
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นโตก 

อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์   จังหวดัเพชรบูรณ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 
 



ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก

ค ำน ำ
กรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก ได้จัดท าแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 - 2565 (เปล่ียนแปลง/เพิม่เติมคร้ังที ่5)    ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก จัดท าขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก พ.ศ. 2561 - 2565 และประเด็นยุทธศาสตร์ในกรอบ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้แสดงรายละเอียดแผนงาน/โครง
การพัฒนา ทีจ่ัดท าขึ้นส าหรับน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และจัดท างบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม 

ได้น าเสนอความต้องการพัฒนาของประชาชน  มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 - 2565 (เปล่ียนแปลง/เพิม่เติมคร้ังที ่5) ด้วยการจัดเรียงล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของโครงการ
ทีม่ีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการพัฒนาของประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 

ท้องถิ่นในเขตต าบลบ้านโตก



ประจ าปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 

พ.ศ. 2561 - 2565 (เปล่ียนแปลง/เพิม่เติม คร้ังที ่5) เป็นใช้เป็นแนวทางการทบทวนเพือ่จัดท าร่างข้อบัญญัติ

ปัญหาการจัดซ้ือครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน    จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนให้กับประชาชนเพือ่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากทีสุ่ดโดยเฉพาะการแก้ไข
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก มีความจ าเป็นเร่งด่วนทีจ่ะด าเนินโครงการพัฒนาเพิม่เติมเพือ่

เหตผุลและความจ าเปน็
ตามทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกไปแล้วนั้น



หน้า
1 1
2 2

10
3 29

บญัชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 แบบ  ผ.01
บญัชีโครงการ แบบ ผ.02 เปล่ียนแปลง

บญัชีแสดงครุภณัฑ์ แบบ ผ.03

เรื่อง

บญัชีโครงการ แบบ ผ.02 เพิ่มเติม ฉบบัที่ 5



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

และเสริมสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน

3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน  -  -  -  -  -  -  -  - 1 100,000 1 100,000

ยุทธศาสตร์ 5 โครงสร้างพ้ืนฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  -  -  -  -  -  -  - 50 11,382,000 50 11,382,000

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  -  -  -  -  -  -  - 38 11,252,000 38 11,252,000

ครุภัณฑ์  -  -  -  -  -  -  -  - 14 958,500      14 958,500         

รวมท้ังส้ิน  -  -  -  -  -  -  -  - 102 23,592,500 102 23,592,500

หน้า 1

บัญชีสรุปโครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 5

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก

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

แบบ ผ.01



เปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก

ประจ าปี 2561 - 2565



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปล่ียนแปลงใหม่)

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายประหยัด หมู่ท่ี 8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายประหยัด หมู่ท่ี 8 เพ่ือให้สอดคล้องกับราย ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แผนงานอุตสาหกรรม

กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ละเอียดและงบประมาณท่ี โครงสร้างพ้ืนฐาน และการโยธา

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ

ปี 2564 จ านวน 33,600.- บาท ปี 2565 จ านวน 33,600.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงและปีงบประมาณจากปี

(เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3) หน้าท่ี 22 ข้อท่ี 125 2564  เปล่ียนแปลงเป็นปี 2565  และประมาณการ

หน้าท่ี  2

เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5/2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์โครงการสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์ 5 โครงสร้างพ้ืนฐาน
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ เหตุผลการเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

แบบ ผ.02



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปล่ียนแปลงใหม่)

2 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต. หมู่ท่ี 13 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต. หมู่ท่ี 13 เพ่ือให้สอดคล้องกับราย ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แผนงานอุตสาหกรรม

ตามแบบ อบต.ก าหนด ตามแบบ อบต.ก าหนด ละเอียดและงบประมาณท่ี โครงสร้างพ้ืนฐาน และการโยธา

จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 500,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 500,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงปีงบประมาณจากปี 2564

(เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3) หน้าท่ี 35 ข้อท่ี 222 เปล่ียนแปลงเป็นปี  2565 และประมาณการ

3 โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน อบต. (ส านักปลัด) โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน อบต. (ส านักปลัด) เพ่ือให้สอดคล้องกับราย ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แผนงานอุตสาหกรรม

ตามแบบ อบต.ก าหนด ตามแบบ อบต.ก าหนด ละเอียดและงบประมาณท่ี โครงสร้างพ้ืนฐาน และการโยธา

จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 100,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 100,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงปีงบประมาณจากปี 2564

(เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3) หน้าท่ี 35 ข้อท่ี 220 เปล่ียนแปลงเป็นปี  2565 และประมาณการ

ล าดับ เหตุผลการเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

หน้าท่ี  3



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปล่ียนแปลงใหม่)

4 โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน อบต. (กองคลัง) โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน อบต. (กองคลัง) เพ่ือให้สอดคล้องกับราย ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แผนงานอุตสาหกรรม

ตามแบบ อบต.ก าหนด ตามแบบ อบต.ก าหนด ละเอียดและงบประมาณท่ี โครงสร้างพ้ืนฐาน และการโยธา

จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 100,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 100,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงปีงบประมาณจากปี 2564

(เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3) หน้าท่ี 35 ข้อท่ี 219 เปล่ียนแปลงเป็นปี  2565 และประมาณการ

5 โครงการก่อสร้างผนังดินป้องกันตล่ิงพัง โครงการก่อสร้างผนังดินป้องกันตล่ิงพัง เพ่ือให้สอดคล้องกับราย ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แผนงานอุตสาหกรรม

บริเวณศาลาประจ าหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 13 บริเวณศาลาประจ าหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 13 ละเอียดและงบประมาณท่ี โครงสร้างพ้ืนฐาน และการโยธา

ตามแบบ อบต.ก าหนด ตามแบบ อบต.ก าหนด จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 350,000.- บาท ปี 2564 จ านวน 350,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงปีงบประมาณจากปี 2564

(เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3) หน้าท่ี 43 ข้อท่ี 41 เปล่ียนแปลงเป็นปี  2565 และแผนงานจากแผนงาน

(เดิม อยู่ในแผนงานการเกษตร) การเกษตรเป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน้าท่ี  4

ล าดับ เหตุผลการเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปล่ียนแปลงใหม่)

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดต้ังไฟฟ้า โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดต้ังไฟฟ้า เพ่ือให้สอดคล้องกับราย ยุทธศาสตร์ท่ี 5

แสงสว่างสาธารณะ  ซอยส ารวย  หมู่ท่ี 7 แสงสว่างสาธารณะ  ซอยส ารวย  หมู่ท่ี 8 ละเอียดและงบประมาณท่ี โครงสร้างพ้ืนฐาน

ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้า ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้า จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 2,800,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 2,800,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงหมู่ท่ีปีงบประมาณจากปี

(เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3) หน้า 52  ข้อ 69 2564เปล่ียนแปลงเป็นปี  2565 และประมาณการ

(ไม่มีถนนสาธารณะท่ีชัดเจน)

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ 5 โครงสร้างพ้ืนฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ เหตุผลการเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

หน้าท่ี  5



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปล่ียนแปลงใหม่)

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดต้ังไฟฟ้า โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดต้ังไฟฟ้า เพ่ือให้สอดคล้องกับราย ยุทธศาสตร์ท่ี 5

แสงสว่างสาธารณะ  ซอยมงคลกิตติ  หมู่ท่ี 8 แสงสว่างสาธารณะ สะแกงาม - วังจาน  หมู่ท่ี 8 ละเอียดและงบประมาณท่ี โครงสร้างพ้ืนฐาน

ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้า ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้า จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 770,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 1,300,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงปีงบประมาณจากปี

(เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3) หน้า 53 ข้อ 74  2564 เปล่ียนแปลงเป็นปี  2565 และเปล่ียนแปลง

ช่ือโครงการ

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดต้ังไฟฟ้า โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดต้ังไฟฟ้า เพ่ือให้สอดคล้องกับราย ยุทธศาสตร์ท่ี 5

แสงสว่างสาธารณะ  ซอยกระบก  หมู่ท่ี 9 แสงสว่างสาธารณะ  ซอยกระบก  หมู่ท่ี 9 ละเอียดและงบประมาณท่ี โครงสร้างพ้ืนฐาน

ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้า ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้า จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 450,000 บาท ปี 2565 จ านวน 450,000 บาท

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงปีงบประมาณจากปี 2564

(เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3) หน้า 54 ข้อ 83 เปล่ียนแปลงเป็นปี  2565

ยุทธศาสตร์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

หน้าท่ี  6

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานล าดับ เหตุผลการเปล่ียนแปลง



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปล่ียนแปลงใหม่)

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดต้ังไฟฟ้า โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดต้ังไฟฟ้า เพ่ือให้สอดคล้องกับราย ยุทธศาสตร์ท่ี 5

แสงสว่างสาธารณะ  ซอยคลองตูม 2 หมู่ท่ี 9 แสงสว่างสาธารณะ  ซอยคลองตูม 2 หมู่ท่ี 9 ละเอียดและงบประมาณท่ี โครงสร้างพ้ืนฐาน

ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้า ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้า จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 1,100,000 บาท ปี 2565 จ านวน 1,100,000 บาท

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงปีงบประมาณจากปี 2564

(เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3) หน้า 54 ข้อ 81 เปล่ียนแปลงเป็นปี  2565  ปัญหาทางเข้าพ้ืนท่ีการ

เกษตร

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดต้ังไฟฟ้า โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดต้ังไฟฟ้า เพ่ือให้สอดคล้องกับราย ยุทธศาสตร์ท่ี 5

แสงสว่างสาธารณะ  ซอยวังจาน -นายม หมู่ท่ี 9 แสงสว่างสาธารณะ  ซอยวังจาน -นายม หมู่ท่ี 9 ละเอียดและงบประมาณท่ี โครงสร้างพ้ืนฐาน

ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้า ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้า จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 330,000บาท ปี 2565 จ านวน 400,000 บาท

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงปีงบประมาณจากปี 2564

(เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3) หน้า 55 ข้อ 89 เปล่ียนแปลงเป็นปี  2565 และประมาณการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

หน้าท่ี  7

ล าดับ เหตุผลการเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปล่ียนแปลงใหม่)

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดต้ังไฟฟ้า โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดต้ังไฟฟ้า เพ่ือให้สอดคล้องกับราย ยุทธศาสตร์ท่ี 5

แสงสว่างสาธารณะ  สายพันธ์ุม้า - โนนโก  หมู่ท่ี 13 แสงสว่างสาธารณะ  สายพันธ์ุม้า - โนนโก  หมู่ท่ี 13 ละเอียดและงบประมาณท่ี โครงสร้างพ้ืนฐาน

ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้า ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้า จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 1,800,000 บาท ปี 2565 จ านวน 1,800,000 บาท

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงปีงบประมาณจากปี 2564

(เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3) หน้า 59 ข้อ 116 เปล่ียนแปลงเป็นปี  2565

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดต้ังไฟฟ้า โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดต้ังไฟฟ้า เพ่ือให้สอดคล้องกับราย ยุทธศาสตร์ท่ี 5

แสงสว่างสาธารณะ ถนนสายบ้านพันธ์ุม้า-บ้านพ้ี หมูท่ี 13 แสงสว่างสาธารณะ ถนนสายบ้านพันธ์ุม้า-บ้านพ้ี หมูท่ี13 ละเอียดและงบประมาณท่ี โครงสร้างพ้ืนฐาน

ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้า ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้า จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 1,300,000 บาท ปี 2565 จ านวน 1,300,000บาท

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงปีงบประมาณจากปี 2564

(เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3) หน้า 55 ข้อ 89 เปล่ียนแปลงเป็นปี  2565 และประมาณการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ล าดับ เหตุผลการเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

หน้าท่ี  8



เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2565

(ฉบับท่ี 5/2564)



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

39 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV เพ่ือติดต้ังกล้อง CCTV หมู่ท่ี 1 - 13 100,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

ต าบลบ้านโตก ภายในต าบลบ้านโตก ครัวเรือนท่ีได้รับ ปลอดภัยในการสัญจร

ประโยชน์จากโครง

การน้ี

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หน้าท่ี  10

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน
3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

1 โครงการลงหินคลุกไหล่ถนน เพ่ือให้ประชาชนได้มี ตามแบบ อบต. 40,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

ซอยสวนพันธ์ุม้า 2  หมู่ท่ี 2 ถนนใช้ในการคมนาคม ก าหนด ท่ีได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการ รอท าเร่ือง

ได้อย่างสะดวก จากโครงการน้ี สัญจรไปมา มอบท่ีดิน

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 5 เมตร 500,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

ซอยสายฝน  หมู่ท่ี 3 ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 165 เมตร ท่ีได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการ

ได้อย่างสะดวก หนา 0.15 เมตร จากโครงการน้ี สัญจรไปมา

3 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 5 เมตร 310,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

ซอยนางแขก หมู่ท่ี 4 ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 770 เมตร ท่ีได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการ รอท าเร่ือง

ได้อย่างสะดวก หนา 0.20 เมตร จากโครงการน้ี สัญจรไปมา มอบท่ีดิน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์โครงการสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน้าท่ี  11

ยุทธศาสตร์ 5 โครงสร้างพ้ืนฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

เพ่ิมเติมฉบับท่ี 5/2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 4 เมตร 110,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

ซอยหมอจิตร หมู่ท่ี 4 ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 45 เมตร ท่ีได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการ รอท าเร่ือง

ได้อย่างสะดวก หนา 0.15 เมตร จากโครงการน้ี สัญจรไปมา มอบท่ีดิน

5 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 4 เมตร 450,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

สายนาดง  หมู่ท่ี 4 ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 1,250 เมตร ท่ีได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการ

ได้อย่างสะดวก หนา 0.20 เมตร จากโครงการน้ี สัญจรไปมา

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 4 เมตร 900,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

เช่ือมทางหลวงสระบุรี - หล่มสัก ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 360 เมตร ท่ีได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการ

(ประปา)  หมู่ท่ี 7 ได้อย่างสะดวก หนา 0.15 เมตร จากโครงการน้ี สัญจรไปมา

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 5 เมตร 600,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

ซอย 1 (ต่อจากของเดิม) หมู่ท่ี 7 ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 200 เมตร ท่ีได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการ

ได้อย่างสะดวก หนา 0.15 เมตร จากโครงการน้ี สัญจรไปมา

8 โครงการลงหินคลุก ซอยบ้านนาย เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 4 เมตร 72,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

วรศักด์ิ กองทอง  หมู่ท่ี 7 ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 225 เมตร ท่ีได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการ

ได้อย่างสะดวก หนา 0.20 เมตร จากโครงการน้ี สัญจรไปมา

9 โครงการลงหินคลุก ซอยนาตาย้อน เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 3 เมตร 52,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

หมู่ท่ี 7 ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 220 เมตร ท่ีได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการ

ได้อย่างสะดวก หนา 0.20 เมตร จากโครงการน้ี สัญจรไปมา

หน้าท่ี  12

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 4 เมตร 300,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

ซอยนางหนู  หมู่ท่ี 8 ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 133 เมตร ท่ีได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการ

ได้อย่างสะดวก หนา 0.15 เมตร จากโครงการน้ี สัญจรไปมา

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้มี จ านวน 2 ช่วง 110,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

ซอยนางส าเนียง  หมู่ท่ี 8 ถนนใช้ในการคมนาคม ท่ีได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการ

ช่วงท่ี1 กว้าง 4 เมตร ยาว 32 เมตร ได้อย่างสะดวก จากโครงการน้ี สัญจรไปมา

ช่วงท่ี2 กว้าง 3 เมตร ยาว14.50 ม.

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 3 เมตร 60,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

ซอยนายอุไร(ต่อจากของเดิม)หมู่ท่ี 8 ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 29 เมตร ท่ีได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการ รอท าเร่ือง

ได้อย่างสะดวก หนา 0.15 เมตร จากโครงการน้ี สัญจรไปมา มอบท่ีดิน

14 โครงการขยายถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 0.80 เมตร 30,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

ซอยนายบุญเติม   หมู่ท่ี 8 ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 44.70 เมตร ท่ีได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการ รอท าเร่ือง

ได้อย่างสะดวก หนา 0.15 เมตร จากโครงการน้ี สัญจรไปมา มอบท่ีดิน

15 โครงการลงหินคลุกซอยนายกองสิน เพ่ือให้ประชาชนได้มี ตามแบบ อบต. 200,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

หมู่ท่ี 8 ถนนใช้ในการคมนาคม ก าหนด ท่ีได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการ

ได้อย่างสะดวก จากโครงการน้ี สัญจรไปมา

16 โครงการลงหินคลุกซอยสายัณห์ เพ่ือให้ประชาชนได้มี ตามแบบ อบต. 200,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

สามัคคี   หมู่ท่ี 8 ถนนใช้ในการคมนาคม ก าหนด ท่ีได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการ

ได้อย่างสะดวก จากโครงการน้ี สัญจรไปมา
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17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 4 เมตร 480,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

ซอย  6  ช่วงท่ี 4   หมู่ท่ี 10 ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 200 เมตร ท่ีได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการ ตรวจสอบท า

ได้อย่างสะดวก หนา 0.15 เมตร จากโครงการน้ี สัญจรไปมา เร่ืองมอบท่ีดิน

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 5 เมตร 820,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

ซอยสนามเป้า   หมู่ท่ี 10 ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 270 เมตร ท่ีได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการ ตรวจสอบท า

ได้อย่างสะดวก หนา 0.15 เมตร จากโครงการน้ี สัญจรไปมา เร่ืองมอบท่ีดิน

19 โครงการเทคอนกรีตปรับปรุงหน้า เพ่ือให้ประชาชนได้มี ตามแบบ อบต. 120,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

ถนนทางเข้ารพสต.พนานิคม ถนนใช้ในการคมนาคม ก าหนด ท่ีได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการ

หมู่ท่ี 10 ได้อย่างสะดวก จากโครงการน้ี สัญจรไปมา

20 โครงการเทคอนกรีตปรับปรุงหน้า เพ่ือให้ประชาชนได้มี ตามแบบ อบต. 120,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

ถนนทางเข้าโรงเรียนการไฟฟ้า ถนนใช้ในการคมนาคม ก าหนด ท่ีได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการ

สงเคราะห์ 2  หมู่ 10 ได้อย่างสะดวก จากโครงการน้ี สัญจรไปมา

21 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย 6 เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 3 เมตร 7,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

หมู่ท่ี 11 ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 28.50 เมตร ท่ีได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการ

ได้อย่างสะดวก หนา 0.20 เมตร จากโครงการน้ี สัญจรไปมา

22 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย 8 เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 3 เมตร 1,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

หมู่ท่ี 11 ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 5 เมตร ท่ีได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการ

ได้อย่างสะดวก หนา 0.20 เมตร จากโครงการน้ี สัญจรไปมา
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23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 4 เมตร 200,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

ซอยนางสาวบัติ  หมู่ท่ี 11 ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 75 เมตร ท่ีได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการ รอตรวจสอบท า

ได้อย่างสะดวก หนา 0.15 เมตร จากโครงการน้ี สัญจรไปมา เร่ืองมอบท่ีดิน

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้มี ตามแบบ อบต. 850,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

ซอยเกลียวแหลม  หมู่ท่ี 11 ถนนใช้ในการคมนาคม ก าหนด ท่ีได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการ

ได้อย่างสะดวก จากโครงการน้ี สัญจรไปมา

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้มี ตามแบบ อบต. 400,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

ซอยนายชูชาติ  หมู่ท่ี 11 ถนนใช้ในการคมนาคม ก าหนด ท่ีได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการ

ได้อย่างสะดวก จากโครงการน้ี สัญจรไปมา

26 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 3 เมตร 10,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

 ซอย 12  หมู่ท่ี 11 ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 65 เมตร ท่ีได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการ
ได้อย่างสะดวก หนา 0.10 เมตร จากโครงการน้ี สัญจรไปมา

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 4 เมตร 850,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

ซอยนายมาโนช   หมู่ท่ี 11 ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 350 เมตร ท่ีได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการ

ได้อย่างสะดวก หนา 0.15 เมตร จากโครงการน้ี สัญจรไปมา

28 โครงการลงหินคลุก สายนาครู เพ่ือให้ประชาชนได้มี ตามแบบ อบต. 1,500,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

เทียนชัย  หมู่ท่ี 12 ถนนใช้ในการคมนาคม ก าหนด ท่ีได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการ

(ติดปัญหาโครงการขยายเข้านา) ได้อย่างสะดวก จากโครงการน้ี สัญจรไปมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา
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29 โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ในการ ตามแบบ อบต. 20,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีน้ าเพียงพอ กองช่าง

หมู่ท่ี 1 อุปโภค บริโภค ก าหนด ท่ีได้รับประโยชน์ ในการอุปโภค บริโภค

จากโครงการน้ี

30 โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ในการ ตามแบบ อบต. 20,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีน้ าเพียงพอ กองช่าง

หมู่ท่ี 2 อุปโภค บริโภค ก าหนด ท่ีได้รับประโยชน์ ในการอุปโภค บริโภค

จากโครงการน้ี

31 โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ในการ ตามแบบ อบต. 20,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีน้ าเพียงพอ กองช่าง

หมู่ท่ี 3 อุปโภค บริโภค ก าหนด ท่ีได้รับประโยชน์ ในการอุปโภค บริโภค

จากโครงการน้ี

32 โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ในการ ตามแบบ อบต. 20,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีน้ าเพียงพอ กองช่าง

หมู่ท่ี 4 อุปโภค บริโภค ก าหนด ท่ีได้รับประโยชน์ ในการอุปโภค บริโภค
จากโครงการน้ี

33 โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ในการ ตามแบบ อบต. 20,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีน้ าเพียงพอ กองช่าง

หมู่ท่ี 5 อุปโภค บริโภค ก าหนด ท่ีได้รับประโยชน์ ในการอุปโภค บริโภค

จากโครงการน้ี

34 โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ในการ ตามแบบ อบต. 20,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีน้ าเพียงพอ กองช่าง

หมู่ท่ี 6 อุปโภค บริโภค ก าหนด ท่ีได้รับประโยชน์ ในการอุปโภค บริโภค

จากโครงการน้ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา
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35 โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ในการ ตามแบบ อบต. 20,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีน้ าเพียงพอ กองช่าง

หมู่ท่ี 7 อุปโภค บริโภค ก าหนด ท่ีได้รับประโยชน์ ในการอุปโภค บริโภค

จากโครงการน้ี

36 โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ในการ ตามแบบ อบต. 20,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีน้ าเพียงพอ กองช่าง

หมู่ท่ี 8 อุปโภค บริโภค ก าหนด ท่ีได้รับประโยชน์ ในการอุปโภค บริโภค

จากโครงการน้ี

37 โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ในการ ตามแบบ อบต. 20,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีน้ าเพียงพอ กองช่าง

หมู่ท่ี 9 อุปโภค บริโภค ก าหนด ท่ีได้รับประโยชน์ ในการอุปโภค บริโภค

จากโครงการน้ี

38 โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ในการ ตามแบบ อบต. 20,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีน้ าเพียงพอ กองช่าง

หมู่ท่ี 10 อุปโภค บริโภค ก าหนด ท่ีได้รับประโยชน์ ในการอุปโภค บริโภค
จากโครงการน้ี

39 โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ในการ ตามแบบ อบต. 20,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีน้ าเพียงพอ กองช่าง

หมู่ท่ี 11 อุปโภค บริโภค ก าหนด ท่ีได้รับประโยชน์ ในการอุปโภค บริโภค

จากโครงการน้ี

40 โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ในการ ตามแบบ อบต. 20,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีน้ าเพียงพอ กองช่าง

หมู่ท่ี 12 อุปโภค บริโภค ก าหนด ท่ีได้รับประโยชน์ ในการอุปโภค บริโภค

จากโครงการน้ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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41 โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ในการ ตามแบบ อบต. 20,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีน้ าเพียงพอ กองช่าง

หมู่ท่ี 13 อุปโภค บริโภค ก าหนด ท่ีได้รับประโยชน์ ในการอุปโภค บริโภค

จากโครงการน้ี

42 โครงการต่อเติมทางลาดส าหรับ เพ่ืออ านวยความสะดวก ตามแบบ อบต. 100,000 ร้อยละของจ านวน ผู้พิการได้รับความ กองช่าง

ผู้พิการ  อบต. ในการมารับบริการ ก าหนด ท่ีได้รับประโยชน์ สะดวกในการมารับ

ส าหรับผู้พิการ จากโครงการน้ี บริการท่ี อบต.

43 โครงการติดต้ังบานเกล็ดเมทัลชีท เพ่ือระบายอากาศภายใน ตามแบบ อบต. 200,000 ร้อยละของจ านวน ระบายอากาศภายใน ป้องกัน

อาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อาคาร ก าหนด ท่ีได้รับประโยชน์ อาคาร ส านักปลัด

อบต.บ้านโตก จากโครงการน้ี

44 โครงการก่อสร้างฝาอาคารป้องกัน เพ่ือก่อฝาอาคารป้องกัน ตามแบบ อบต. 150,000 ร้อยละของจ านวน ก่อสร้างฝาอาคารป้อง ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย อบต. บรรเทาสาธารณภัย ก าหนด ท่ีได้รับประโยชน์ กันบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด

จากโครงการน้ี

45 โครงการติดต้ังมุ้งลวดโรงอาหารศูนย์ เพ่ือติดต้ังมุ้งลวดโรง ตามแบบ อบต. 80,000 ร้อยละของจ านวน ติดต้ังมุ้งลวดโรงอาหาร กองช่าง

พัฒนาเด็กเล็ก อบต. อาหารศูนย์พัฒนาเด็ก ก าหนด ท่ีได้รับประโยชน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เล็ก จากโครงการน้ี

46 โครงการก่อสร้างกันสาดบริเวณด้าน เพ่ือก่อสร้างกันสาดบริเวณ ตามแบบ อบต. 200,000 ร้อยละของจ านวน ก่อสร้างกันสาดบริเวณ กองช่าง

หน้าศูนย์เด็กเล็ก อบต. หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก าหนด ท่ีได้รับประโยชน์ หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จากโครงการน้ี

47 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนก เพ่ือก่อสร้างลาน คสล. ตามแบบ อบต. 200,000 ร้อยละของจ านวน ก่อสร้างลาน คสล. กองช่าง

ประสงค์ด้านหน้าศูนย์เด็กเล็ก อบต. อเนกประสงค์ ก าหนด ท่ีได้รับประโยชน์ อเนกประสงค์

จากโครงการน้ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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48 โครงการก่อสร้างผนังดินกันเซาะ เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ ตามแบบ อบต. 500,000 ร้อยละของจ านวน ป้องกันการกัดเซาะ กองช่าง
ซอยบ้านโนน  หมู่ท่ี 5 ผนังดิน ก าหนด ท่ีได้รับประโยชน์ ผนังดิน

จากโครงการน้ี

49 โครงการขุดลอกถนนดิน  ซอย 9 เพ่ือปรับขนาดถนนให้ ตามแบบ อบต. 300,000 ร้อยละของจ านวน ปรับพ้ืนผิวการจราจร กองช่าง
นาไก่เข่ีย  หมู่ท่ี 7 กว้างข้ึน ก าหนด ท่ีได้รับประโยชน์

จากโครงการน้ี

50 โครงการซ่อมสร้างรางระบายน้ า เพ่ือซ่อมสร้างรางระบาย ตามแบบ อบต. 100,000 ร้อยละของจ านวน ลดอุบัติเหตุการสัญจร กองช่าง
เปล่ียนเป็นผาเหล็ก  หมู่ท่ี 11 น้ าช ารุด ก าหนด ท่ีได้รับประโยชน์ ทางถนน

จากโครงการน้ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและ 30,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง
และติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ใช้ได้อย่างท่ัวถึง และ ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง
ซอยนายประสงค์ แก้วภิรมย์ หมู่ท่ี มีความปลอดภัยในชีวิต จ านวน 2 จุด ประโยชน์จากโครง
1 และทรัพย์สิน การน้ี

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ มีความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 530,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง
และติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ และทรัพย์สิน และการ จ านวน 3 จุด ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง
ซอยนางบุญส่ง  หมู่ท่ี 1 สัญจร ประโยชน์จากโครง

การน้ี
3 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง มีความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 30,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง

สาธารณะ  ซอยผู้ช่วยสมนึก และทรัพย์สิน และการ จ านวน 2 จุด ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง
หมู่ท่ี 1 สัญจร ประโยชน์จากโครง

การน้ี
4 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง มีความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 25,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง

สาธารณะ วัดสว่างอารมย์ และทรัพย์สิน และการ จ านวน 3 จุด ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง
หมู่ท่ี 1 สัญจร ประโยชน์จากโครง

การน้ี

งบประมาณท่ีผ่านมา
วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์โครงการสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์ 5 โครงสร้างพ้ืนฐาน
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ
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5 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง มีความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 10,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง
สาธารณะ ซอยนางสมพร และทรัพย์สิน และการ จ านวน 2 จุด ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง
 ซอยนางมาลี  หมู่ท่ี 1  สัญจร ประโยชน์จากโครง

การน้ี
6 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างภายใน มีความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 75,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 2 และทรัพย์สิน และการ ภายในหมู่บ้าน ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง
สัญจร ประโยชน์จากโครง

การน้ี
7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและ 165,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง

และติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ใช้ได้อย่างท่ัวถึง และ ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง
ซอยเจริญสุข (ต่อจากของเดิม)หมู่ท่ี มีความปลอดภัยในชีวิต ประโยชน์จากโครง
2 และทรัพย์สิน การน้ี

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและ 90,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง
และติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ใช้ได้อย่างท่ัวถึง และ ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง
ซอยสวนพันธ์ุม้า 2  หมู่ท่ี  2 มีความปลอดภัยในชีวิต ประโยชน์จากโครง

และทรัพย์สิน การน้ี
9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าให้ ขยายเขตไฟฟ้าและ 450,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง

และติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง
มีสุข 1  หมู่ท่ี 3 อย่างท่ัวถึง หมู่ท่ี 3 ประโยชน์จากโครง

การน้ี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หน้าท่ี  21

ท่ี



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยตามุ้ย เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าให้ ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 190,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง
หมู่ท่ี 3 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ 3 ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง ติดปัญหา

อย่างท่ัวถึง ประโยชน์จากโครง มอบท่ีดิน
การน้ี เป็นสาธารณะ

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าให้ ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 1,500,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง
สายคลองลึก หมู่ท่ี 3 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ 3 ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง เสนอให้ท าเร่ือง

อย่างท่ัวถึง ประโยชน์จากโครง ให้ของบทาง
การน้ี กกฟ.ด าเนินการ

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าให้ ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 1,500,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง
สายนาดง หมู่ท่ี 4 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ 4 ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง เสนอให้ท าเร่ือง

อย่างท่ัวถึง ประโยชน์จากโครง ให้ของบทาง
การน้ี กกฟ.ด าเนินการ

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและ 460,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง
และติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ใช้ได้อย่างท่ัวถึง และ ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง
สายคลองผ้าอ้อม หมู่ท่ี 4 มีความปลอดภัยในชีวิต หมู่ท่ี 4 ประโยชน์จากโครง

และทรัพย์สิน การน้ี
14 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและ 86,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง

และติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ใช้ได้อย่างท่ัวถึง และ ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง
ซอยนางแบ้งค์  หมู่ท่ี 4 มีความปลอดภัยในชีวิต หมู่ท่ี 4 ประโยชน์จากโครง

และทรัพย์สิน การน้ี

หน้าท่ี  22
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15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและ 77,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง
และติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ใช้ได้อย่างท่ัวถึง และ ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง
ซอยนายช่วง หมู่ท่ี 4 มีความปลอดภัยในชีวิต หมู่ท่ี 4 ประโยชน์จากโครง

และทรัพย์สิน การน้ี
16 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและ 42,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง

และติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ใช้ได้อย่างท่ัวถึง และ ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง
นายอนันต์ หมู่ท่ี 4 มีความปลอดภัยในชีวิต หมู่ท่ี 4 ประโยชน์จากโครง

และทรัพย์สิน การน้ี
17 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง มีความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 100,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง

สาธารณะ ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 4 และทรัพย์สิน และการ จ านวน   20 จุด ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง
สัญจร ประโยชน์จากโครง

การน้ี
18 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าให้ ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 133,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง

ซอยทองหล่อ  หมู่ท่ี 5 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ 5 ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง
อย่างท่ัวถึง ประโยชน์จากโครง

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าให้ ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 65,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง
ซอยสมปอง  หมู่ท่ี 5 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ 5 ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง

อย่างท่ัวถึง ประโยชน์จากโครง
การน้ี

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าให้ ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 250,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง
ซอยสุวิทย์ยนต์   หมู่ท่ี 5 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ 5 ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง ได้รับงบประมาณ

อย่างท่ัวถึง ประโยชน์จากโครง ท้ังเส้นแล้ว

การน้ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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21 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าให้ ขยายเขตไฟฟ้าและ 470,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง

และติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง
คลองวังหัน หมู่ท่ี 6 อย่างท่ัวถึง หมู่ท่ี 6 ประโยชน์จากโครง

การน้ี
22 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและ 360,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง

และติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ใช้ได้อย่างท่ัวถึง และ ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง
ซอยยายอ้น หมู่ท่ี 7 มีความปลอดภัยในชีวิต หมู่ท่ี 7 ประโยชน์จากโครง

และทรัพย์สิน การน้ี
23 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและ 46,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง

และติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ใช้ได้อย่างท่ัวถึง และ ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง
ซอยมิตซู หมู่ท่ี 7 มีความปลอดภัยในชีวิต หมู่ท่ี 7 ประโยชน์จากโครง

และทรัพย์สิน การน้ี
24 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและ 800,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง

และติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ใช้ได้อย่างท่ัวถึง และ ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง
ซอยประปา หมู่ท่ี 7 มีความปลอดภัยในชีวิต หมู่ท่ี 7 ประโยชน์จากโครง

และทรัพย์สิน การน้ี
25 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าให้ ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 150,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง

ซอยนางหนู   หมู่ท่ี 8 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ 8 ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง
อย่างท่ัวถึง ประโยชน์จากโครง

การน้ี
26 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง มีความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 7,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง

สาธารณะ หน้าบ้านนายจอม และทรัพย์สิน และการ จ านวน    1   จุด ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง รอท าเร่ือง 
หมู่ท่ี 8 สัญจร ประโยชน์จากโครง อบต.จะเข้า

การน้ี ด าเนินแก้ไข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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27 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและ 100,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง
และติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ใช้ได้อย่างท่ัวถึง และ ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง
ซอย 2 (ต่อจากของเดิม)  หมู่ท่ี 10 มีความปลอดภัยในชีวิต หมู่ท่ี 10 ประโยชน์จากโครง

และทรัพย์สิน การน้ี
28 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและ 230,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง

และติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ใช้ได้อย่างท่ัวถึง และ ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง
ซอยสนามเป้า  หมู่ท่ี 10 มีความปลอดภัยในชีวิต ประโยชน์จากโครง

และทรัพย์สิน การน้ี
29 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าให้ ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 350,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง

สนามเป้า ซอย 6  หมู่ท่ี 10 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ 10 ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง
อย่างท่ัวถึง ประโยชน์จากโครง

การน้ี
30 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าให้ ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 700,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง

ซอยสะพานโค้ง  หมู่ท่ี 10 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ 10 ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง มีบ้านเพียง
อย่างท่ัวถึง ประโยชน์จากโครง 1 หลัง และ

การน้ี ปัญหาท่ีดิน
31 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าให้ ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 600,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง

ซอยสนางสาวบัติ  หมู่ท่ี 11 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ 11 ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง รอท าเร่ือง
อย่างท่ัวถึง ประโยชน์จากโครง มอบท่ีดิน

การน้ี
32 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าให้ ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 1,500,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง

สายนาครูเทียนชัย  หมู่ท่ี 12 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ 12 ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง ติดปัญหาทาง
อย่างท่ัวถึง ประโยชน์จากโครง เข้าไม่สามารถ

การน้ี ด าเนินการได้

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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33 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าให้ ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 1,500,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง

บ้านนางตาล  หมู่ท่ี 12 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ 12 ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง ไม่สามารถ

อย่างท่ัวถึง ประโยชน์จากโครง ด าเนินการได้

การน้ี เน่ืองจากอยู่ใน

เขตป่าไม้

34 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือมีความปลอดภัยใน ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 110,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง

สาธารณะ  หมู่ท่ี 12 ชีวิตและทรัพย์สิน และการ หมู่ท่ี 12 ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง

ถนนสายโนนโก - สันตาเพีย ช่วง 1 สัญจร ประโยชน์จากโครง

เร่ิมจากศาลาอเนกประสงค์ การน้ี

ถนนสายโนนโก - สันตาเพีย ช่วง 2

เร่ิมจากประปาถังเหล็กสีเขียว

35 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือมีความปลอดภัยใน ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 34,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง

สาธารณะ  ซอยลันดา  หมู่ท่ี 12 ชีวิตและทรัพย์สิน และการ หมู่ท่ี 12 ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง

สัญจร ประโยชน์จากโครง

การน้ี

36 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือมีความปลอดภัยใน ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 21,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง

สาธารณะ  ซอยนายสมคิด หมู่ท่ี 12 ชีวิตและทรัพย์สิน และการ หมู่ท่ี 12 ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง

สัญจร ประโยชน์จากโครง

การน้ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หน้าท่ี  26



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

37 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือมีความปลอดภัยใน ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 32,500 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง

สาธารณะ ซอยนายมี  หมู่ท่ี 12 ชีวิตและทรัพย์สิน และการ หมู่ท่ี 12 ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง

สัญจร ประโยชน์จากโครง

การน้ี

38 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือมีความปลอดภัยใน ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 33,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ กองช่าง

สาธารณะ  ซอยนายดง หมู่ท่ี 12 ชีวิตและทรัพย์สิน และการ หมู่ท่ี 12 ครัวเรือนท่ีได้รับ อย่างท่ัวถึง

สัญจร ประโยชน์จากโครง

การน้ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หน้าท่ี  27



(ฉบับท่ี 5/2564)

บัญชีครุภัณฑ์
ประจ ำปี พ.ศ. 2561 - 2565



เป้ำหมำย หน่วยงำน

(ผลครุภัณฑ์) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบสองบาน 5 ตู้ 35,000 ส านักปลัด

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ 2 ชุด 50,000 ส านักปลัด

3
แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
      เคร่ืองท าน  าร้อน - เย็น 

จ านวน 1 ตัว
10,000 ส านักปลัด

4
แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ 1 ตัว 50,000 ส านักปลัด

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด 50,000 กองคลัง

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้บานเล่ือนกระจก (แบบสูง) 2 ตู้ 14,000 ส านักปลัด

7 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์
เคร่ืองพิมพ์ 3 ตัว 160,000 กองช่าง

หน้ำท่ี  29

บัญชีครุภัณฑ์

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท
งบประมำณ

แผนพัฒนท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 5/2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโตก

แบบ ผ.03



เป้ำหมำย หน่วยงำน

(ผลครุภัณฑ์) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

8 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน
ตู้เอกสารบานเล่ือนกระจก    

(แบบสูง) 2 ตู้
14,000 ส านักปลัด

9 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว 14,000 ส านักปลัด

10 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี ส านักงาน จ านวน 2 ตัว 7,000 ส านักปลัด

11 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารเด็ก จ านวน 1 หลัง 7,000 ส านักปลัด

12 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน
พัดลมระบายอากาศแบบดูดออก

  จ านวน 5 ตัว
12,500 ส านักปลัด

13 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เต็นท์ผ้าใบ  จ านวน 10 หลัง 500,000 ส านักปลัด

14 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน
ตู้เอกสารบานเล่ือนกระจก   

(แบบต่ า) 5 ตู้
35,000 ส านักปลัด

หน้ำท่ี  30

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท
งบประมำณ


