรือร้อยละท่ี

ไดรั้บการพฒันา 

เด็กเลก็มีสถานท่ีในการ

เพ่ิมทกัษะการเรียนรู้ 
กองการ 

ศึกษาฯ 

16. ก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค ์

ศพด.กกกลว้ยนวน 

เพ่ือส่งเสริมการจดัการศึกษา

ปฐมวยั 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

 

- - 76,000 - - ลาน คสล. เด็กเลก็มีสถานท่ีในการ

เพ่ิมทกัษะการเรียนรู้ 

กองการ 

ศึกษาฯ 

17. จดัซ้ือบอร์ดประชาสมัพนัธ์ เพ่ือส่งเสริมการจดัการเรียน

การสอน  

ศพด.กกกลว้ย 

นวน ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

 

- - - 20,000 20,000 จาํนวนหรือร้อยละท่ี

ไดรั้บการพฒันา 

เด็กเลก็มีสถานท่ีในการ

เพ่ิมทกัษะการเรียนรู้ 
กองการ 

ศึกษาฯ 

18. ก่อสร้างซุม้เสาธงชาติ เพ่ือส่งเสริมการจดัการเรียน

การสอน 

ศพด.กกกลว้ย 

นวน ตามแบบ 

อบต.กาํหนด 

 

- - - 50,000 50,000 จาํนวนหรือร้อยละท่ี

ไดรั้บการพฒันา 

เด็กเลก็มีสถานท่ีในการ

เพ่ิมทกัษะการเรียนรู้ 
กองการ 

ศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.02 



92 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 4 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4. การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4.1   แผนงานการศึกษา 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

19. ปรับปรุงภูมิทศัน์ศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็กกกลว้ยนวน 

เพ่ือส่งเสริมการศึกษาเด็ก

ปฐมวยั 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- - 66500 - - ร้ัวท่ีก่อสร้าง ศพด.มีความปลอดภยั กองการ 

ศึกษาฯ 

20. ก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค ์

ศพด.วงัขอน 

เพ่ือส่งเสริมการจดัการศึกษา

ปฐมวยั 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

76,000 - - - - ลาน คสล. เด็กเลก็มีสถานท่ีเพ่ิมทกัษะ

การเรียนรู้ 

กองการ 

ศึกษาฯ 

21. ก่อสร้างโรงครัว ศพด.  

บา้นวงัขอน 

เพ่ือใหมี้สถานท่ีในการ

ประกอบอาหารตาม

มาตรฐานกรมฯ 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

150,000 - - - - จาํนวนศูนยท่ี์มีการ

ก่อสร้าง 

ศพด.มีมาตรฐานเป็นไป

ตามมาตรฐานศพด.ของ

กรมส่งเสริมฯ 

กองการ 

ศึกษาฯ 

22. ก่อสร้างหอ้งนํ้ าและหอ้งครัว  

ศพด.ตาดกลอย 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

ศพด. ของ กรมส่งเสริมฯ 

ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

524,000 - - - - จาํนวนท่ีก่อสร้าง ศพด.มีมาตรฐานเป็นไป

ตามมาตรฐานศพด.ของ

กรมส่งเสริมฯ 

กองการ 

ศึกษาฯ 

23. ก่อสร้างร้ัว  ศพด. วงัขอน เพ่ือส่งเสริมการศึกษา ตามแบบ อบต.

กาํหนด 

- 190,000 - - - จาํนวนท่ีก่อสร้าง ศพด.มีความปลอดภยั กองการ 

ศึกษาฯ 

24. ปรับปรุงภูมิทศัน ์ศพด. วงัขอน เพ่ือส่งเสริมการศึกษาเด็ก

ปฐมวยั 

ศพด. วงัขอน - - 70,000 - - จาํนวนท่ีสนบัสนุน เด็กมีพฒันาการตามวยั กองการ 

ศึกษาฯ 

25. ติดตั้งมุง้ลวด ประตู หนา้ต่าง 

ศพด.กกกลว้ยนวน 

เพ่ือป้องกนัโรคไขเ้ลิอดออก ศพด.กกกลว้ย 

นวน 

- 80,000 - - - จาํนวนท่ีติดตั้ง ไม่มีการแพร่ระบาดของ

โรคไขเ้ลือดออก 

กองการ 

ศึกษาฯ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 4 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4. การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4.2   แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. จดังานประเพณีสงกรานตร์ดนํ้ า

ขอพรผูสู้งอายเุน่ืองในงาน

ประเพณีวนัสงกรานตว์นัผูสู้งอาย ุ

เพ่ือร่วมสืบสานอนุรักษ์

วฒันธรรมประเพณีไทย 

หมู่ท่ี  1 - 9 

 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละหรือจาํนวน

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
ประชาชนร่วมสืบสาน

และอนุรักษว์ฒันธรรม

ประเพณีไทยร่วมกนั 

กองการ 

ศึกษาฯ 

2. จดังานประเพณีลอยกระทง 

 

เพ่ือร่วมสืบสานอนุรักษ์

วฒันธรรมประเพณีไทย 

หมู่ท่ี  1 - 9 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
ประชาชนร่วมสืบสาน

และอนุรักษว์ฒันธรรม

ประเพณีไทยร่วมกนั 

กองการ 

ศึกษาฯ 

3. ประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา 

 

เพ่ือร่วมสืบสานอนุรักษ์

วฒันธรรมประเพณีสาํคญัทาง

ศาสนา 

หมู่ท่ี  1 - 9 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละหรือจาํนวน

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
ประชาชนร่วมอนุรักษ์

วฒันธรรมประเพณี

สาํคญัทางศาสนา 

กองการ 

ศึกษาฯ 

4. ประเพณีบุญบั้งไฟประจาํปี 

 

เพ่ืออนุรักษว์ฒันธรรม

ประเพณีพ้ืนบา้น 

หมู่ท่ี 1,8 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละหรือจาํนวน

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
ประชาชนร่วมสืบสาน

และอนุรักษว์ฒันธรรม

ประเพณีพ้ืนบา้น 

กองการ 

ศึกษาฯ 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 4 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4. การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4.2   แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

5. สนบัสนุนงานประเพณีแข่งขนั

เรือยาว อ.หล่มเก่า 

 

เพ่ือร่วมอนุรักษว์ฒันธรรม

ประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 

อาํเภอหล่มเก่า 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จาํนวนคร้ังท่ีสนบัสนุน ประชาชนร่วมสืบสาน

และอนุรักษว์ฒันธรรม

ประเพณี 

กองการ 

ศึกษาฯ 

6. สนบัสนุนงบประมาณตกแต่ง

ขบวนรถบุปผชาติ อ.หล่มเก่า เขา้

ร่วมงานมะขามหวาน 

เพ่ือร่วมสืบสานอนุรักษ์

วฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม

ของทอ้งถ่ิน 

อปท.ในเขต

พ้ืนท่ี อ.หล่มเก่า 

 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จาํนวนคร้ังท่ีสนบัสนุน ประชาชนร่วมสืบสาน

และอนุรักษว์ฒันธรรม

ประเพณี 

กองการ 

ศึกษาฯ 

7. เขา้ร่วมประเพณีแข่งขนัเรือยาว

ประเพณีชิงถว้ยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพฯ 

เพ่ือร่วมสืบสานอนุรักษ์

วฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม

ของทอ้งถ่ิน 

อปท.ในเขต

พ้ืนท่ี อ.หล่มเก่า 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จาํนวนคร้ังเขา้ร่วม ร่วมสืบสานอนุรักษ์

วฒันธรรมประเพณี

ทอ้งถ่ิน 

กองการ 

ศึกษาฯ 

8. เขา้ร่วมงานวฒันธรรมไทยหล่ม

ขนมเสน้หล่มเก่าและเทศกาล

อาหารสะอาดรสชาติอร่อย 

เพ่ือร่วมสืบสานอนุรักษ์

วฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม

ของทอ้งถ่ิน 

อปท.ในเขต

พ้ืนท่ี อ.หล่มเก่า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จาํนวนคร้ังเขา้ร่วม ร่วมสืบสานอนุรักษ์

วฒันธรรมประเพณี

ทอ้งถ่ิน 

กองการ 

ศึกษาฯ 

9. สนบัสนุนงานรัฐพิธีของ  

อ.หล่มเก่า 

เพ่ือแสดงออกถึงความ

จงรักภกัดี 

อาํเภอหล่มเก่า 

 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จาํนวนคร้ังท่ีสนบัสนุน ไดแ้สดงออกถึงความ

จงรักภกัดี 

กองการ 

ศึกษาฯ 

แบบ ผ.02 



95 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 4 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4. การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4.2   แผนงานการศาสนา วฒันธรรม  และนันทนาการ 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

10.. จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาให้หมู่บา้น 

 

เพ่ือส่งเสริมการออกกาํลงักายของ

ประชาชน 

หมู่ท่ี 1 - 9 

 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละประชาชนท่ี

สุขภาพแขง็แรง 

ประชาชนมีสุขภาพแขง็แรง กองการศึกษาฯ 

11. แข่งขนักีฬาเช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่ง

หมู่บา้นและกีฬาทอ้งถ่ินสมัพนัธ์ 

เพ่ือส่งเสริมการออกกาํลงักาย หมู่ท่ี 1 - 9 

 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละประชาชนท่ี

สุขภาพแขง็แรง 

ประชาชนมีสุขภาพแขง็แรง กองการศึกษาฯ 

 

4.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

1. ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนในการ

ดาํเนินการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทาง

ถนน 

เพ่ือบริการประชาชนและลด

อุบติัเหตุทางถนน 

ทางหลวงหมายเลข 

2216 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ

ประชาชนท่ีปลอดภยั 

อุบติัเหตุทางถนนลดลง สาํนกัปลดั 

2. ป้องกนัและระงบัอคัคีภยัใน สนง.อบต.

ตาดกลอยและ ศพด. ตาํบลตาดกลอย 

เพ่ือป้องกนัการเกิดอคัคีภยั อบต. ,ศพด. 50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละผูเ้ขา้อบรม มีความรู้ดา้นการป้องกนั

อคัคีภยั 

สาํนกัปลดั 

3. ฝึกอบรม/ฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. เพ่ือเพ่ิมทกัษะความสามารถ หมู่ท่ี 1 - 9 

 

30,000 10,000 40,000 10,000 10,000 ร้อยละผูเ้ขา้อบรม เพ่ิมทกัษะความสามารถ

สมาชิก อปพร. 

สาํนกัปลดั 

4. สนบัสนุนสาํนกังานเหล่ากาชาด

จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

เพ่ือสนบัสนุนการดาํนินงานของ

กาชาดจงัหวดั 

ประชาชนผูป้ระสบ 

สาธารณภยัใน

จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จาํนวนคร้ังท่ี

สนบัสนุน 

กิจกรรมงานกาชาดมี

ความกา้วหนา้ 

สาํนกัปลดั 

5. บรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบสาธารณภยัและ

ราษฎรท่ีไดรั้บความเดือดร้อน 

เพ่ือเป็นการให้ความช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยั 

ผูป้ระสบสาธารณ

ภยัในตาํบล 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จาํนวนคร้ังท่ี

สนบัสนุน 

ประชาชนไดรั้บความ

ช่วยเหลือ 

สาํนกัปลดั 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 4  การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4. การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4.4   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. สนบัสนุนการดาํเนินการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาด

ของยาเสพติด 

เพ่ือเป็นการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติด 

ศพส.อ.หล่มเก่า 
ศตส.จงัหวดั

เพชรบูรณ์ 

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 ร้อยละหรือจาํนวน

ประชาชนท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรม 

ปัญหาการแพร่ระบาด

ของยาเสพติดลดนอ้ย 
ลงและหมดไป 

สาํนกัปลดั 

2. ประชุมประชาคมทอ้งถ่ินระดบั

ตาํบลเพ่ือปรับปรุง เปล่ียนแปลง 

แกไ้ข แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

เพ่ือส่งเสริมการพฒันา

ทอ้งถ่ิน 

 

หมู่ท่ี 1 - 9 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละหรือจาํนวน

ประชาชนท่ีเขา้ร่วม 

 

ประชาชนมีส่วนร่วม

พฒันา  

สาํนกัปลดั 

3. อบรมส่งเสริมสานสายใยรักใน

ครอบครัว 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีความ 

สมัพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว 

 

หมู่ท่ี 1 - 9 

 

- 100,000 - - - ร้อยละหรือจาํนวน

ประชาชนท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรม 

ครอบครัวมีความอบอุ่น 

 

สาํนกัปลดั 

4. ประชุมประชาคมหมู่บา้นเพ่ือ

ทบทวนการจดัดทาํแผนชุมชน

และแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

เพ่ือส่งเสริมการพฒันา

ทอ้งถ่ิน 

 

หมู่ท่ี 1 - 9 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละหรือจาํนวน

ประชาชนท่ีเขา้ร่วม 

 

ประชาชนมีส่วนร่วม

พฒันา  

สาํนกัปลดั 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 4 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4. การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4.4   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

5. ฝึกอบรมการสร้างจิตสาํนึกใน

การอยูร่่วมกนัอยา่งสมานฉนัท ์

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริการประชาชน 

จาํนวน  1 คร้ัง 

 

10,000 - - - - ร้อยละของประ 

ชาชนไดรั้บบริการ 
ประชาชนไดรั้บการ

บริการท่ีสะดวกรวดเร็ว  

สาํนกัปลดั 

6. จดัซ้ืออุปกรณ์ดบัเพลิง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ป้องกนัอคัคีภยั 

จาํนวน  1 คร้ัง 100,000 - - - - ร้อยละของประ 

ชาชนท่ีปลอดภยั 
ประชาชนไดรั้บการ

บริการท่ีสะดวกรวดเร็ว  

สาํนกัปลดั 

7. สนบัสนุนการจดัการแข่งขนั 
กีฬาทอ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
สมัพนัธ์ตา้นภยัยาเสพติด 

เพ่ือเป็นการส่งเสริม 
การออกกาํลงัและไม่ยุง่

เก่ียวกบัยาเสพติด 

อปท.ในเขต 

จงัหวดั

เพชรบูรณ์ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละหรือจาํนวน อปท.

ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 

ขา้ราชการ พนกังานส่วน

ทอ้งถ่ิน มีสุขภาพ แขง็แรง 
 ห่างไกลจากส่ิงเสพติด 

สาํนกัปลดั 

8. สนบัสนุนการจดัการแข่งขนั 
กีฬาทอ้งถ่ินอาํเภอหล่มเก่า 
สมัพนัธ์ตา้นภยัยาเสพติด 

เพ่ือใหบุ้คลากรทอ้ง 
ถ่ิน เห็นความสาํคญัของ

การออกกาํลงักาย 

อปท.ในเขต 

อ.หล่มเก่า 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละหรือจาํนวน อปท.

ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 

ขา้ราชการ พนกังานส่วน

ทอ้งถ่ิน มีสุขภาพ  
แขง็แรง ห่างไกลจากส่ิง

เสพติด 

สาํนกัปลดั 

9. จิตอาสาพฒันาความดีพฒันา

ชุมชนสู่ตาํบลตาดกลอย 

เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาไปสู่

สงัคมท่ีดี 

จาํนวน 1 คร้ัง 10,000 - - - - ร้อยละของประชาชนท่ี

เขา้ร่วม 
ประชาชนมีภาชนะ

สาํหรับเก็บนํ้ าไวใ้ช ้

สาํนกัปลดั 

10. ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ ปชช.ใน

การดาํเนินการป้องกนัและลด

อุบติัเหตุทางถนน 

เพ่ือป้องกนัและลดอุบติัเหตุ

ทางถนน 

ในพ้ืนท่ี อบต.

ตาดกลอย 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของอุบติัเหตุทาง

ถนนลดลง 
อุบติัเหตุทางถนนลดลง สาํนกัปลดั 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 4 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4. การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

11. ดาํเนินการป้องกนัและลด

อุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 

เพ่ือเป็นการดูแลความ

ปลอดภยัใหก้บัประชาชน  

พ้ืนท่ีตาํบล 

ตาดกลอย 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละหรือจาํนวน อปท.

ท่ีไดรั้บบริการ 
ประชาชนมีความ

ปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพยสิ์น 

สาํนกัปลดั 

12. สนบัสนุนการดาํเนินการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาด

ของยาเสพติด 

เพ่ือเป็นการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติด 

ศตส.จงัหวดั

เพชรบูรณ์ 
35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละหรือจาํนวน

ประชาชนท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรม 

ปัญหาการแพร่ระบาด

ของยาเสพติดลดนอ้ย 
ลงและหมดไป 

สาํนกัปลดั 

13. จดัตั้ง อปพร. หรือฝึกอบรม

ทบทวน อปพร. 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังาน 

อปพร. 200,000 60,000 - - - ร้อยละของผูเ้ขา้อบรม การทาํงานมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

สาํนกัปลดั 

 

14. บรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบสาธารณภยั

และราษฎรท่ีไดรั้บความ

เดือดร้อน 

เพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภยั พ้ืนท่ีตาํบล 

ตาดกลอย 

- 10,000 - - - ร้อยละของผูไ้ดรั้บการ

ช่วยเหลือ 
ประชาชนท่ีประสบภยั

ไดรั้บความช่วยเหลือ 

สาํนกัปลดั 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 4 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4. การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 4.5  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

1. ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 

 

เพื่อป้องกนัโรคติดต่อภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 1 - 9 

 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละของหมู่บา้น ไม่มีโรคติดต่อระบาด สาํนกัปลดั 

 

2. จดัซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั 

ป้องกนัยุงลาย 

เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดโรค

ไขเ้ลือดออก 

จาํนวน  1  

เคร่ือง 

100,000 - - - - จาํนวนท่ีซ้ือ 

 

ไม่มีการแพร่ระบาดของโรค

ไขเ้ลือดออก 

สาํนกัปลดั 

 

3. สนบัสนุนงานส่งเสริมสุขภาพ 

ของประชาชน  (อสม.) 

เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมของ อสม. หมู่ท่ี 1 - 9 

 

67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 ร้อยละของ อสม.ท่ีสนบัสนุน การดาํเนินงาน อสม.มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

สาํนกัปลดั 

 

4. สนบัสนุนกองทุนหลกัประกนั 

สุขภาพ อบต.ตาดกลอย 

เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานกองทุน

ฯ 

กองทุนฯ 

 อบต.ตาดกลอย 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของงบประมาณ ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย

แขง็แรง 

สาํนกัปลดั 

 

5. ฝึกอบอบรมทบทวนกูชี้พ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน กูชี้พ อบต. 

ตาดกลอย 

- 50,000 - - - ร้อยละของผูเ้ขา้อบรม การทาํงานมีประสิทธิภาพ สาํนกัปลดั 

 

6. ฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังาน

การแพทยฉุ์กเฉิน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน กูชี้พ อบต. 

ตาดกลอย 

40,000  - 30,000 20,000 20,000 ร้อยละของผูเ้ขา้อบรม การทาํงานมีประสิทธิภาพ สาํนกัปลดั 

 

7. จดักิจกรรมรณรงคป้์องกนัโรคเอดส์ เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาด จาํนวน   1  คร้ัง 10,000 - - - - ร้อยละของประชาชนท่ีรับทราบ

ข่าวสาร 

ไม่มีการแพร่ระบาดของโรค

เอดส์ 

สาํนกัปลดั 

 

8. ส่งเสริมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ

หมู่บา้น(อสม.)เชิงรุก 

เพื่อส่งเสริมการดาํเนินงานของ อสม. หมู่ท่ี 1 - 9 

 

67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 ร้อยละของ อสม.ท่ีสนบัสนุน การดาํเนินงาน อสม.มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

สาํนกัปลดั 

 

9. พระราชดาํริดา้นสาธารณสุข เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมตาม

พระราชดาํริ 

หมู่ท่ี 1 - 9 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละท่ีสนบัสนุน ประชาชนมีสุจภาพท่ีดี สาํนกัปลดั 

 

10. สตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรค

พิษสุนขับา้ ตามพระราชปณิธานฯ 

เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมการป้องกนั

โรคพิษสุนขับา้ 

หมู่ท่ี 1 - 9 

 

10,000 10,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละท่ีสนบัสนุน ไม่มีการแพร่ระบาดของโรค

พิษสุนขับา้ 

สาํนกัปลดั 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 4 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4. การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์   
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส(ทางสังคภายใน

ตาํบล) 

เพ่ือสงเคราะห์ผูท่ี้ยากไร้ภายใน

พ้ืนท่ีให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ในพ้ืนท่ีตาํบล

ตาดกลอย 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละหรือจาํนวนท่ี

ไดรั้บการสงเคราะห์ 

ผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บการ

ช่วยเหลือ 

สาํนกัปลดั 

 

2. สงเคราะห์เด็กนกัเรียนผูย้ากไร้ ผูด้อ้ย 
โอกาส ใน ศพด. 

เพ่ือสงเคราะห์ผูท่ี้ยากไร้ภายใน

พ้ืนท่ีให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ศพด. 3 แห่ง 

 
270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 ร้อยละหรือจาํนวนท่ี

ไดรั้บการสงเคราะห์ 

ผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บการ

ช่วยเหลือ 

สาํนกัปลดั 

 

4.7  แผนงานงบกลาง 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. สร้างหลกัประกนัรายไดใ้ห้แก่

ผูสู้งอาย ุ 

เพ่ือสนบัสนุนสงเคราะห์

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ

อาย ุ60-69 ปี จาํนวน 590 คน 

อาย ุ70-79  ปี จาํนวน 237 คน 

อาย ุ80-89 ปี จาํนวน 102 คน 

90 ปี ข้ึนไป จาํนวน 8 คน 

7,130,000 7,130,000 7,130,000 7,130,000 7,130,000 ร้อยละของผูสู้งอายท่ี

ไดรั้บการสงเคราะห์ฯ 

ผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ีไดรั้บ

เบ้ียยงัชีพ 

สาํนกัปลดั 

2. เสริมสร้างสวสัดิการทางสงัคม

ให้ผูพิ้การหรือทุพพลภาพ 

เพ่ือสนบัสนุนสงเคราะห์

เบ้ียความพิการ 

จาํนวน 305 ราย 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของผูพิ้การท่ี

ไดรั้บการสงเคราะห์ฯ 

ผูพิ้การในพ้ืนท่ีไดรั้บเบ้ีย

ความพิการ 

สาํนกัปลดั 

3. 

 

สนบัสนุนการจดัสวสัดิการทาง

สงัคมให้แก่ผูด้อ้ยโอกาสทาง

สงัคม 

เพ่ือสนบัสนุนสงเคราะห์

เบ้ียยงัชพผูป่้วยเอดส์ 

จาํนวน 10 ราย 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของผูป่้วยเอดส์

ท่ีไดรั้บการสงเคราะห์ฯ 

ผูป่้วยเอดส์ในพ้ืนท่ีไดรั้บ

เบ้ียยงัชีพ 

สาํนกัปลดั 

4. สมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ เพ่ือสนบัสนุนกองทุนฯ จาํนวน 1 คร้ัง 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละท่ีสนบัสนุน การดาํเนินงานกา้วหนา้ สาํนกัปลดั 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 5       เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั และเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 5  การพฒันาด้านการเมืองและการบริหาร 

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและการบริหาร 

5.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานดา้นกาพฒันา 

ทอ้งถ่ินขององคก์รสู่ไทยแลนด ์4.0 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน อบต.ตาดกลอย 300,000 - - - - ร้อยละท่ีฝึกอบรม ผูบ้ริหาร พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

 มีความรู้เพ่ิมข้ึน 

สาํนกัปลดั 

 

2. ประชุมประชาคมหมู่บา้น ออกหน่วย

บริการประชาชนเคล่ือนท่ี 

เพ่ือรับทราบปัญหา และการจดัทาํ

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

หมู่ท่ี 1 - 9 

 

50,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละท่ีเขา้ร่วม ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วน

ร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

สาํนกัปลดั 

 

3. การเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก

สภา อบต. 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการ

เลือกตั้ง เลือกตั้งซ่อม 

หมู่ท่ี 1 - 9 

 

100,000 350,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละท่ีมาใชสิ้ทธิ ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วน

ร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

สาํนกัปลดั 

 

4. ขบัเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ

เพ่ือนาํขอ้มูลมาจดัทาํแผนพฒันา 

เพ่ือรับทราบปัญหา และการจดัทาํ

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

หมู่ท่ี 1 - 9 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละท่ีเขา้ร่วม ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

พฒันาทอ้งถ่ิน 

สาํนกัปลดั 

 

5. ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัทาํแผนชุมชน เพ่ือการขบัเคล่ือนแผนชุมชน หมู่ท่ี 1 - 9 - 10,000 - - - ร้อยละท่ีเขา้ร่วม ประชาชนมีส่วนร่วม สาํนกัปลดั 

6. จดัทาํและประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ิน เพ่ือส่งเสริมการพฒันาทอ้งถ่ิน อบต.ตาดกลอย 10,000 - - - - ร้อยละท่ีประสาน ทอ้งถ่ินไดรั้บการพฒันา สาํนกัปลดั 

7. ฝึกอบรมทศันศึกษาดูงานเพ่ือพฒันา

ศกัยภาพการปฏิบติังาน ส.อบต. คณะผู ้

บริหาร พนกังาน ลูกจา้ง พนกังานจา้ง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน อบต.ตาดกลอย - 50,000 - - - ร้อยละท่ีฝึกอบรม ผูบ้ริหาร พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

 มีความรู้เพ่ิมข้ึน 

สาํนกัปลดั 

 

8. ฝึกอบรมให้ความรู้ดา้นระเบียบ

กฎหมายทอ้งถ่ืน ผูบ้ริหาร ส.อบต. 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน อบต.ตาดกลอย - 10,000 - - - ร้อยละท่ีฝึกอบรม ผูบ้ริหาร พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

 มีความรู้เพ่ิมข้ึน 

สาํนกัปลดั 

 

9. พฒันาประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได้

โดยการจดัทาํแผนท่ีภาษี 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บ อบต.ตาดกลอย - 20,000 - - - ร้อยละท่ีฝึกอบรม การจดัเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน 

 

สาํนกัปลดั 

10. สนบัสนุนกาชาดจงัหวดัเพชรบูรณ์ เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมของกาชาด กาชาดจงัหวดั 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละท่ีสนบัสนุน ส่งเสริมกิจกรรมกาชาด สาํนกัปลดั 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 5       เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั และเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 5  การพฒันาด้านการเมืองและการบริหาร 

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและการบริหาร 

5.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

11. จดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑส์าํนกังาน ,ศพด. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังาน  

จดัซ้ือวสัดุ และ

ครุภณัฑ ์ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละหรือจาํนวนท่ี

จดัซ้ือ 

การดาํเนินการจดัซ้ือจกัจา้ง

มีประสิทธิภาพ 

สาํนกัปลดั 

 

12. ฝึกอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ขอ้มูล

ข่าวสารของทางราชการ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากร 

อบต.ตาดกลอย 10,000 - - - - ร้อยละหรือจาํนวนท่ี

ฝึกอบรม 

มีความรู้ความสามารถ

เพ่ิมข้ึน 

สาํนกัปลดั 

 

13. สนบัสนุนศูนยป์ฏบัติัการร่วมใจในการ

ช่วยเหลือ ปชช.ของ อปท.อ.หล่มเก่า 

เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการ

ช่วยเหลือประชาชน 

อาํเภอหล่มเก่า 18,000 19,000 19,000 19,000 19,000 ร้อยละหรือจาํนวน

สนบัสนุน 

การดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง

มีประสิทธิภาพ 

สาํนกัปลดั 

 

14. จดัซ้ือซุม้เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภกัดี อบต.ตาดกลอย 200,000 - 100,000 - - จาํนวนท่ีจดัซ้ือ แสดงความจงรักภกัดี สาํนกัปลดั 

15. จดักิจกรรมรณรงคเ์ผยแพร่คุณธรรม

จริยธรรมและการป้องกนัการทุจริต

ประพฤติมิชอบในวงราชการ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดา้น

จริยธรรมของบุคลากร 

อบต.ตาดกลอย 10,000 - - - - ร้อยละหรือจาํนวนท่ี

ฝึกอบรม 

ผูบ้ริหาร พนกังาน จนท. มี

จริยธรรมเพ่ิมข้ึน 

สาํนกัปลดั 

 

16. ฝึกอบรมการพฒันาศกัยภาพของ

เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน อบต.ตาดกลอย 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากร 

อบต.ตาดกลอย 50,000 - - - - ร้อยละหรือจาํนวนท่ี

ฝึกอบรม 

 มีความรู้เพ่ิมข้ึน สาํนกัปลดั 

 

17. อบรมเสริมสร้างความซ่ือสตัย ์สุจริต 

และปลูกฝังวฒันธรรมท่ีดีตา้นทุจริต 

เพ่ือสร้างจิตสาํนึกท่ีดี อบต.ตาดกลอย - 10,000 - - - ร้อยละท่ีฝึกอบรม  มีจิตสาํนึกท่ีดี สาํนกัปลดั 

 

18. จดัซ้ือกลอ้งถ่ายภาพน่ิง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน 19 ลา้นพิกเซล 9,000 - - - - ร้อยละท่ีซ้ือ การทาํงานมีประสิทธิภาพ สาํนกัปลดั 

19. กิจกรรมส่งเสริมนโยบายแห่งรัฐและ

พระราชพิธีต่างๆ 

เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมของรัฐบาล อบต.ตาดกลอย - 10,000 - - - ร้อยละท่ีจดักิจกรรม สนองนโยบายรัฐบาล สาํนกัปลดั 

20. ปรับปรุงห้องครัว อบต.ตาดกลอย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ อบต.ตาดกลอย - 375,000 - - - ร้อยละท่ีปรับปรุง การบริการมีประสิทธิภาพ กองช่างฯ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 5       เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั และเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 5  การพฒันาด้านการเมืองและการบริหาร 

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและการบริหาร 

5.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

21. จดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์เชิญชวนให้ 

ปชช. ร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธี 

เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภกัดี อบต.ตาดกลอย 10,000 - - - - ร้อยละท่ีไดรั้บการ

บริการท่ีสะดวก 

การบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพ 

สาํนกัปลดั 

 

22. สนบัสนุนงบประมาณเพ่ือจดังานพระ

ราชพิธีงานรัฐพิธีและงานประเพณี  

เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภกัดี

สถาบนัพระมหากษตัริย ์

อาํเภอหล่มเก่า 30,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละท่ีสนบัสนุน ไดแ้สดงออกถึงความ

จงรักภกัดี 

สาํนกัปลดั 

 

23. จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ จาํนวน  1  คนั - - 950,000 - - จาํนวนท่ีจดัซ้ือ การบริการมีความรวดเร็ว กองช่าง 

24. จดักิจกรรมแฉลิมพระเกียรติอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภกัดี จาํนวน  1  คร้ัง 50,000 - - - - จาํนวนท่ีจดักิจกรรม ไดแ้สดงออกถึงความ

จงรักภกัดี 

สาํนกัปลดั 

 

25. จดักิจกรรมในการปกป้องสถาบนั

พระมหากษตัริย ์

เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภกัดี จาํนวน  1  คร้ัง 10,000 - - - - จาํนวนท่ีจดัซ้ือ ไดแ้สดงถึงความจงรักภกัดี สาํนกัปลดั 

 

26. จดัซ้ือเคร่ืองตดัสต๊ิกเกอร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ ขนาด A3 ก. 15” 25,000 - - - - จาํนวนท่ีจดัซ้ือ การบริการมีความรวดเร็ว สาํนกัปลดั 

 

27. จดักิจกรรมอนัเป็นการพิทกัษรั์กษาไว้

ซ่ึงชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย ์

เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภกัดี จาํนวน  1 คร้ัง 10,000 - - - - จาํนวนท่ีจดักิจกรรม ไดแ้สดงออกถึงความ

จงรักภกัดี 

สาํนกัปลดั 

 

28. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ ขนาด 18x20 ม. 

พท. 360 ตร.ม. 

- 500,000 - - - ร้อยละท่ีรับบริการ

สะดวก 

การบริการมีความรวดเร็ว กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.02 



104 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4       การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 6 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

6.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

6.1   แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. จดัทาํปุ๋ยหมกัชีวภาพจากการคดั

แยกขยะเปียกในครัวเรือนชุมชน

ตาํบลตาดกลอย 
 

เพ่ือการอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

หมู่ท่ี 1 - 9 

 

- - 3,0000 3,0000 3,0000 ร้อยละหรือ

จาํนวนประชาชน

ท่ีเขา้ร่วม 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มมีความ

สมบูรณ์ 

สาํนกัปลดั 

 

2. อบรมดูแลบาํรุงรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มควบคุม

มลพิษเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

เพ่ืออนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

หมู่ท่ี 1 - 9 

 

- 10,000 - - - ร้อยละท่ีเขา้ร่วม ทรัพยากรไดรั้บการ

อนุรักษ ์

สาํนกัปลดั 

 

3. อบรมการจดัการส่ิงปฏิกลูและมูล

ฝอย 
 

เพ่ือการอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

หมู่ท่ี 1 - 9 

 

- - 20,000 - - ร้อยละท่ีปลูก ป่าไมมี้จาํนวนเพ่ิมข้ึน สาํนกัปลดั 

 

4. คุม้ครองดูแลบาํรุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

เพ่ือการอนุรักษป่์าไม้

สาธารณะ 

หมู่ท่ี 1 - 9 

 

10,000 - - - - ร้อยละหรือ

จาํนวนประชาชน

ท่ีเขา้ร่วม 

ป่าสาธารณะไดรั้บการ

อนุรักษ ์

สาํนกัปลดั 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4       การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 6 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

6.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

6.1   แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

5. ปลูกป่าและสร้างฝายชะลอนํ้ า เพ่ืออนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติ 

จาํนวน  1  คร้ัง 30,000 - - - - ร้อยละหรือจาํนวน

ประชาชนท่ีเขา้ร่วม 
ทรัพยากรธรรมชาติ

ไดรั้บการอนุรักษ ์

สาํนกัปลดั 

 

6. จดักิจกรรมการพฒันาสภาพ 
แวดลอ้มและภูมิทศันข์องชุมชน 

เพ่ือใหภู้มิทศันบ์ริเวณสอง

ขา้งทางสวยงาม  

อบต.ตาดกลอย 

 

10,000 - - - - ร้อยละหรือจาํนวนท่ี

ปรับปรุง 
ภูมิทศันส์วยงาม สาํนกัปลดั 

 

7. จดักิจกรรมรักนํ้ า รักป่า รักษา

แผน่ดิน 

เพ่ืออนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

จาํนวน  1  คร้ัง 10,000 - - - - ร้อยละหรือจาํนวน

ประชาชนท่ีไดรั้บ

ประโยชน์ 

ป่าสาธารณะไดรั้บ

การดูแล 

สาํนกัปลดั 

 

8. ควบคุมไฟป่าและหมอกควนั เพ่ือการป้องกนัและควบคุม

ไฟป่า 

50  คน 10,000 - - - - ร้อยละหรือจาํนวน

ประชาชนท่ีเขา้ร่วม 
ไม่เกิดปัญหาไฟป่าใน

พ้ืนท่ี 

สาํนกัปลดั 

 

9. ป้องกนัและควบคุมไฟป่าของ

เครือข่ายความร่วมมือในการ

ควบคุมไฟป่า 

เพ่ือสร้างเครือข่ายป้องกนั

และควบคุมไฟป่า 

50  คน - 50,000 - - - ร้อยละหรือจาํนวน

ประชาชนท่ีเขา้ร่วม 
ไม่เกิดปัญหาไฟป่าใน

พ้ืนท่ี 

สาํนกัปลดั 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4       การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 6 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

6.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

6.2  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 เฝ้าระวงัการใชส้ารเคมีปน 
เป้ือนลงในแหล่งนํ้าสาธารณะ 

เพ่ือป้องกนัปัญหานํ้าปน 
เป้ือนสารเคมี 

หมู่ท่ี 1 - 9 

 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละหรือจาํนวน

ประชาชนท่ีเขา้ร่วม 
ไม่มีสารเคมีปนเป้ือน 
ในแม่นํ้าลาํคลอง 
 

สาํนกัปลดั 

 

2 รณรงคใ์หป้ระชาชนไม่ท้ิงส่ิง 
ปฏิกลูลงแม่นํ้าลาํคลอง 

เพ่ือใหแ้ม่นํ้าลาํคลองใส

สะอาด ปราศจากมลพิษ 

หมู่ท่ี 1 - 9 

 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละหรือจาํนวน

ประชาชนท่ีเขา้ร่วม 
ไม่เกิดปัญหานํ้าเน่า

เสีย 
 

สาํนกัปลดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4       การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 6 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

6.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

6.3  แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. ประชาสมัพนัธ์ รณรงคส์ร้างจิต 

สาํนึกในการช่วยกนัท้ิงขยะให ้

ถูกท่ีและการกาํจดัท่ีถูกตอ้ง 

เพ่ือใหป้ระชาชนช่วยกนั

รักษาความสะอาด 

หมู่ท่ี 1 - 9 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละหรือจาํนวน

ประชาชนท่ีเขา้ร่วม 
ไม่เกิดปัญหานํ้ าเน่าเสีย 

 

สาํนกัปลดั 

 

2. ป่ันจกัรยานเก็บขยะ รักษา

ส่ิงแวดลอ้ม และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพ่ือใหป้ระชาชนช่วยกนัคดั

แยกขยะ 

หมู่ท่ี 1 - 9 

 

10,000 - - - - ร้อยละหรือจาํนวน

ประชาชนท่ีเขา้ร่วม 
ประชาชนมีการกาํจดั

ขยะท่ีถูกวธีิ 

 

สาํนกัปลดั 

 

3. จดัทาํป้ายหา้มท้ิงขยะในท่ี 

สาธารณะ 

เพ่ือใหป้ระชาชนช่วยกนั

รักษาความสะอาด 

หมู่ท่ี 1 - 9 

 

- 10,000 - - - ร้อยละหรือจาํนวน

ประชาชนท่ีเขา้ร่วม 
ไม่เกิดปัญหาท้ิงขยะไม่

ถูกท่ี 

สาํนกัปลดั 

 

4. ปรับปรุงสถานท่ีท้ิงขยะมูลฝอย 

(เป็นสถานท่ีท้ิงขยะมูลฝอยแบบ

ควบคุม) 

เพ่ือใหส้ถานท่ีท้ิงขยะมีความ

สะอาดลดปัญหามลพิษ 

หมู่ท่ี 2 

ตามแบบ  

อบต.กาํหนด 

310,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน

ประชาชนท่ีไดรั้บ

ประโยชน์ 

ไม่เกิดปัญหามลพิษ 

 

สาํนกัปลดั 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4       การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 6 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

6.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

6.3  แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

5. ลดมลพิษบริเวณบ่อท้ิงขยะ 

 

เพ่ือกาํจดัแมลงพาหะใน

บริเวณบ่อท้ิงขยะ 

หมู่ท่ี 2 

 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน

ประชาชนท่ีไดรั้บ

ประโยชน์ 

ไม่เกิดปัญหาแมลง

พาหะในบริเวณบ่อท้ิง

ขยะ 

สาํนกัปลดั 

 

6. จดัหาท่ีท้ิงขยะมูลฝอยประจาํ 

หมู่บา้น หมู่ท่ี 1 - 9 

เพ่ือใหป้ระชาชนช่วยกนัคดั

แยกขยะ 

หมู่ท่ี 1 - 9 

 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวนบ่อ

ขยะ 
ประชาชนมีการกาํจดั

ขยะท่ีถูกวธีิ 

สาํนกัปลดั 

 

7. จดัซ้ือถงัขยะรีไซเคิลถงัพลาสติก

ขนาดใหญ่พร้อมฝาปิดและลอ้

เขน็ขนาด 120 ลิตร 

เพ่ือใหป้ระชาชนช่วยกนั

รักษาความสะอาด 

10 ชุด 

 

 

- 15,000 - - - ร้อยละหรือจาํนวน

ประชาชนท่ีเขา้ร่วม 
ประชาชนมีการกาํจดั

ขยะท่ีถูกวธีิ 

 

สาํนกัปลดั 

 

8. จดัซ้ือถงัขยะประจาํหมู่บา้น เพ่ือใหป้ระชาชนช่วยกนั

รักษาความสะอาด 

500 ใบ 

 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจาํนวน

ประชาชนท่ีเขา้ร่วม 
ประชาชนมีการกาํจดั

ขยะท่ีถูกวธีิ 

สาํนกัปลดั 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

สําหรับ  โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย   อาํเภอหล่มเก่า   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 3       การพฒันาคุณภาพชีวติ  และเสริมสร้างความมัน่คงของคนและชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

1. ก่อสร้างถนนลาดยางเช่ือม

หมู่บา้นสายศาลแดง-ห้วยโป่งนํ้ า 

หมู่ท่ี 9 

เพ่ือให้ประชาชนเดินทางสะดวก

ปลอดภยั 

กวา้ง 6 ม. ยาว 9 ก.ม. - - - 8,000,000 8,000,000 จาํนวนถนนท่ีได้

มาตรฐาน 

ประชาชนเดินทาง

สะดวกปลอดภยั 

อบจ.เพชรบูรณ์ 

2. ก่อสร้างถนนลาดยางเช่ือม

หมู่บา้นสายวงัม่วง-ศิลา หมู่ท่ี 8 

เพ่ือให้ประชาชนเดินทางสะดวก

ปลอดภยั 

กวา้ง 6 ม.ยาว 11 ก.ม. - - 10,000,000 - - จาํนวนถนนท่ีได้

มาตรฐาน 

ประชาชนเดินทาง

สะดวกปลอดภยั 

อบจ.เพชรบูรณ์ 

3. ก่อสร้างสะพานขา้มห้วยนํ้าเลา 

หมู่ท่ี 3  

เพ่ือให้ประชาชนเดินทางสะดวก

ปลอดภยั 

กวา้ง 6 ม.ยาว 30 ม. - - - 3,000,000 3,000,000 จาํนวนสะพานท่ี

ไดม้าตรฐาน 

ประชาชนเดินทาง

สะดวกปลอดภยั 

อบจ.เพชรบูรณ์ 

4. ติดตั้งชุดพลงังานแสงอาทิตย ์ เพ่ือให้แกไ้ขปัญหาความ

เดือดร้อนให้กบัประชาชน 

จาํนวน  50 ชุด  - 500,000 - - - จาํนวนท่ีติดตั้ง ประชาชนไดรั้บการ

แกไ้ขความเดือดร้อน 

อบจ.เพชรบูรณ์ 

5. ขดุลอกห้วยชมพ ูหมู่ท่ี  1 เพ่ือแกไ้ขปัญหาการขาดแคลน

นํ้าเพ่ือการเกษตร 

กวา้ง 6 ม. ยาว  1 ก.ม. - 500,000 - - - จาํนวนท่ีขดุลอก ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ

การเกษตร 

อบจ.เพชรบูรณ์ 

6. ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยข้ีตม 

หมู่ท่ี 1 

เพ่ือให้ประชาชนเดินทางสะดวก

ปลอดภยั 

กวา้ง 6 ม.ยาว 200 ม. - 500,000 - - - จาํนวนถนนท่ีได้

มาตรฐาน 

ประชาชนเดินทาง

สะดวกปลอดภยั 

อบจ.เพชรบูรณ์ 

7. ก่อสร้างถนน คสล.สายนํ้าจั้น 

หมู่ท่ี 8 

เพ่ือให้ประชาชนเดินทางสะดวก

ปลอดภยั 

กวา้ง 6 ม.ยาว 200 ม. - 500,000 - - - จาํนวนถนนท่ีได้

มาตรฐาน 

ประชาชนเดินทาง

สะดวกปลอดภยั 

อบจ.เพชรบูรณ์ 

รวม 7   โครงการ - - - 2,000,000 10,000,000 11,000,000 11,000,000 - - - 

 

แบบ ผ.02/1 
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บญัชีครุภณัฑ์ 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย  อาํเภอหล่มเก่า  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

 

ที ่

 

แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ

ส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือ/ติดต้ังตูสาขาโทรศัพท

ขนาด  1-2 สายนอก   16-

24 สายใน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 สํานักปลัด 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ

ส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือเกาอี้แถว 4 ที่นั่ง แบบ 

3 ขา จาํนวน 6 ชุด 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 สํานักปลัด 

3. แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ

ส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือเกาอี้นั่งทํางาน

ลอเล่ือน 5 ลอ จํานวน 2 ตัว 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 สํานักปลัด 

4. แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ

ส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือเกาอี้พลาสติกจํานวน 

100 ตัว 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 สํานักปลัด 

5. แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ

ส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 

แบบแยกสวนชนิดติดต้ังพื้น

หรือชนิดแขวนขนาด 

24,000 บีทียู จํานวน 1 

เคร่ือง 

32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 สํานักปลัด 

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ

ส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือชุดรับแขก พรอมโตะ

กลาง จํานวน 1 ชุด 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 สํานักปลัด 

7. แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ

ส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือตูเก็บเอกสาร 4 ฟุต 2 

ชั้น จํานวน 4 หลัง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สํานักปลัด 

8. แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ

ส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือตูเก็บเอกสาร 2 บาน

เปดจํานวน 4 หลัง 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 สํานักปลัด 

9. แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ

ส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อโตะทํางานชนิดเหล็กขนาด 

5 ฟุต ลิ้น 

ชัก 7 ชอง พรอมกุญแจหนา PVC 

จํานวน 3 ตัว 

8,000 16,000 16,000 16,000 16,000 สํานักปลัด 

กองคลัง 

แบบ  ผ.03 
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บญัชีครุภณัฑ์ 

แผนพฒันาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย  อาํเภอหล่มเก่า  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 

ที ่

 

แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

10. แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ

ส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือโตอเนกประสงค

หนาโฟเมกา สีขาว ขาชบุ

โครเมี่ยม พับเก็บได ขนาด 

75 x180x73 ซม.จํานวน  

10ตัว 

25,000 - - - - สํานักปลัด 

11. แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ

ส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือโทรศัพทเคล่ือนที่

จํานวน  1 เคร่ือง 

5,000 - - - - สํานักปลัด 

12. แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ

ส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือบอรดตูกระจกติด

ประกาศขนาด 120x 

240 ซม.ขอบอลูมิเนียม มี

กระจกรางหนีบพรอม 

กุญแจล็อกบาน 

20,000 - - - - สํานักปลัด 

13. แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ

สิ่งกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใหการบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อพัดลมติดเพดานขนาด18นิ้ว

จํานวน4 ตัว   

8,800 - - - - สํานักปลัด 

14. แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ

สิ่งกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใหการบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 120 

cc จํานวน 1 คัน  

- 50,000 - - - กองคลัง 

15. แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ

สิ่งกอสราง 

ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร 

เพ่ือใหการบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบ

ดิจิตอลความละเอียด 18 ลาน

พิกเซลจํานวน 1 ตัว 

11,000 - - - - สํานักปลัด 

16. แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ

สิ่งกอสราง 

ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร 

เพ่ือใหการบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อโทรทัศนความละเอียด

จอภาพ 1,920x1080พิกเซล 

ขนาด32นิ้วจํานวน 1 เครื่อง 

13,000 - - - - สํานักปลัด 

17. แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ

สิ่งกอสราง 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหการบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพ 

ซื้อคอมพิวเตอรขนาดจอไมนอย

กวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 

- 16,000 - - - สํานักปลัด 

18. แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ

สิ่งกอสราง 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหการบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multi 

function แบบฉีดหมึก 

(Inkjet)จํานวน 2 เครื่อง 

7,700 7,700 - - - สํานักปลัด 

แบบ  ผ.03 
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บญัชีครุภณัฑ์ 

แผนพฒันาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย  อาํเภอหล่มเก่า  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

 

ที ่

 

แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

19. แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ

ส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพื่อใหการบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพแบบฉีด

หมึกพรอมติดต้ังถังหมึก

พิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 5 เคร่ือง 

17,200 4,300 - - - สํานักปลัด 

20. แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ

ส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพื่อใหการบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟา 

ขนาด 1 kva จํานวน 1 

เคร่ือง 

- 5,900 - - - สํานักปลัด 

21. แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ

ส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพื่อใหการบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุ

คจอขนาดไมนอยกวา 12 

นิ้ว จาํนวน  1 เคร่ือง 

16,000 - - - - สํานักปลัด 

22. แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ

ส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพื่อใหการบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือคอมพิวเตอร all in 

one  จํานวน  1 เคร่ือง 

- 17,000 - - - กองคลัง 

23. แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ

สิ่งกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใหการบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อเกาอ้ีนั่งทํางานชนิดมีเบาะ

ฟองน้ําหุมหนังมีพนักพิงมีทาว

แขน ปรับระดับสูงตํ่าไดดวยโชค 

ลอเลื่อน 5 ลอ จํานวน 1 ตัว 

6,000 - - - - สํานักปลัด 

24. แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ

สิ่งกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใหการบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บานเปด

จํานวน 4 หลัง 

22,000 - - - - สํานักปลัด 

25. แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ

สิ่งกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใหการบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อมัลติมีเดียโปรเจคเตอร XGA 

3,500 ANS ILumens  1 เครื่อง 

- 30,300 - - - สํานักปลัด 

26. แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ

สิ่งกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใหการบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อโพเด้ียมหรือแทนกลาว

รายงาน จํานวน 2 ตัว  

- 20,000 - - - สํานักปลัด 

27. แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ

สิ่งกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใหการบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงแบบลากจูง 

ลําโพง 15 นิ้ว ไมคลอย 2 ตัว  

จํานวน 1 เครื่อง 

- 9,000 - - - สํานักปลัด 

แบบ  ผ.03 
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บญัชีครุภณัฑ์ 

แผนพฒันาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย  อาํเภอหล่มเก่า  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

 

ที ่

 

แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑที่ดินและ

ส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อแสดงความจงรักภกัดี จัดซ้ือซุมเฉลิมพระเกียรติฯ 100,000 - - - - กองการศึกษาฯ 

2. แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑที่ดินและ

ส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

จัดซ้ือโตะทํางานขนาด 5 

ฟุต ล้ินชัก 7 ชอง พรอม

กุญแจหนาPVCจํานวน 1 ตัว 

8,000 - - - - กองการศึกษาฯ 

3. แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑที่ดินและ

ส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

จัดซ้ือพัดลมโคจรติดฝาผนัง 

ขนาด 16 นิ้วจํานวน 21 ตัว   

20,000 22,000 - - - กองการศึกษาฯ 

4. แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑที่ดินและ

ส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

จัดซ้ือพัดลมโคจรติดเพดาน 

ขนาด 16 นิ้วจํานวน 27 ตัว   

20,000 34,000 - - - กองการศึกษาฯ 

5. แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑที่ดินและ

ส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

จัดซ้ือเกาอี้นั่งทํางานเกาอี้

สํานักงานพนักพิงเต้ีย 

จํานวน 4 ตัว 

1,500 4,500 - - - กองการศึกษาฯ 

6. แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑที่ดินและ

ส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

จัดซ้ือเกาอี้พลาสติก ขนาด 

53x36x28ซ.มจํานวน60 ตัว 

- 51,000 - - - กองการศึกษาฯ 

 

7. แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑที่ดินและ

ส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

จัดซ้ือโตะส่ีเหล่ียมผืนผา 

ขนาด 60x120x55 ซ.ม 

จํานวน 15 ตัว 

- 82,500 - - - กองการศึกษาฯ 

 

8. แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑที่ดินและ

ส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑโฆษณา

และเผยแพร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

จัดซ้ือกลองถายภาพนิ่ง 

ระบบดิจิตอลความละเอียด 

20 ลานพิกเซล จํานวน  1 

ตัว 

- 19,300 - - - กองการศึกษาฯ 

 

 

 

แบบ  ผ.03 
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บญัชีครุภณัฑ์ 

แผนพฒันาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย  อาํเภอหล่มเก่า  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

 

ที ่

 

แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

9. แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑที่ดิน

และส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

จัดซ้ือโทรทัศน LED แบบ 

smart tv ความละเอียด

จอภาพ 1,920 

x1080 พิกเซล ขนาด 40 

นิ้ว จาํนวน 2 เคร่ือง 

 

- 35,400 - - - กองการศึกษาฯ 

 

10. แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑที่ดิน

และส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ Multi 

function แบบฉีดหมึก 

(Inkjet)จํานวน 3 เคร่ือง 

 

- 23,700 - - - กองการศึกษาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ.03 
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บญัชีครุภณัฑ์ 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย  อาํเภอหล่มเก่า  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

 

ที ่

 

แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑที่ดิน

และส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

จัดซ้ือเคร่ืองตัสต๊ิกเกอร 

ขนาด A3 หนากวาง  15 นิว้ 

จํานวน 1 เคร่ือง 

25,000 - - - - กองชาง 

2. แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑที่ดิน

และส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบ

แยกสวนชนิดติดผนัง มีระบบ

ฟอกอากาศ ขนาด 18,000 บี

ทียู จาํนวน 1 เคร่ือง/ 24,000 

บีทียู จาํนวน 2 เคร่ือง 

21,000 28,000 - - - กองชาง 

3. แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑที่ดิน

และส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

จัดซ้ือเคร่ืองตบดิน ใช

เคร่ืองยนตเบนซิน จํานวน 1 

เคร่ือง น้ําหนักไมนอยกวา 8 

กก. แรงบดอัดไมนอยกวา 5 

ตัน ความเร็วในการบดอัดไม

นอยกวา 5,000 คร้ังตอนาท ี

21,000 - - - - กองชาง 

4. แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑที่ดิน

และส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

จัดซ้ือกลองถายภาพนิ่งระบบ

ดิจิตอล ความละเอยีด 16 ลาน

พิกเซล จํานวน  1 ตัว 

9,000 - - - - กองชาง 

5. แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑที่ดิน

และส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

จัดซ้ือเกาอี้นั่งทํางานเกาอี้

สํานักงานพนักพิงเต้ีย จํานวน 

3 ตัว 

1,500 3,000 - - - กองชาง 

6. แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑที่ดินและ

สิ่งกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใหการบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อเกาอ้ีนั่งทํางานชนิดมีเบาะ

ฟองน้ําหุมหนังมีพนักพิงมีทาวแขน 

ปรับระดับสูงตํ่าไดดวยโชค ลอเลื่อน 

5 ลอ จํานวน 1 ตัว 

- 6,000 - - - กองชาง 

แบบ  ผ.03 
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บญัชีครุภณัฑ์ 

แผนพฒันาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย  อาํเภอหล่มเก่า  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

 

ที ่

 

แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

7. แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑที่ดิน

และส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑกอสราง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

จัดซ้ือตูเชื่อมไฟฟาจํานวน 1 

เคร่ือง 

- 10,000 - - - กองชาง 

8. แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑที่ดิน

และส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑงานบานงาน

ครัว 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

จัดซ้ือถังขยะรีไซเคิลพลาสติก

ขนาดใหญพรอมฝาปดแบะลอ

เข็นขนาด 120 ลิตร จํานวน 

10 ชุด  

- 15,000 - - - กองชาง 

 

รวม 

 

560,600 

 

510,600 

 

211,400 

 

211,400 

 

211,400 

 

- 

แบบ  ผ.03 
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สวนที่  4 
การติดตามและประเมินผล 

 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
     ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะตองติดตามและประเมิน
ยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ขอ ๒๙  ประกอบกับระะเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือ
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ินทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี 
มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางและหลักกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
       แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  20 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ  15 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย  65 
    3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (10) 
    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  (10) 
    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  (10) 
    3.4 วิสัยทัศน  (5) 
    3.5 กลยุทธ  (5) 
    3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร  (5) 
    3.8 แผนงาน  (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ  (5) 

รวมคะแนน  100 
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา  รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด 

1.ขอมูลสภาพท่ัวไป
และขอมูลพ้ืนฐานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีต้ังของหมูบาน/
ชุมชน/ตําบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/
ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชนเขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูล
เก่ียวกับจํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวน
ประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา 
สาธารณสุขอาชญากรรม ยา เสพติด  การสั งคม
สงเคราะห ฯลฯ 

(2) 
 

 

(4) ขอมูลเ ก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การ
คมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท  ฯลฯ 

(2) 
 

 

(5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

(2) 
 

 

(6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน 
การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ 
และอ่ืนๆ 

(2) 
 

 

(7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2) 
 

 

 (9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และ
การดํ า เนินการประชุมประชาคมทอง ถ่ิน โดยใช
กระบวนการร วมคิด ร วมทํา ร วมตัดสินใจ ร วม
ตรวจสอบ รวมรบัประโยชน รวมแกปญหาปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู  เพ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถ่ินตามอพนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

(3) 
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ประเด็นการพิจารณา  รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหาร
ทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 
ปแผนพัฒนาเศรษฐ กิจและสั งคมแห งชา ติ  และ 
Thailand 4.0 

15 
(2) 
 

 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ี
เกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(1) 

 

 

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
เปนตน 

(2) 
 

 

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายได
ครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(2) 
 

 

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติ
ตางๆ ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การ
ประดิษฐท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(2) 
 

 

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOTAnalysis ท่ีอาจสงผล
ตอการดําเนินงานไดแก S-Strength (จุดข็ง) W-
Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค) 

(2) 
 

 

(7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชน
เชิงพ้ืนท่ี มีการนําเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหา
หรือสมมติฐานของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือ
วิธีการแกไขปญหา การกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือแกไข
ปญหา 

(2) 
 

 

 

                                 

                                    



120 

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา  รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด 

 (8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และ
การเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 เชน สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้ง
งบประมาณ การเบิกจางบประมาณการประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการ
ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิงคุณภาพ 

(1) 
 

 

(9) ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 เชน ผลท่ีไดรับ/ผลท่ีสาคัญ ผลกระทบ 
และสรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนว
ทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1) 
 

 

3. ยุทธศาสตร 
3.1 ยุทธศาสตรของ 
องคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตรของ 
องคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 
 
3.4 วิสัยทัศน 
 
 
 
 
3.5 กลยุทธ 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

 

สอดคลองและเชื่ อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาต ิ20 ป แผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและThailand 4.0 

(10) 
 

 

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนการบริหารราชการแผนดินนโยบาย/ยุทธศาสตร 
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร
ชาต ิ20 ป และ Thailand 4.0 

(10) 
 

 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยาง
ชัด เจน  สอดคลอง กับโอกาสและ ศักยภาพท่ี เป น
ลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
สัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

(5) 
 

 

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตาม
อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสู
การบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง
ท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา  รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด 

3.6 เปาประสงคของ
แตละประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลอง
และสนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ท่ีชัดเจน 

(5) 
 

 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 
 
 
 
 
3.10ผลผลิต/โครงการ 

 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึง
เกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทาง
ยุทธศาสตร 

(5) 
 

 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจาก
เปาประสงค ตัวชี้วัดคาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา
ทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินทองถ่ิน โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกลาว 

(5) 
 
 
 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ี
เกิดผลผลิต /โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) 
 
 
 
 
 

 

 

ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปนโครงการท่ี
เปนชุด กลุมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน 
เปนตน เพ่ือนําไปสูการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน
ในแผนพัฒนาทองถ่ินทองถ่ินอยางถูกตองและครบถวน 

(5) 
 

 

 รวมคะแนน 100  
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๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะตองติดตามและ

ประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  ประกอบกับและระะเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน  ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนน 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน้ําแผนพัฒนาทองถ่ินทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน้ําแผนพัฒนาทองถ่ินทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 
    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้ําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 
    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาต ิ

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (5) 
    5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 

รวมคะแนน  100 
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1. การสรุป
สถานการณการ 
พัฒนา 
 
 
 
 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOTAnalysis 
/Demand(DemandAnalysis)/Global Demand และ 
Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอ
การพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะห
ศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10 
 
 
 
 
 
 

 

2.การประเมินผลการ
นาแผนพัฒนาทองถ่ิน
ทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผล
ในเชิงปริมาณเชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งาน
ตางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมาย
เอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไว
เทาไหร จํานวนท่ีไมสามารถดาเนินการไดมีจํานวน
เทาไหรสามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ี
ไดกําหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการ
ท่ีดาเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเ พ่ือวัดวา
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดาเนินการใน
พ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไม
และเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ การดาเนินการตางๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวรสามารถใชการได
ตามวัตถุประสงคหรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล 
( Effectiveness)  ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ท่ี บ ร ร ลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการ
ตามท่ีไดรับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการ
ท่ีดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 

10 
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4 . แ ผนงานและ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1)วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ิน
โดยใช wOTAnalysis/Demand/GlobalDemand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 

2) วิ เคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ี
สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน หลักประชา
รัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10 

 

 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตร
การ พัฒนาขององคกรปกครองส วนทอง ถ่ินและ
ดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวา
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 
 

 

5.2 กําหนดวัตถุประ 
สงคสอดคลองกับ
โครงการ 
 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตอง
กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของ
โครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงคมีความเปนไป
ไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

5.3 เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนนําไปสู
การตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 
 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปให
ถึงเปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร
กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย 
พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให
ชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใด
และจบลงเม่ือไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือ
กลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕)  

5.4 โครงการมีความ 
สอดคลองกับแผน 
ยุทธศาสตร 20 ป 
 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2) การสราง
ความสามารถในการแขง ขัน  (3)  การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอ
ภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให
เกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(5) 
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5.5 เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
  

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป(4) ยึด
เปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ี
ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว ภายใต
แนวทางการพัฒนา(1) การยกระดับศักยภาพการแขงขัน
และการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง(2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบ
เพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม (4)การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเปนเมือง (5) การสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6)การ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 
 
 
 
 

 

5.6 โครงการมีความ 
สอดคลองกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน 
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี 
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน 
รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการ
วิ จั ยและ พัฒนาแล ว ต อยอดความ ได เป รี ยบ เชิ ง
เปรียบเ ทียบ เชน ด านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
 
 
 
 

 

5.7 โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทอง ถ่ินมีความสอดคลอง กับหวง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตอง
เปนโครงการเชื่ อมตอหรือเดินทางไปด วยกันกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

(5)  
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5.8 โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติม่ันคงม่ัง 
ค่ังยั่งยืนภายใตหลัก
ประชารัฐ  

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการ
ตอยอดและขยายไดเปนโครงการท่ีประชาชนตองการ
เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถ่ิน(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP) 

(5) 
 

 

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 
ประการในการจัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4)ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency) 

(5) 
 
 
 
 

 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม 
หลักวิธีกา
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคา
กลาง ราคากลางทองถ่ินมีความโปรงใสในการกําหนด
ราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษมีความคลาดเคลื่อน
ไมมากกวาหรือไมต่ํากวารอยละหาของการนําไปตั้ง
งบประมาณรายจายในขอบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือรายจายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5)  

5 .11 มีการกําหนด 
ตัวชี้วัด ( KPI) และ 
สอดคลองกัวัตถุ
ประสงคและผลท่ี
คาดวาจะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI)ท่ี สามารถวัดได (measurable) ใชบอก
ประสิทธิ ผล  ( effectiveness) ใชบอกประสิทธิ ภาพ
(efficiency) ได  เชน การกําหนดความพึงพอใจการ
กํ าหนดร อ ยล ะ  ก า ร กํ าหนด อัน เ กิ ด จ ากผลขอ ง
วัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ) 

(5)  

5.12 ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีต้ังไว การ
ไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือ
มากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงคควร
คํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความสําเร็จได(3) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถ
ปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง 
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 
  ๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
      (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
      ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอยไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไวเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
นั้น 

จะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙ และระะเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓   

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึง
คณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   

ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงานเปนอยางยิ่ง  เนื่องจาก
การติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปท่ีผานมา วามีความสอดคลองกับแผนงานท่ีได
วางเอาไวหรือไม รวมท้ังการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง องคการบริหารสวนตําบล     ตาดกลอย ใน
ฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภาระหน้ําท่ีท่ีจะตองใหการบริการแกประชาชนชุมชน จึงจําเปนท่ีจะตองมีการจัดทํา
แผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินการในดานตางๆ เพ่ือใชเปรียบเทียบ
การทํางานของปท่ีผานมาอีกดวย โดยข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวางเปนแผนผัง
ข้ันตอนได  ดังนี้ 

แผนผังข้ันตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผล 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

แผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล 

ตาดกลอย 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ 

นายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

 

นายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอยเสนอตอ
สภาองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ตาดกลอย 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบโดยท่ัวกันอยางนอย ปละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และเดือน
ตุลาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา ๓๐ วัน 
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โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอยใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง

คุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพใน
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอยในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

ภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแต

ละยุทธศาสตร 

๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผานกระบวนการ

หลายข้ันตอน สลับสับซอน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน 
 ๓. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยากและบางเรื่องอาจ
ทําไมได   

๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
๑)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินทองถ่ินควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินทองถ่ินและใหมีความสอดคลองกัน   
๒)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินทองถ่ินควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินทองถ่ิน  
 
 
 
๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใหสามารถ

ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
๔)  องคการบริหารสวนตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ี

จะตองดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 
 

 
----------------------------------------------------------- 

 
 

http://www.dla.go.th/
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