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การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา   ระดมความคิดเห็นจากการ        
มีส่วนร่วมในการประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ เอกชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน วิเคราะห์
จากสภาพปัญหา  สภาพแวดล้อม และความต้องการของประชาชนในต าบลช่องสาริกา  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา และใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 มาตรา 19 วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการด าเนินกิจการ
ของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่ม
จังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ         
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และ            
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ แล้วนั้น 

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1.ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 
    ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.แนวทำงกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  
 2.1 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอ าเภอตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับอ าเภอตามล าดับให้เป็นปัจจุบัน 
 2.2ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดให้แล้วเสร็จ แล้วแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบโดยเค้าโครง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้ด าเนินการตามรูปแบบที่ก าหนด  
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3.แนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 
 3.1 การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้เทศบาล องค์การบริหาร

ส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 3.2 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   สามารถน าข้อมูลจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals; SDGs) โดยในการจัดท าประชาคมท้องถิ่นให้ด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 3.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครงการแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
4.กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ไปสู่กำรปฏิบัติ 
 4.1 เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
และงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เมื่อสภาท้องถิ่นได้ให้ความเป็นชอบในวิธีการงบประมาณและ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว  หากปรากฏในภายหลังว่าเกณฑ์ราคากลางหรือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
คุณลักษณะ มาตรฐาน  ราคาปรับเปลี่ยนไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 โดยไม่ต้องแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 4.2 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) แล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ที่จะด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้ เป็นปัจจุบันก็สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
5.กำรก ำกับดูแล 
 5.1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืน โดย
ถือเป็นสาระส าคัญที่ต้องพิจารณารายละเอียดของโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติและงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความเห็นชอบ  
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
  ต ำบลช่องสำริกำ    เป็นหนึ่งในเก้ำต ำบลของอ ำเภอพัฒนำนิคม    ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลตั้งอยู่ เลขที่ ๒๕๕  หมู่ที่  ๑  ต ำบลช่องสำริกำ   อ ำเภอพัฒนำนิคม   จังหวัดลพบุรี   ห่ำงจำกตัวอ ำเภอ
พัฒนำนิคม  ประมำณ  ๑๗  กิโลเมตร   และอยู่ห่ำงจำกตัวจังหวัดลพบุรี   ประมำณ   ๓๙   กิโลเมตร   และอยู่
ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร ประมำณ ๑๖๐ กิโลเมตร 
 

ต าบลช่องสาริกา    อยู่ในเขตพ้ืนที่ของอ ำเภอพัฒนำนิคม  จังหวัดลพบุรี    องค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบลช่องสำริกำ    มีอำณำเขตติดต่อกับต ำบลต่ำง ๆ     ดังนี้ 

ทิศเหนือ มีอำณำเขตติดต่อกับ ต ำบลพัฒนำนิคม   และต ำบลดีลัง  
อ ำเภอพัฒนำนิคม   จังหวัดลพบุรี 

  ทิศใต้  มีอำณำเขตติดต่อกับ ต ำบลพคุ ำจำน  อ ำเภอพระพุทธบำท 
จังหวัดสระบุรี 

  ทิศตะวันออก มีอำณำเขตติดต่อกับ ต ำบลชอนน้อย  อ ำเภอพัฒนำนิคม  
จังหวัดลพบุรี 

  ทิศตะวันตก มีอำณำเขตติดต่อกับ ต ำบลโคกตูม  อ ำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
 

เนื้อที ่
ต ำบลช่องสำริกำ    มีพ้ืนที่ประมำณ    ๘๑.๑๖    ตำรำงกิโลเมตร   หรือ  ๕๐,๗๒๕    ไร่
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะโดยทั่วไปของต ำบลช่องสำริกำ อ ำเภอพัฒนำนิคม  จังหวัดลพบุรี มีลักษณะเป็นที่รำบ 
เชิงภูเขำ มีถ้ ำทีมีหินงอกหินย้อยจ ำนวนมำก มีกำรออกแบบผังเมืองที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้ำที่สวยที่สุดใน
ประเทศไทย คือหนึ่งกิโลเมตร  จะมีซอยและตัดขวำงด้วยสองกิโลเมตรจะมีซอย (คล้ำยตำรำงหมำกรุก) ซึ่งพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ท ำกำรเกษตร  โรงงำนอุตสำหกรรม และเป็นที่อยู่อำศัย 
  

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนำว 
  

1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินแดง ดินด ำ พ้ืนรำบเหมำะแก่กำรท ำกำรเกษตรปลูกพืชไร่  

  

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

จ ำนวนหมู่บ้ำน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องสำริกำ  เต็มทั้งหมู่บ้ำน  จ ำนวน  ๑๓  หมู่บ้ำน   ดังนี้ 
  หมู่ที่ ๑ บ้ำนสำริกำพัฒนำ  หมู่ที่ ๘ บ้ำนหนองโพธิ์ 
  หมู่ที่ ๒ บ้ำนด่ำนกระเบำ   หมู่ที่ ๙ บ้ำนปำกช่องสำริกำ 
  หมู่ที่ ๓ บ้ำนน้ ำซับ   หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนคลองตะเคียน 
  หมู่ที่ ๔ บ้ำนโคกสะอำด   หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนห้วยสงบ 
  หมู่ที่ ๕ บ้ำนหลุบเลำ   หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนช่องสำริกำ 
  หมู่ที่ ๖ บ้ำนตอยำง   หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนถ้ ำบ่อทอง 
  หมู่ที่ ๗ บ้ำนซับตะเคียน 
 

 2.2 การเลือกตั้ง 
  กำรเลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบล
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ ำนวน 13 หมู่บ้ำน   
  กำรเลือกตั้งจะมีผู้บริหำรได้ จ ำนวน 1 คน รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 คนที่
นำยกแตง่ตั้ง เลขำนุกำรจ ำนวน 1 คน ที่นำยกแต่งตั้ง 
  กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่บ้ำนละ 1 คน  มีสมำชิกได้ทั้งหมด 13 คน 
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3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี(และการคาดการใน
อนาคต) 

  
ตารางแสดงครัวเรือนและจ านวนประชากรในพื้นที่ต าบลช่องสาริกา 

หมู่
ที่ 

จ านวน
ประชากร 

ชาย 
(๒๕63) 
(ข้อมูล

ทะเบียน) 
11 ม.ค.64 

จ านวน
ประชากร 

หญิง 
(๒๕63) 
(ข้อมูล

ทะเบียน) 
11 ม.ค.64 

รวม
ประชากร  
๒๕63 
(ข้อมูล

ทะเบียน) 
 

11 ม.ค.64 

จ านวน 
หลังคา
เรือน 

๒๕63 
(ข้อมูล

ทะเบียน) 
11 ม.ค.64 

จ านวน
ประชากร 

ชาย 
(๒๕64) 
(ข้อมูล

ทะเบียน) 
ก.ค.64 

จ านวน
ประชากร 

หญิง 
(๒๕64) 
(ข้อมูล

ทะเบียน) 
ก.ค.64 

รวม
ประชากร  
๒๕64 
(ข้อมูล

ทะเบียน) 
 

ก.ค.64 

จ านวน 
หลังคา
เรือน 

๒๕64 
(ข้อมูล

ทะเบียน) 
ก.ค.64 

จ านวน
ประชากร 

ชาย 
(๒๕65) 
(ข้อมูล

ทะเบียน) 
มี.ค.65 

จ านวน
ประชากร 

หญิง 
(๒๕65) 
(ข้อมูล

ทะเบียน) 
มี.ค.65 

รวม
ประชากร  
๒๕65 
(ข้อมูล

ทะเบียน) 
 

มี.ค.65 

จ านวน 
หลังคา
เรือน 

๒๕65 
(ข้อมูล

ทะเบียน) 
ม.ค. 65 

1 509   550 1,059 957 510 557 1,067 996 514 557 1,071 968 
2 132 129 261 93 138 138 276 97 135 145 280 102 
3 119 159 278 96 122 165 287 99 125 167 292 100 
4 225 232 457 249 230 247 477 257 235 254 489 265 
5 875 957 1,832 1,737 910 989 1,899 1,786 961 1,054 2,054 1,853 
6 508 557 1,065 373 516 564 1,080 382 523 555 1,078 387 
7 436 500 936 347 444 497 941 360 447 503 950 366 
8 316 321 637 458 316 337 653 467 317 347 664 475 
9 192 209 401 146 191 208 399 146 187 208 395 146 

10 326 347 673 210 329 349 678 218 331 353 684 225 
11 135 140 275 119 136 144 280 122 135 148 283 122 
12 393 408 801 426 392 410 802 431 383 414 797 435 
13 434 422 856 371 432 432 864 386 431 451 882 394 

 4,600 4,931 9,531 5,582 4,666 5,037 9,703 5,717 4,724 5,156 9,919 5,838 

 
ควำมหนำแน่นเฉลี่ย คน/ตำรำงกิโลเมตร 
ข้อมูล : ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง อ ำเภอพัฒนำนิคม 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ล าดับที่ ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
1 อำยุน้อยกว่ำ 1 ปี 53 61 114 
2 อำยุ 1 ปี 55 63 118 
3 อำยุ 2 ปี 54 52 106 
4 อำยุ 3 ปี 54 49 103 
5 อำยุ 4 ปี 59 61 120 
6 อำยุ 5 ปี 52 43 95 
7 อำยุ 6 ปี 49 64 103 
8 อำยุ 7 ปี 71 58 129 
9 อำยุ 8 ปี 62 55 117 

10 อำยุ 9 ปี 49 71 120 
11 อำยุ 10 ปี 50 57 107 
12 อำยุ 11 ปี 58 61 119 
13 อำยุ 12 ปี 70 41 111 
14 อำยุ 13 ปี 63 55 118 
15 อำยุ 14 ปี 67 54 121 
16 อำยุ 15 ปี 50 75 125 
17 อำยุ 16 ปี 54 63 117 
18 อำยุ 17 ปี 59 58 117 
19 อำยุ 18 ปี 58 72 130 
20 อำยุ 19 ปี 59 57 116 
21 อำยุ 20 ปี 53 55 108 
22 อำยุ 21 ปี 46 56 102 
23 อำยุ 22 ปี 49 67 116 
24 อำยุ 23 ปี 45 57 102 
25 อำยุ 24 ปี 65 80 145 
26 อำยุ 25 ปี 72 67 139 
27 อำยุ 26 ปี 70 73 143 
28 อำยุ 27 ปี 65 87 152 
29 อำยุ 28 ปี 74 101 175 
30 อำยุ 29 ปี 66 87 153 
31 อำยุ 30 ปี 74 78 152 
32 อำยุ 31 ปี 85 82 167 
33 อำยุ 32 ปี 68 84 152 
34 อำยุ 33 ปี 65 92 157 
35 อำยุ 34 ปี 75 60 135 
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ล าดับที่ ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

36 อำยุ 35 ปี 83 79 162 
37 อำยุ 36 ปี 96 85 181 
38 อำยุ 37 ปี 81 81 162 
39 อำยุ 38 ปี 84 79 163 
40 อำยุ 39 ปี 103 71 174 
41 อำยุ 40 ปี 71 109 180 
42 อำยุ 41 ปี 67 80 147 
43 อำยุ 42 ปี 77 80 157 
44 อำยุ 43 ปี 69 75 144 
45 อำยุ 44 ปี 67 76 143 
46 อำยุ 45 ปี 67 87 154 
47 อำยุ 46 ปี 70 88 158 
48 อำยุ 47 ปี 73 79 152 
49 อำยุ 48 ปี 68 68 136 
50 อำยุ 49 ปี 64 73 137 
51 อำยุ 50 ปี 66 86 152 
52 อำยุ 51 ปี 85 77 162 
53 อำยุ 52 ปี 56 69 125 
54 อำยุ 53 ปี 77 81 158 
55 อำยุ 54 ปี 67 74 141 
56 อำยุ 55 ปี 66 86 152 
57 อำยุ 56 ปี 70 67 137 
58 อำยุ 57 ปี 73 102 175 
59 อำยุ 58 ปี 69 71 140 
60 อำยุ 59 ปี 70 70 140 
61 อำยุ 60 ปี 67 66 133 
62 อำยุ 61 ปี 52 73 125 
63 อำยุ 62 ปี 58 59 117 
64 อำยุ 63 ปี 47 52 99 
65 อำยุ 64 ปี 51 48 99 
66 อำยุ 65 ปี 56 48 101 
67 อำยุ 66 ปี 44 37 81 
68 อำยุ 67 ปี 38 48 86 
69 อำยุ 68 ปี 28 31 59 
70 อำยุ 69 ปี 32 42 74 
71 อำยุ 70 ปี 23 28 51 
72 อำยุ 71 ปี 36 36 72 
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ล าดับที่ ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

73 อำยุ 72 ปี 21 29 50 
74 อำยุ 73 ปี 18 32 50 
75 อำยุ 74 ปี 21 26 47 
76 อำยุ 75 ปี 14 18 32 
77 อำยุ 76 ปี 13 16 29 
78 อำยุ 77 ปี 15 21 36 
79 อำยุ 78 ปี 18 20 38 
80 อำยุ 79 ปี 16 19 35 
81 อำยุ 80 ปี 11 18 29 
82 อำยุ 81 ปี 13 15 28 
83 อำยุ 82 ปี 9 11 20 
84 อำยุ 83 ปี 13 10 23 
85 อำยุ 84 ปี 9 5 14 
86 อำยุ 85 ปี 6 17 23 
87 อำยุ 86 ปี 11 15 26 
88 อำยุ 87 ปี 5 7 12 
89 อำยุ 88 ปี 1 6 7 
90 อำยุ 89 ปี 7 7 14 
91 อำยุ 90 ปี 1 3 4 
92 อำยุ 91 ปี 2 6 8 
93 อำยุ 92ปี 1 5 6 
94 อำยุ 93 ปี 5 2 7 
95 อำยุ 94 ปี 2 0 2 
96 อำยุ 95 ปี 2 2 4 
97 อำยุ 96 ปี 0 0 0 
98 อำยุ 97 ปี 0 0 0 
99 อำยุ 98 ปี 0 0 0 

100 อำยุ 99 ปี 1 0 1 
101 อำยุ 100 ปี 0 1 1 
102 อำยุ มำกกว่ำ 100 ปี 0 1 1 
103 เกิดปีไทย 0 0 0 

 รวม 4,724 5,156 9,880 
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4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
 ต ำบลช่องสำริกำมีโรงเรียน    
 โรงเรียนอนุบำล  ๓  ขวบ  ๔  แห่ง 
  ๑. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนช่องสำริกำ 
  ๒. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดด ำรงบุล 
  ๓. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหนองโพธิ์ 
  ๔. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 

 5. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยสะอำด 
โรงเรียนระดับประถมศึกษำ  จ ำนวน  ๕  แห่ง 

  ๑. โรงเรียนวัดด ำรงบุล 
  ๒. โรงเรียนช่องสำริกำ 
  ๓. โรงเรียนบ้ำนหนองโพธิ์ 
  ๔. โรงเรียนบ้ำนห้วยสะอำด 
  ๕. โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 
 
 4.2 สาธารณสุข 

เขตพ้ืนที่ต ำบลช่องสำริกำมีหน่วยบริกำรสำธำรณสุข  บริกำรชุมชน  จ ำนวน  ๑  แห่ง 
1. หน่วยบริกำรสำธำรณสุข จ ำนวน    ๑    แห่ง คือ  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 

ช่องสำริกำ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๒ ต ำบลช่องสำริกำ  
 

 4.3 อาชญากรรม 
  - 
 4.4 ยาเสพติด 
   ต ำบลช่องสำริกำมีหมู่บ้ำน จ ำนวน 13 หมู่บ้ำน ปัญหำยำเสพติดเป็นพื้นที่เฝ้ำระวัง   
  

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องสำริกำ มีกองสวัสดิกำรสังคมเป็นผู้รับผิดชอบงำนกำรสังคม
สงเครำะห์ในพ้ืนที่ต ำบลช่องสำริกำ 
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน้ า,ทางราง ฯลฯ) 

กำรคมนำคม  มีเส้นทำงคมนำคมเพียงเส้นทำงเดียว  คือ  ทำงรถยนต์  โดยทุกหมู่บ้ำนมีเส้นทำง 
เชื่อมติดต่อกันอย่ำงทั่วถึง  ถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลำดยำง 
 5.2 การไฟฟ้า 

ประชำชนในเขตต ำบลช่องสำริกำ  มีไฟฟ้ำใช้ครบทั้ง ๑๓ หมู่บ้ำน ครอบคลุมทุกหลังคำเรือน 
 5.3 การประปา 
  มีระบบประปำบำดำลหมู่บ้ำน จ ำนวน 13 หมู่บ้ำน ที่ใช้ในกำรอุปโภคบริโภค 
  



8 
5.4 โทรศัพท์ 

1) ปัจจุบันใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
2) กำรบริกำร INTERNET  ต ำบล ต ำบลช่องสำริกำมีกำรบริกำร INTERNETต ำบลที่องค์กำร 

บริหำรส่วนต ำบลช่องสำริกำ 
   
 5.5ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
  - 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
  ต ำบลช่องสำริกำ รำษฎรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 80 ประกอบอำชีพ ได้แก่ 
ท ำไร่ข้ำวโพด อ้อย มันส ำปะหลัง ฟักทอง ข้ำว 
  อำชีพรอง  ได้แก่ รับจ้ำง  โรงงำนอุตสำหกรรม 
 6.2 การประมง 
  ต ำบลช่องสำริกำไม่มีพ้ืนส ำหรับกำรประมง 
 6.3 การปศุสัตว์ 
  ต ำบลช่องสำริกำ มีกำรเลี้ยง วัวนม  วัวเนื้อ ฟำร์มไก่ ฟำร์มหมู  
  1) ฟำร์มเลี้ยงไก่เนื้อ จ ำนวน  5  ฟำร์ม 
  2) ฟำร์มเลี้ยงสุกร จ ำนวน  6 ฟำร์ม 
  3) ฟำร์มไก่  จ ำนวน  2 ฟำร์ม 

6.4 การบริการ 
 1) ซีพีออลล์ (มหำชน) ตลำดเกลียวทอง เลขที่ 66/5 หมู่ที่ 1 
 2) ซีพีออลล์ (มหำชน) ฝั่งร้ำนบ้ำนเอง เลขที่   - หมู่ที่ 1 

3) ซีพีออลล์ 7-11 หน้ำบีฟู้ดส์  เลขที่  30 หมู่ที่ 5 
4) บจก.โตโยต้ำลพบุรีอุดมชัย ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ เลขท่ี  379หมู่ที่ 5 

 5) ผู้กอบกิจกำรบ้ำนเช่ำ   จ ำนวน    110  รำย 
 6) ตลำด    จ ำนวน  2 แห่ง 
  3.1 ตลำดสุวรรณเกลียวทอง   หมู่ที่ 1    
  3.2 ตลำดพำเจริญ     หมู่ที่ 5 
 7) บริกำรอู่ซ่อมรถ   จ ำนวน 6 แห่ง 
 8) ผู้ประกอบกิจกำรร้ำนเสริมสวยหรือแต่งผม จ ำนวน  24 แห่ง 
 9) ผู้ประกอบกิจกำรร้ำนค้ำ  จ ำนวน 21 แห่ง  
 10)ผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับกำซ  จ ำนวน 41 แห่ง 
 11) ผู้ประกอบกิจกำรเกี่ยวกับกำรผลิต จ ำนวน 32 แห่ง 
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6.5 การท่องเที่ยว 

  1. กำรท่องเที่ยวทุ่งทำนตะวัน  ต ำบลช่องสำริกำ 
  2. กำรท่องเที่ยวถ้ ำเอรำวัณ หมู่ที่ 9  
  3.กำรท่องเที่ยวเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำเขำเอรำวัณ หมู่ที่ 9 
  4. กำรท่องเที่ยวซำกดึกด ำบรรพ์ (ฟอสซิล)  หมู่ที่ 9 
  5. วัดช่องสำริกำใน (ถ้ ำโบรำณ) หมู่ที่ 12 
  6. วัดช่องสำริกำใน พระพุทธคีรี (หลวงพ่อใหญ่)  หมู่ที่ 13 
  7. วัดถ้ ำพรหมสวัสดิ์ หมู่ที่ 8 
  8.วัดอริยสัจสี่ หมู่ที่ 4 
  9. วัดถ้ ำบ่อทอง หมู่ที่ 13 
 

6.6 อุตสาหกรรม 
 โรงงำนอุตสำหกรรมในพ้ืนที่ต ำบลช่องสำรกิำ 
 1) คำร์กิลล์มีท (ไทยแลนด์) ฟำร์ม   เลขที่ 216 หมู่ที่ 1 

2) ซีโนสยำมไบโอเทคนิค จก.  เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 1 
 3) ซินเจนทำซีดส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เลขที่ 14/3 หมู่ที่ 8 
 4) เฌอร่ำ จ ำกัด (มหำชน)  เลขที่ 59 หมู่ที่ 12 
 5) ดีคอนโปรดักส์ จ ำกัด (มหำชน) 1 เลขที่ 33 หมู่ที่ 8 
 6) ดีคอนโปรดักส์ จ ำกัด (มหำชน) 2 เลขที่ 280 หมู่ที่ 1 

7) ทีทีวี คอนกรีต   เลขที่  -  หมู่ที่ 12 
8) น ำเฮงสตรีล จก. (โอเชี่ยน99)  เลขที่  99 หมู่ที่ 9 
9) บำงกอกโซล่ำ พำวเวอร์ จ ำกัด 4 เลขที่  -  หมู่ที่ 12 
10) บำงกอกโซล่ำ พำวเวอร์ จ ำกัด 4 เลขที ่ -  หมู่ที่ 12 
11) บี ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.1  เลขที่  39 หมู่ที่ 5 
12) บี ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.2  เลขที่  97 หมู่ที่ 8 
13) บีแอนด์ซี พูลลำสกี้ จ ำกัด  เลขที่  6/1 หมู่ที่ 13 
14) เบ็ทเทอร์ฟำร์ม่ำ จ ำกัด  เลขที่  216 หมู่ที่ 1 
15) เบทำโกร (วัดตอยำง)   เลขที่  -  หมู่ที่ 6 
16) เบทำโกร LR 1 (สัตว์บก)  เลขที่  3 หมู่ที่ 13 
17) เบทำโกร LR 2 (สัตว์น้ ำ)  เลขที่  3 หมู่ที่ 13 
18) เบทำโกร LR 3   เลขที่  3 หมู่ที่ 13 
19) เบทำโกร LR 4   เลขที่  3/1 หมู่ที่ 13 
20) เบทำโกร (ฟำร์มทดลอง)  เลขที่  16/1 หมู่ที่ 13 
21) เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม (Family Mart) เลขที่  213 หมู่ที่ 1 
22) เบทำโกรแลนด์ จก.    เลขที่  213 หมู่ที่ 1 
23) เบทำโกรเอ็มเอฟ เดลี จ ำกัด   เลขที่  333 หมู่ที่ 5 
24) แปซิฟิก เมล็ดพันธ์ จ ำกัด   เลขที่  -  หมู่ที่ 13 
25) พันธุ์เจริญ จ ำกัด    เลขที่  168/9 หมู่ที่ 5 
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26) เพ็ทโฟกัส จ ำกัด    เลขที่  299 หมู่ที่ 1 
27) ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ประเทศไทย  เลขที่  71 หมู่ที่ 13 
28) ศูนย์วิทยำศำสตร์เครือเบทำโกร จก.  เลขที่  219 หมู่ที่ 1 
29) สยำมนิสสัน lks ล ำนำรำยณ์ ซอย 12  เลขที่  495 หมู่ที่ 5 
30) สุธำกัญจ์ จ ำกัด (มหำชน)   เลขที่  7 หมู่ที่ 12 
31) อำหำรเบทเทอร์ จก. (ฟำร์ม)   เลขที่  54 หมู่ที่ 2 
32) อำหำรเบทเทอร์ จก. (ห้องเย็น) สำขำลพบุรี เลขที่  256 หมู่ที่ 1 
33) แอดวำนซ์ เมทัลลิก้ำ จ ำกัด   เลขที่  22 หมู่ที่ 12 
34) หจก.ซี.เจ.เอ็กซเพรส กรุ๊ป   เลขที่  58/26 หมู่ที่ 1 
35) เอก-ชัย ดิลทริบิวชั่น (โลตัส) สำขำ 2777 ลพบุรี เลขที่  186/3 หมู่ที่ 5 
36) เอฟทีอี พรีซิชั่น (ประเทศไทย)  เลขที่  288 หมู่ที่ 12 
37) เอส.พี.ซี ธนพัฒน์ เทรดดิ้ง    เลขที่  88 หมู่ที่ 12 
38) บ.อีซูซุพันธุ์เจริญ จ ำกัด   เลขที่  168/9 หมู่ที ่5 
39) คำร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จก. 64 (รง.7)  เลขที่  76 หมู่ที่ 6 
40) คำร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จก. 47 (รง.2)  เลขที่  47 หมู่ที่ 12 
41) คำร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จก. 76 (รง.2)  เลขที่  64 หมู่ที่ 12 
42) คำร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จก. 67 (รง.2)  เลขที่  67/1 หมู่ที่ 13 
43) บ.เอฟทีอีพรีซิชั่น (ประเทศไทย) จ ำกัด  เลขที่  1/54 หมู่ที่ 5 
44) บ.เบทำโกรไดนิปอน เทคโนเอ็กซ์ จก.  เลขที่  214 หมู่ที่ 1 
45) บ.อำยิโนะโมะโต๊ะ เบทำโกร สเปเซียลตี้ ฟู้ดส์ จก. เลขที่  217 หมู่ที่ 1 
46) บ.อำหำรเบทเทอร์ จ ำกัด (BFS)  เลขที่  212 หมู่ที่ 1 
47) บ.อิโตแฮม เบทำโกร ฟู้ดส์ จก. (IBF)  เลขที่  221 หมู่ที่ 1 
48) บ.เบทำโกร เอ็มเอฟเดลี จ ำกัด  เลขที่  333 หมู่ที่ 5 
49) บ.อำยิโนะโมะโต๊ะ เบทำโกรโฟรเซ่นฟู้ดส์ จ ำกัด  เลขที่  218 หมู่ที่ 1 
50) บ.เบทำโกร จ ำกัด (มหำชน) (BTG LR 1-3)  เลขที่  323 หมู่ที่ 6 (กรุงเทพฯ) 

 

 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  1) กลุ่มธนำคำรหมู่บ้ำน      หมู่ที่ 13 
  2) กองทุนปัจจัยกำรผลิต     หมู่ที่ 3 
  3) เครือข่ำยสวัสดิกำรกองทุนหมู่บ้ำนต ำบลช่องสำริกำ  หมู่ที่ 3 
  4) กองทุนหมู่บ้ำน     หมู่ที่ 13 
  5) กลุ่มแม่บ้ำนออกทรัพย์บ้ำนปำกช่องสำริกำ   หมู่ที่ 9 
  6) หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง    หมู่ที่ 9 
  7) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนจันผำ    หมู่ที่ 9 
  8) กลุ่มเกษตรผสมผสำน     หมู่ที่ 9 
 6.8 แรงงาน 
  1)แรงงำนในพ้ืนที่ 

2)แรงงำนนอกพ้ืนที่ ประกอบด้วย คนไทยท่ีมำจำกต่ำงจังหวัด และมำจำกประเทศ  ก ำพูชำ 
พม่ำ ลำว  
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 

สถำบันและองค์กรศำสนำ 
  ต ำบลช่องสำริกำ    มีวัดอยู่ในพื้นที่  จ ำนวน  ๑๗  แห่ง  ส ำนักสงฆ์ ๒ แห่ง   ดังนี้ 
  ๑. วัดบัวขำวศิริไชโย (หมู่ท่ี ๑)  ๑๑. วัดหนองโพธิ์ (หมู่ท่ี ๘) 
  ๒. วัดรำษฎร์มงคล (หมู่ท่ี ๑)  ๑๒. วัดถ้ ำพรหมสวัสดิ์ (หมู่ท่ี ๘) 

๓. วัดเมตตำธรรม (หมู่ท่ี ๑)  ๑๓. วัดช่องสำริกำ (หมู่ท่ี ๙) 
  ๔. วัดด่ำนกระเบำ (หมู่ท่ี ๒)  ๑๔. วัดอินทรำรำม (หมู่ท่ี ๑๐) 
  ๕. วัดโคกสะอำด  (หมู่ท่ี ๔)  ๑๕. วัดช่องสำริกำใน (หมู่ท่ี ๑๒) 
  ๖. วัดเทพชัยมงคล (หมู่ท่ี ๔)  ๑๖. วัดถ้ ำบ่อทอง (หมู่ท่ี ๑๓) 

๗. วัดด ำรงบุล  (หมู่ท่ี ๕)  ๑๗. วัดสวรรค์คูหำ (หมู่ท่ี ๑๓)  
๘. วัดรำษฎร์สำมัคคี (หมู่ท่ี ๖)    (ส ำนักสงฆ์อริยสัจสี่) 

  ๙. วัดมณีศรีโสภณ (หมู่ท่ี ๗) 
๑๐. วัดสว่ำงอำรมณ์ (หมู่ท่ี ๗) 

  ส านักสงฆ์ 
๑. ส ำนักสงฆ์ถ้ ำเอรำวัณ (หมู่ที่ ๑๓) 
๒. ส ำนักสงฆ์ถ้ ำมโนรัตน์ (หมู่ที่ ๑๓) 
3. ส ำนักสงฆ์อริยสัจสี่    (หมู่ที่ ๑๓) 

  ศาสนา 
  ประชำชนต ำบลช่องสำริกำ  นับถือ  ศาสนาพุทธ 
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  ต ำบลช่องสำริกำ  มีงำนประเพณี ดังนี้ 

1.ประเพณีสงกรำนต์ 
2.ประเพณีแห่เทียนพรรษำ 
3.ประเพณีลอยกระทง 
4.ประเพณีปีใหม่ 
5.ประเพณีท ำบุญกลำงบ้ำนหรือกลำงซอย ช่วงประเดือน มิถุนำยน- กรกฎำคม 
6.ประเพณีกวนข้ำวทิพย์ 

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภำษำกลำง  ภำษำญวน ลำวพรวน 
 7.4 OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  - 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า 
 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  1) มีล ำห้วย   จ ำนวน  6 แห่ง 
  2) มีหนองน้ ำ  จ ำนวน 2 แห่ง 

3) คลองห้วยส้ม   
  4) คลองซับตะเคียน 
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 แหล่งท่ีสร้างขึ้น  

1) ฝำย   จ ำนวน  5  แห่ง 
2) สระ   จ ำนวน  2  แห่ง 

  3) บ่อบำดำล  จ ำนวน  76  แห่ง 
  4) ประปำอบต.  จ ำนวน  68 แห่ง 
  5) ประปำหมู่บ้ำน จ ำนวน 8 แห่ง 
  6) ถังเก็บน้ ำ คสล. จ ำนวน 58 แห่ง 
  7) คลองชลประทำน จ ำนวน  1 แห่ง 
  8) อ่ำงเก็บน้ ำ  จ ำนวน  2 แห่ง 

8.2 ป่าไม้ 
  1) เขำเอรำวัณป่ำไม้เบญจพรรณผลัดใบ และดิบแล้ง 
 8.3 ภูเขา 
  1) ภูเขำอ้ำยก้ำน   หมู่ 12,หมู่ 1, หมู่ 8, หมู่ 10 
  2) ภูเขำเอรำวัณ  หมู่ 13,หมู่ 12,หมู่ 9 
  3) ภูเขำช่องสำริกำ   หมู่ 9 
  4) ภูเขำไม่มีชื่อ    หมู่ 9 

5) ภูเขำเขำพ่อแก่น  หมู ่9 
6) ภูเขำโปร่งตะแบก  หมู ่9,หมู่13 
7) ภูเขำวัดถ้ ำบ่อทอง  หมู่ 13 
8) ภูเขำถ้ ำมโนรัตน์ หมู่ 13 

  8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

  1) มีแร่หินอ่อนและหินปูน (เขำเอรำวัณ)  หมู่ที่ 9 
  2) ซำกดึกด ำบรรพ์ (เขำเอรำวัณ)   หมู่ที่ 9  
  3) ถ้ ำหินงอกหินย้อย (ถ้ ำเขำเอรำวัณ)  หมู่ที่  9 
  4) เขำเอรำวัณเป็นเทือกเขำล้ ำน้ ำชั้น  A1 ,B2  และสภำพป่ำที่ยังอุดมสมบูรณ์ 
  5) ต้นไผ่     หมู่ที่ 9 
  6) หอดูสัตว์บ้ำนช่องสำริกำ   หมู่ที่ 9 
 
9. อ่ืน ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 

มวลชนจัดตั้ง 
1) อปพร   ๒ รุ่น   2) ไทยอำสำป้องกันชำติ     ๑ รุ่น 

 3) กองหนุนเพื่อควำมมั่นคง ๑ รุ่น    4) อปพร.      4 รุ่น 
 5) อสม.    ๑๓๙ คน 5) จิตอำสำ 1 รุ่น  จ ำนวน    50  คน 
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ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
   ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็น
จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวเพ่ือถ่ายทอด 
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม  ทั้งประชาชน เอกชน  ประชา
สังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่นคั่ง ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค
และเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ชาติด้านความม่ันคง 

1)เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2)ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ   และพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรัปชั่นสร้าง 
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

3)การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ 
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  4)การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  5)การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือบ้านและมิตรประเทศ 
  6)การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
  7)การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1)การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
2)การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม 

เกษตรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3)การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  ยกระดับผลิต 

ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
4)การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ 

  เมืองศูนย์กลางความเจริญ 
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5)การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 
  6)การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ 
    

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1)พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
2)การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3)ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
4)การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
5)การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
1)สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
2)พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
3)มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
4)สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของชุมชน 
5)พัฒนาการสื่อมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

5.ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1)จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
2)วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร 

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
3)การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  4)การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5)การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6)การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 

6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1)การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
 2)การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 3)การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 4)การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 5)การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
 6)พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
 7)ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 1. กรอบแนวคิดและหลักการ 
   ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท้าท้ายของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ  
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น 
ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน  คุณภาพการศึกษา  ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  เป็นต้น  
ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ 
ส าคัญ ดังนี้ (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 แนวทางการพัฒนา 
  1)ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค ์
  2)พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
  3)ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  4)ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
  5)เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ 
  6)พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับสังคมสูงวัย 
  7)ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
 1)เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง

บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 
 2)กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพให้

ครอบคลุมและท่ัวถึง 
 3)เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงิน

ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน 
ที่ดิน และทรัพยากรภายในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 

  1)การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง 
  2)การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

  1)การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม  
  2)เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุลและยั่งยืน 
  3)แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
  4)ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5)สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  6)บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
  7)พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  8)การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

  1)การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติ 
  2)การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
  3)การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับ
มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  สังคมและการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
  4)การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 
  5)การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงกับแผนงานทางการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

แนวทางการพัฒนา 
  1)ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลกรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม  เกิดความคุ้มค่า 
  2)ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ 
  3)เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
  4)เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5)ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6)ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย  เป็นธรรมและสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
แนวทางการพัฒนา 
 1)การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง 
 2)การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
 3)พัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
 4)การพัฒนาด้านพลังงาน 
 5)การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 6)การพัฒนาระบบน้ าประปา 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนา 
 1)เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง

สังคม 
 2)พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
 3)พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมืองและพื นที่เศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

  1)การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
  2)การพัฒนาเมือง 
  3)การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 

  1)ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับ
สินค้าและบริการของไทย 
  2)พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS,ACMECS,IMT-GT,BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพ่ือ
อ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
  3)พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  การบริการและการลงทุนที่โดด
เด่นในภูมิภาค 
  4)ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ  (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
  5)เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
  6)สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาคและนานาประเทศ 
  7)เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ 
  8)ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับ
เรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
  9)บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
  10)ส่งเสริมให้เกิดการปรับภัยภายในประเทศที่ส าคัญ 
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1.3แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

  1.3.1แผนพัฒนาภาค 
  1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
  1)แผนงานการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของเมืองในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
  2)พัฒนาสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมเพ่ือคนทุกวัย 
  3)แผนงานปฏิรูประบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและบริการดูแลระยะยาว 
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงไปยังส่วนภูมิภาค 
  4)แผนงานการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5)แผนงานจัดระเบียบและพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
  6)โครงการวางแผนก าหนดพ้ืนที่และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการมลพิษกากของเสียให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกภูมิภาค 

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้าง 
ความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั งภาค  
  1)โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตชุมชน 
  2)โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทยแบบครบวงจร 
  3)โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกผู้โดยสารเรือส าราญ
ของท่าเรือหลัก 
  4)โครงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา 
  5)แผนงานฟื้นฟูเมืองประวัติศาสตร์และแหล่งศิลปกรรม 
  6)โครงการบริหารการท่องเที่ยว ควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวไม่ให้เกินขีดความสามารถในการ
รองรับของระบบนิเวศ 

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

1)แผนงานพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นที่ 
ยอมรับในตลาดทั้งในและต่างประเทศ  
  2)แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัย 
  3)แผนงานส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานและยกระดับ
ไปสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 
  4)แผนงานการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer) 
  5)แผนงานการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการเกษตร 
  6)แผนงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการผลิตการแปรรูปและ
ยกระดับเกษตรกรและยกระดับประกอบการและธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจรของห่วงโซ่คุณค่า 
  7)แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
  8)โครงการยกระดับและเพ่ิมศักยภาพและสมรรถนะแรงงาน รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ เพื่อเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 
  9)โครงการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะอาชีพและสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ 
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4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน ้าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วม ภัย 

แล้งและความคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 
  1)โครงการบรรเทาภัยพิบัติทางน้ าแบบบูรณาการ 
  2)โครงการจัดท าแผนแม่บทการจัดท าแผนพัฒนาระบบจัดการน้ าในพ้ืนที่ภาคกลาง (Delta 
Water Master Plan 2040) 
  3)โครงการการจัดการป่าไม้และพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
  4)แผนงานการพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินเรือล าน้ าและชายฝั่ง 
  5)โครงการส่งเสริมสร้างกลไกให้ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันปัญหาและมีนโยบายการ
จัดการชายฝั่งที่เหมาะสม โครงการฝึกอบรมรู้น าชุมชนชายฝั่งเกี่ยวกับความรู้ในการจัดการชายฝั่งทะเลและ
เกาะที่เหมาะสม 
  6)โครงการประเมินปริมาณและการบริหารจัดการขยะทะเล น้ าเสียและคราบน้ ามันตามหลัก
สากลและจัดท าแผนที่ระบุสถานการณ์ในไทย 
  7.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทางทะเล
และภัยพิบัติ  ด้วยการบูรณาการเครื่องมือเชิงพ้ืนที่แบบองค์รวม 
  8)โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและการสร้างระบบส่งน้ าที่ครอบคลุมและทั่วถึง
พ้ืนที่ชลประทานและนอกเขตชลประทาน 

5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว  เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
  1)แผนงานพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
  2)แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทางหลวง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทาง
พิเศษ 
  3)แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่งและสิ่งอ านวยความสะดวกตามเส้นทาง
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 

6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้าง 
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล ้าภายในประเทศ 

-แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่งทางราง 
 
1.3.2แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

วิสัยทัศน์ “ลุ่มน ้าแห่งประวัติศาสตร์  ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ย่ังยืน” 
   ลุ่มน ้า  หมายถึง ลุ่มน้ าเจ้าพระยา-ป่าสัก ตลอดจนล าน้ าสาขา อันเป็นบริเวณพ้ืนที่ที่
มีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วย 6 จังหวัด คือ จังหวัดชัยนาท  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสระบุรีและจังหวัดอ่างทอง 
   ประวัติศาสตร์ หมายถึง เรื่องราวหรือเหตุการณ์ในอดีต ที่มีความเชื่อมโยงผูกพันกัน
โดยมีกรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านการปกครองและด้านเศรษฐกิจ มีเมืองลพบุรีเป็นเมืองลูกหลวง
และหรือแขวงวิเศษชัยชาญและเมืองสระบุรี เป็นเมืองหน้าด่านที่ส าคัญ 
   ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน  หมายถึง เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจทางด้านเกษตร
ปลอดภัย อุตสาหกรรมการผลิตและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการน้ าและโลจิ
สติกส์แบบบูรณาการ โดยมุ่งสร้างคุณค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมด้วยนวัตกรรม ภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิที่
ยั่งยืน 
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   ประเด็นการพัฒนา 
   1.เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย  ยกระดับผู้ประกอบการ SME ทั้ง
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0 
   2.ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว  ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความประทับใจแก่
นักท่องเที่ยว 
   3.การบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน้ าเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตน
บนอย่างสมดุลและยั่งยืน 
   4.พัฒนาระบบโครงการข่ายคมนาคมโลจิสติกส์  ขนส่งมวลชน   เพ่ือส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจ 
  1.3.3แผนพัฒนาจังหวัด 
   วิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สู่เมืองแห่ง
ความสุข” 
   ค้านิยามเมืองแห่งความสุข 
   เมืองแห่งความสุข  หมายถึง  เมืองแห่งการเติบโตอย่างมีความสุขมีเป้าหมายมุ่งสู่
การสร้างเศรษฐกิจ สังคม ที่เข้มแข็งสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนและการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดกับหมู่ประชาชน
สร้างสุขภาพ  สร้างความเข้มแข็งทางกายและทางใจ มีความงดงามด้านอารยธรรม ทัศนียภาพและความ
สมบูรณ์ทางธรรมชาติซึ่งประชาชนทุกระดับรายได้และวัยสามารถใช้ประโยชน์และสัมผัสได้ 
   องค์ประกอบของเมืองแห่งความสุข 
   1.การมีสุขภาวะที่ดี 
   2.เศรษฐกิจเข้มแข็ง 
   3.สังคมคุณภาพ 
   4.สภาพแวดล้อมที่ดี 
   6.สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล 
   พันธกิจ 
   1.พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
   2.พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
   3.พัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มี
ความสุข 
   4.เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี 
   5.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
   6.เสริมสร้างความมั่นคงและชุมชนเข้มแข็ง รู้และเข้าใจการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยตามหลักธรรมภาบาลและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนแบบมีส่วน
ร่วม 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัด แบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย   
  วัตถุประสงค์ 
  1.ภาคการเกษตรมีการเติบโตสูงขึ้น และมีการพัฒนาผลิตภาพ และคุณภาพสินค้า

เกษตรเพื่อมุ่งสู่เกษตรปลอดภัย อินทรีย์  และการแปรรูปที่มีมูลค่าสูง 
  2.มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

วัตถุประสงค์ 
 1.รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีเติบโตขึ้น 
 2.การค้าและสินค้าชุมชนมีการขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด  และสภาพแวดล้อมดี 

วัตถุประสงค์ 
 1.มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่ 
 2.มีการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
 3.มีการจัดการพลังงาน และกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 4.ประชาชนได้รบัการป้องกัน  และบรรเทาจากสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความม่ันคง ลพบุรีสงบสุข 

วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างชุมชนน่าอยู่ 
 2.ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3.มีการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัด 
 4.มีการป้องกันและปราบปรามอย่างเป็นระบบในพ้ืนที่ 
 5.ประชาชนในจังหวัดมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
 1.4ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  1)ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 
  2)ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
  3)ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
 1.5ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  1)ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  เข้มแข็ง และยั่งยืน 
  2)ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  3)ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  4)ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท้องถิ่นสะอาด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

5)ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
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แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอ้าเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)  
อ้าเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 

๑.วิสัยทัศน์ 
  “เมืองแห่งการท่องเที่ยว  แหล่งอาหารปลอดภัย  และสังคมน่าอยู่” 

2. พันธกิจ (Mission) 
  1) พัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม  และเชิงสุขภาพให้ได้
มาตรฐาน 
  2) พัฒนาและยกระดับผลผลิตทางเกษตรให้มีคุณภาพ พัฒนาสู่เมืองอาหารปลอดภัยอย่างมี
มาตรฐาน 
  3) ส่งเสริมและระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐาน 
  4) ยกระดับการพัฒนาทางการแพทย์ และการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 
  5)พัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6) พัฒนาการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  และการรักษาความสงบเรียบร้อยให้มี
ประสิทธิภาพ 

3. เป้าประสงค์ (Objective) 
  1)เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ ดึงดูด
นักท่องเที่ยวเข้ามาเท่ียวอ าเภอพัฒนานิคมมากขึ้น เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
  2)เพ่ือการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร เพ่ิมมูลค่า และน าไปเป็นวัตถุดิบในด้านการ
ผลิตอาหารปลอดภัย ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้อ าเภอพัฒนานิคมเป็นเมืองอาหารปลอดภัย 
  3)ส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐาน 
  4)เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขให้
ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว และมีคุณภาพ 
  5)เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมที่มาลงทุนในพื้นที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เป็นส่วน
ส าคัญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
ยกระดับการพัฒนาทางการแพทย์ และการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 
  6)เพ่ือให้อ าเภอพัฒนานิคมมีการบริหารงานแบบบูรณาการ เป็นสังคมคุณภาพประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   

4. ประเด็นยุทธศาสตร์   
4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม และ

เชิงสุขภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1)เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน  มีความทันสมัย สอดคล้องกับความเป็นธรรมชาติ  
สะดวก ปลอดภัย เป็นที่รู้จักและได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวในระดับประเทศ 

 
4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ พัฒนาสู่เมือง 

อาหารปลอดภัย 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1)ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ได้มาตรฐานปลอดสารพิษ และเป็นแหล่งวัตถุดิบหลักใน 
การผลิตอาหารปลอดภัย 
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2)ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรในการสร้างระบบการเกษตรทั้งการผลิต การแปรรูป และ 

การจัดจ าหน่าย 
  

4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐาน   
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  1)มีระบบการบริการน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคท่ีมีมาตรฐานและเพียงพอ 
  2)มีระบบไฟฟ้าที่ได้คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล 
  

4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต การยกระดับการพัฒนาทางการแพทย์ และการ
สาธารณสุข   

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1)คุณภาพการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขมีคุณภาพ การบริการที่รวดเร็ว  
  2)ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพที่ดี ได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 

 
4.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  1)การประกอบการภาคอุตสาหกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อชุมชน และ
ไม่สร้างผลกระทบเชิงลบต่อวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชน 

 
4.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และการ

รักษาความสงบเรียบร้อย 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  1)อ าเภอพัฒนานิคมมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  2)อ าเภอพัฒนานิคมเป็นสังคมที่มีความสงบและเรียบร้อย 
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2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา 
2.1วิสัยทัศน์ 
 

“ช่องสาริกาน่าอยู่ ดูแลคุณภาพชีวิต น้อมน้าเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” 
 

2.2.ยุทธศาสตร์ 
1ยทุธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
เป้าประสงค์ 

1)ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐานและเพียงพอ 
ตัวชี วัด 

1)จ านวนเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง 
  2)ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลช่องสาริกาได้รับบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ได้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
  ค่าเป้าหมาย  
   1)พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
  กลยุทธ์ 
   1)จัดสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า 
   2)ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าในครัวเรือน 
   3)ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
   4)ติดตั้ง ซ่อม บ ารุงรักษา เสียงตามสาย หอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน 

 
2)ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์ 

  1)สภาพชุมชนน่าอยู่เป็นเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม 
  2)ประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงและสุขภาพดีขึ้น 

ตัวชี วัด 
1)เด็กได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 

  2)มีการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน 
  3)ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพ 
  4)ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพ 
  5)ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ค่าเป้าหมาย 
 1)พัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และส่งเสริม 

ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
 2)ส่งเสริมและพัฒนา สังคม เด็กเยาวชน  สตรี และครอบครัว มีสวัสดิการที่ดี และ

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 3)ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า 
 
 
 



25 
กลยุทธ์ 
 1)ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
 2)สนับสนุนประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและต่อเนื่อง โดยมีรูปแบบ

การเรียนการสอนที่หลากหลาย และบูรณาการบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน 
 3)การเตรียมความพร้อมในการรับถ่ายโอนการจัดการศึกษาทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 4)ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ  การป้องกันโรค  การควบคุม  และคุ้มครองบริโภค 
 5)ส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ หรือผู้ด้อยโอกาสและ

ประชาชนทั่วไป 
 6)จัดให้มีสวนสุขภาพ ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้เด็ก ประชาชน เยาวชนเล่น

กีฬา และออกก าลังกาย อย่างต่อเนื่อง 
 7)พัฒนาระบบจราจรภายในชุมชน 
 
3)ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 

  1)สภาพแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกาดีขึ้น 
ตัวชี วัด 
 1)สร้างจิตส านึกให้ประชาชนดูแล  รักษาสิ่งแวดล้อม 
 2)มีการบ าบัดและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลได้อย่างถูกสุขลักษณะ 
ค่าเป้าหมาย 
 1)การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และพัฒนา 
กลยุทธ์ 
 1)สร้างจิตส านึกในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม 
 2)การบ าบัดและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
4)ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ 
 1)พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ตัวชี วัด 
 1)พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและท่ัวถึง 
 2)ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และบริการทางการท่องเที่ยว 
ค่าเป้าหมาย 
 1)พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศ   
 2)การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
 1)ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 2)พัฒนาและจัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยว 
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5)ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนเข้มแข็ง 
เป้าประสงค์ 
 1)ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
 2)ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างท่ัวถึง 
ตัวชี วัด 
 1)กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง 
 2)แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรเพ่ือส่งเสริม การฝึกอบรม การประกอบอาชีพ 

และขยายผลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ค่าเป้าหมาย 
 1)ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
 2)ประชาชนและชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3)ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากข้ึน 
กลยุทธ์ 
 1)ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และจัดหาอาชีพเสริมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 
 2)ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 3)ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 5)การอุดหนุน สนับสนุน งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย 
 
6)ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพย์สิน  
เป้าประสงค์ 
 1)ประชาชนได้รับการป้องกนและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพย์สิน 
ตัวชี วัด 
 1)สร้างความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2)จัดระเบียบและสร้างความปลอดภัยทางสังคมและชุมชน 
ค่าเป้าหมาย 
 1)ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2)มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ดี 
กลยุทธ์ 
 1)ส่งเสริมการด าเนินงาน ของคณะกรรมการหมู่บ้านหรือส่วนราชการต่างๆ ในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 2)สร้างจิตส านึกให้ประชาชนรู้ถึงภัยยาเสพติด และร่วมมือช่วยป้องกันการแพร่

ระบาดในหมู่บ้าน 
 3)ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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7)ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร 
เป้าประสงค์ 
 1)การบริหารจัดการแหล่งน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี วัด 
 1)ประชาชนมีแหล่งน้ าเพียงพอในการท าการเกษตร 
ค่าเป้าหมาย 
 1)มีการบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 
 1)จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 2)พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติ 

   
8)ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ 
 1)การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตัวชี วัด  
 1)การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 2)การให้บริการประชาชนมีความรวดเร็ว 
ค่าเป้าหมาย 
 1)อบต.มีหลักการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารงาน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ 

การบริหารงานอบต.  
 2)เพ่ิมประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบล มีระบบบริหาร 

จัดการที่ดี มีประสิทธิและประสิทธิผลมากขึ้น 
กลยุทธ์ 
 1)พัฒนาโครงสร้างการบริหารตามอ านาจหน้าที่ 
 2)ปรับปรุงส านักงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติราชการ 
 3)จัดระบบการบริการ  จัดระบบให้ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการ 

ติดต่อราชการ 
 4)พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายเพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบายและการ 

วางแผน 
 
 2.3จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา พ.ศ.2566 – 2570 
เป็นการด าเนินการภายใต้สถานการณ์และความเสี่ยงซึ่ งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและ
ภายในประเทศ  โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พลังงาน
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) ที่มีการ
ระบาดในระดับโลกและในประเทศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบล ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการต าบลจึงมุ่งเน้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียง
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  จึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ต าบล เพ่ือสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ 
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สาธารณูปโภค การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาคน พัฒนาองค์กร  เพ่ือเป็นฐานรากในการพัฒนา
เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ ภาคการเกษตร ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับ
ระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ  การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ
คมนาคมขนส่งที่ต้องก้าวไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพคน  การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของต าบล 
  นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กร  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมใน 
ความส าคัญกับการพัฒนาการบริหารราชการ เพ่ือให้ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์กร  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม ควบคู่กับการปลูกจิตส านึกค่านิยมประชาธิปไตย
และธรรมาภิบาล 
  โดยยังคงยึดหลักการ “เป็นองค์การบริหารส่วนต้าบล ที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่าง
ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวและสร้างความสุขให้คน
ต าบลช่องสาริกา ทุกภาคส่วนต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกต าบลอย่างรอบคอบ และ
วางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาว  และควรค านึงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาในกลุ่มภาคตะวันออก ที่ควรมุ่งเน้น
แก่ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าจากภาวะฝนแล้งให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 
  กรอบแนวคิดการพัฒนาต าบลช่องสาริกา  จึงเป็นการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุภารกิจและ
วิสัยทัศน์ของต าบล  โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทาง  และค านึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่
จะเป็นทั้งโอกาสและข้อจ ากัดเป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคต ดังนี้ 
  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างย่ังยืน 
   การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคม ประปา 
ไฟฟ้า  และสาธารณูปการสิ่งแวดล้อม  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร และผังเมือง คือการเตรียมความพร้อม อ านวย
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เนื่องจากในพ้ืนที่ท าการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ 
   การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ ทั้งอาชีพหลัก  โดยเฉพาะเกษตร  ที่ประชาชนส่วน
ใหญ่ในพ้ืนที่ท าการเกษตร 
   การส่งเสริมการพัฒนาคน  การส่งเสริมการดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ 
และปัญญา ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการจากองค์การบริหารส่วนต าบลและภาครัฐ
อย่างทันท่วงทีและทั่วถึงเป็นธรรม ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของไทยและท้องถิ่นปลูกฝังจิตส านึกความเป็น
ไทยให้กับคนรุ่นใหม่ 
    การเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆ ซึ่งท้องถิ่นต้องเตรียมแก้ไขปัญหาที่จะมี
ตามมาคือ 
   1.ปัญหาการบริหารจัดการน้ า  ซึ่งเกรงว่าจะขาดแคลนน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภค 
บริโภค เพราะเกิดจากปัญหาภัยแล้ง ฝนตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาล 
   2.ปัญหาการจราจร จากการพัฒนาและความเจริญที่เข้ามาในพ้ืนที่ ท าให้มีการย้าย
ถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยเพ่ือมาท างานของทั้งคนต่างถิ่น คนงานต่างด้าว และชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นทั้งนักลงทุนและ
คนท างาน ท าให้เกิดปัญหาความแออัด ยานพาหนะเพ่ิมจ านวนขึ้น จะท าให้เกิดปัญหาจราจร รวมถึงปัญหา
มลพิษหลายด้าน ที่จะเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัว เช่นมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง มลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อม 
เป็น 
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3.ปัญหาการจัดการขยะ ทั้งขยะท่ัวไป และขยะอุตสาหกรรม จะมีระบบการบริหาร 

จัดการที่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด  ขยะจะเพ่ิมขึ้นมากน้อยขนาดไหน การจัดการกับขยะนั้นจะส่งผลต่อ
การด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น เป็นเรื่องที่คนท้องถิ่นกังวลเช่นกัน 
   ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและคมนาคม  ที่สะดวกต่อการเดินทางและ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นการขยายถนน ไฟฟ้า ประปา การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุม ชน การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วม  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนรวม  รวมทั้งต้องมีการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาคุณภาพชีวิต เตรียมรับมือผลกระทบจากปัญหาสังคมและ
ปัญหาด้านสาธารณสุข แรงงาน อาทิ โรคระบาด ความขัดแย้งทางสังคมและเชื้อชาติ การเฝ้าระวังปัญหา
อาชญากรรม  ยาเสพติด จะต้องจัดสวัสดิการสังคมส าหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้ด้วยโอกาสอย่างมีคุณภาพ
และทั่วถึง การจัดการด้านการศึกษา เน้นการพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
พัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนและน าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน  
  น้อมน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ประเทศไทยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคีการพัฒนา
กระจายไปทุกภาคส่วน การใช้หลักปรัชญาน าทางในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารและกระแสการ
บริหารงานตามหลักธรรมภิบาลเน้นการน าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมรายได้
และลดรายจ่ายของครัวเรือน ขณะที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การพ่ึงตนเอง พัฒนานวัตกรรมและคุณภาพ
ชีวิตผ่านกระบวนการจัดท าแผนชมชน สร้างแผนพัฒนาหมู่บ้านที่มีคุณภาพเป็นชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมให้
ประชาชนรู้จักและเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างกระแสการประชาสัมพันธ์ในสื่อรูปแบบต่างๆ เพ่ือ
สร้างความเข้าใจความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน และเงื่อนไข มีความรู้ การมีคุณธรรม และความมีเหตุผลใน
การด าเนินชีวิต 
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2.4 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา พ.ศ. 2566-2570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างมูลค่าด้านอาหาร
ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์การบริหารส่วนต้าบลช่อง
สาริกา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓                  
ด้านการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ด้านการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ด้านชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
ด้านความสงบเรียบร้อย 
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
ด้านการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาลพบุรีเมือง
สะอาด และสภาพแวดล้อมด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ 
เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาศกัยภาพทาง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทาง
การศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท้องถิ่นสะอาด บริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ 
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2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
2.2 สนับสนุนประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเต็ม
ศักยภาพและต่อเนื่อง โดยมีรูปแบบการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย  และบูรณาการบนพื้นฐานการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและประชาชน 
2.3 การเตรียมความพร้อมในการรับถ่ายโอนการจัด
การศึกษาทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2.4 ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค  การ
ควบคุม และคุ้มครองผู้บริโภค 
2.5 ส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ หรือผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป 
2.6 จัดให้มีสวนสุขภาพ ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ 
ให้เด็ก ประชาชน เยาวชนเล่นกีฬา และออกก าลังกาย
อย่างต่อเนื่อง 
2.7 พัฒนาระบบจราจรภายในชุมชน 
 

 

 

 

 
 

1. ระบบสาธารณูปโภค
ได้มาตรฐานและเพียงพอ 

2. ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและสุขภาพดีขึน้ 

3. สภาพแวดลอ้มภายใน
เขตองคก์ารบริหารสว่น
ต าบลช่องสารกิาดขีึ้น 

4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาต ิ

5. ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพิ่มขึน้ 

6. ประชาชนได้รับการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

7. การบริหารจัดการ
แหล่งน้ าอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

8. การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิล 

5.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และ
จัดหาอาชีพเสริมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 
5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม  
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 
5.3 ส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
5.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
5.5 การอุดหนุน สนับสนุน งบประมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น ส่วน
ราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ องค์กร
ประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดต้ัง
ตามกฎหมาย 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

3.1 สร้างจิตส านึกในการ
ดูแล  รักษาสิ่งแวดลอ้ม  
3.2 การบ าบัดและจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
 

 

 

 
 

4.1 ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว  
4.2 พัฒนาและจัดให้มีสถานที่
ท่องเที่ยว  
 

 

 

 
 

1.1 จัดสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษา
ถนน  ทางเท้า ทอ่ระบายน้ า  ราง
ระบายน้ า 
1.2 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และ
ไฟฟ้าในครัวเรือน 
๑.๓ ก่อสร้าง  ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน 
1.4 ขยายจุดให้บริการโทรศัพท์
สาธารณะ 
๑.๕ ติดตั้ง  ซ่อม บ ารุงรักษา เสียง
ตามสาย  หอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน 
 

 

 

 
 

6.1 ส่งเสริมการด าเนินงาน  ของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือส่วน
ราชการต่างๆ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
6.2 สร้างจิตส านึกให้ประชาชนรู้ถึง
ภัยยาเสพติด และร่วมมือป้องกัน
การแพร่ระบาดในหมู่บ้าน 
6.3 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มี
ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

 
 

 

 

 

 
 

7.1 จัดหาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร  
7.2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่ง
น้ าธรรมชาต ิ 
 
 
 

 

 

 
 

8.1 พัฒนาโครงสร้างการบริหารตาม
อ านาจหน้าท่ี  
8.2 ปรับปุรงส านักงาน และจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติราชการ  
8.3 จัดระบบการบริการ  จัดระบบให้
ประชาชนได้รับความสะดวกและ
รวดเร็วในการติดต่อราชการ 
7.4 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบ
เครือข่ายเพื่อใช้ในการก าหนด
นโยบายและการวางแผน  

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

ผลผลติ/โครงการ ผลผลติ/โครงการ ผลผลติ/โครงการ ผลผลติ/โครงการ ผลผลติ/โครงการ ผลผลติ/โครงการ ผลผลติ/โครงการ ผลผลติ/โครงการ 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ 
“ส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตอาหารสู่ตลาด  เป็นแหล่งเกษตรป้อนโรงงานอุตสาหกรรม  พัฒนาระบบ

บริการสาธารณะขั นพื นฐานให้เพียงพอและทั่วถึง  เป็นชุมชนน่าอยู่  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  รักษา
สภาพแวดล้อม  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เพียบพร้อมการศึกษาและเรียนรู”้ 

ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

ด้านการพัฒนาส่งเสรมิคณุภาพชีวติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อม 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ด้านการบริหารจดัการท่องเที่ยว 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านชุมชนเข้มแข็ง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ด้านความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 

ด้านการบริหารจดัการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ

การเกษตร 
 

 

สภาพ
สิ่งแวดล้อม 
ภายในเขตองค์ 
การบริหารส่วน 
ต าบล 
ชอ่งสาริกาดี
ขึน้ 

เป้าประสงค์ 
ประชาชน
ได้รับการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยและ
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ

ทรัยพ 

 

ระบบ
สาธารณูปโภค 
ได้มาตรฐาน
และเพียงพอ 
 

 

 

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริม
การศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและสุขภาพ
ดีขึ้น 

 

ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
ช่วยเหลือดูแล
อย่างทั่วถึง
จาก อบต. 

การบริหารจัด 
การที่มี
ประสิทธิภาพ 
และ
ประสิทธิผล 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีและความ
เป็นอยู่ที่ด ี

 

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ง
ธรรมขาต ิ

 

ประชาชน
มีอาชีพ
และรายได้
เพิ่มขึ้น 

พัฒนาการ
สืบสาน
ประเพณี 
วัฒนธรรม 
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 
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สภาพ
สิ่งแวดล้อม 
ภายในเขตองค์ 
การบริหารส่วน 
ต าบล 
ช่องสาริกาดีขึ้น 

ประชาชน
ได้รับการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยและ
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ

ทรัยพ 

 

ระบบ
สาธารณูปโภค
ได้มาตรฐาน
และเพียงพอ 

 

 

 

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริม
การศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและสุขภาพ
ดีขึ้น 

 

ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
ช่วยเหลือดูแล
อย่างทั่วถึง
จาก อบต. 

การบริหารจัด 
การที่มี
ประสิทธิภาพ 
และ
ประสิทธิผล 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีและความ
เป็นอยู่ที่ด ี

 

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ง
ธรรมขาต ิ

 

ประชาชน
มีอาชีพ
และรายได้
เพิ่มขึ้น 

พัฒนาการ
สืบสาน
ประเพณี 
วัฒนธรรม 
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ 1.1 จัดสร้าง
ปรับปรุง  บ ารุงรักษา
ถนน  ทางเท้า ทอ่
ระบายน้ า  ราง
ระบายน้ า 
1.2 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ และไฟฟ้า
ในครัวเรือน 
๑.๓ ก่อสร้าง  ขยาย
เขตระบบประปา
หมู่บ้าน 
1.4 ขยายจุด
ให้บริการโทรศัพท์
สาธารณะ 
๑.๕ ติดตั้ง  ซ่อม 
บ ารุงรักษา เสียงตาม
สาย  หอกระจายข่าว
ตามหมู่บ้าน 
 

 
 
 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
2.2 สนับสนุนประชาชนได้รับ
การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและ
ต่อเนื่อง โดยมีรูปแบบการเรียน
การสอนที่หลากหลาย  และบูรณา
การบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและมีคุณภาพ 
2.3 การเตรียมความพร้อมในการ
รับถ่ายโอนการจัดการศึกษาทั่วถึง
และมีคุณภาพ 
2.4 ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การควบคุมและ
คุ้มครองผู้บริโภค 
2.5 ส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห์ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
2.6 จัดให้มีสวนสุขภาพ ส่งเสริม
กิจกรรมนันทนาการ ให้เด็ก 
ประชาชน เยาวชนเล่นกีฬา และ
ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง 
2.7 พัฒนาระบบจราจรภายใน
ชุมชน 
 

 

 

3.1 การสร้าง
จิตส านกึในการ
ดูแลรกัษา
สิ่งแวดลอ้ม 
3.2 การบ าบัด
และจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏกิูล 
 

 

 

 

4.1 ส่งเสริม
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 
4.2 การพัฒนา
และจัดให้มกีาร
ท่องเที่ยว 
 

 

5.1 ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและจัดหาอาชีพ
เสริมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 
5.2 ส่งเสริมให้ประชาชน
มีการรวมกลุ่ม และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 
5.3 ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีอันดีงามและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
5.4 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
5.5 การอุดหนุน  
สนับสนุน งบประมาณ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอื่น ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานของรัฐ 
องค์กรประชาชน องค์กร
การกุศล  องค์กรที่จัดต้ัง 
 

 

 

6.1 การพัฒนา 
ส่งเสริมการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หรอืส่วน
ราชการต่างๆ ในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
6.2 การพัฒนาสรา้ง
จิตส านกึให้ประชาชนรู้
ถึงภัยยาเสพติด และ
ร่วมมอืช่วยกันป้องกนั
การแพรร่ะบาดใน
หมู่บ้าน 
6.3 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

 

 

 

7.1 การพัฒนาจัดหา
แหล่งน้ าเพือ่
การเกษตร 
7.2 การพัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่งน้ า
ธรรมชาต ิ
 

 

 

 

8.1 การพัฒนา
โครงสร้างตามอ านาจ
หน้าที ่
8.2 พัฒนาปรับปรุง
ส านักงาน และจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ให้พรอ้ม
ปฏิบัติราชการ 
8.3 การพัฒนา
จัดระบบการบรกิาร 
จัดระบบให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
รวดเร็วในการติดตอ่
ราชการ 
8.4 การพัฒนา
ฐานขอ้มูล และระบบ
เครือข่ายเพื่อใช้ในการ
วางนโยบายและ
แผนงาน 
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กลยุทธ ์ 1.1 จัดสร้าง
ปรับปรุง  บ ารุงรักษา
ถนน  ทางเท้า ทอ่
ระบายน้ า  ราง
ระบายน้ า 
1.2 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ และไฟฟ้า
ในครัวเรือน 
๑.๓ ก่อสร้าง  ขยาย
เขตระบบประปา
หมู่บ้าน 
1.4 ขยายจุด
ให้บริการโทรศัพท์
สาธารณะ 
๑.๕ ติดตั้ง  ซ่อม 
บ ารุงรักษา เสียงตาม
สาย  หอกระจายข่าว
ตามหมู่บ้าน 
 

 
 
 

 

 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
2.2 สนับสนุนประชาชนได้รับ
การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและ
ต่อเนื่อง โดยมีรูปแบบการเรียน
การสอนที่หลากหลาย  และบูรณา
การบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและมีคุณภาพ 
2.3 การเตรียมความพร้อมในการ
รับถ่ายโอนการจัดการศึกษาทั่วถึง
และมีคุณภาพ 
2.4 ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การควบคุมและ
คุ้มครองผู้บริโภค 
2.5 ส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห์ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
2.6 จัดให้มีสวนสุขภาพ ส่งเสริม
กิจกรรมนันทนาการ ให้เด็ก 
ประชาชน เยาวชนเล่นกีฬา และ
ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง 
2.7 พัฒนาระบบจราจรภายใน
ชุมชน 
 

 

 

 
 

 

3.1 การสร้าง
จิตส านกึในการ
ดูแลรกัษา
สิ่งแวดลอ้ม 
3.2 การบ าบัด
และจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏกิูล 
 

 

 

 

4.1 ส่งเสริม
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 
4.2 การพัฒนา
และจัดให้มกีาร
ท่องเที่ยว 
 

 

5.1 ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและจัดหาอาชีพ
เสริมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 
5.2 ส่งเสริมให้ประชาชน
มีการรวมกลุ่ม และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 
5.3 ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีอันดีงามและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
5.4 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
5.5 การอุดหนุน  
สนับสนุน งบประมาณ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอื่น ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานของรัฐ 
องค์กรประชาชน องค์กร
การกุศล  องค์กรที่จัดต้ัง 
 

 

 

 

 

6.1 การพัฒนา 
ส่งเสริมการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หรอืส่วน
ราชการต่างๆ ในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
6.2 การพัฒนาสรา้ง
จิตส านกึให้ประชาชนรู้
ถึงภัยยาเสพติด และ
ร่วมมอืช่วยกันป้องกนั
การแพรร่ะบาดใน
หมู่บ้าน 
6.3 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

 

 

 

 

7.1 การพัฒนาจัดหา
แหล่งน้ าเพือ่
การเกษตร 
7.2 การพัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่งน้ า
ธรรมชาต ิ
 

 

 

 

8.1 การพัฒนา
โครงสร้างตามอ านาจ
หน้าที ่
8.2 พัฒนาปรับปรุง
ส านักงาน และจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ให้พรอ้ม
ปฏิบัติราชการ 
8.3 การพัฒนา
จัดระบบการบรกิาร 
จัดระบบให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
รวดเร็วในการติดตอ่
ราชการ 
8.4 การพัฒนา
ฐานขอ้มูล และระบบ
เครือข่ายเพื่อใช้ในการ
วางนโยบายและ
แผนงาน 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 

และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา  ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาโอกาสการพัฒนาในอนาคต  โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก     SWOT Analysis   ดังนี  

  
จุดแข็ง  ( S : Strengths) 

๑.๑ เส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก  มีเส้นทางถนนสายส าคัญผ่าน 
   ๑.๒ เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมทั้งต าบล 
   ๑.๓ มีโรงเรียน  5  แห่งรองรับนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
   ๑.๔ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

๑.๕ ประชาชนมีรายได้จากการท างานโรงงานอุตสาหกรรม 
   ๑.๖ ที่ดินท ากินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 
   ๑.๗ พ้ืนที่เหมาะแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยว  (เพราะมี ถ้ ามาก) 
   ๑.๘ เป็นแหล่งการค้า 
   

จุดอ่อน (W : Weakness) 
๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาน้อย  เพราะประชาชนส่วนใหญ่ท างาน               

รับราชการ พนักงานลูกจ้างขององค์กรเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  จึงท าให้ไม่ค่อยมีส่วนร่วม 
   ๒.๒ การบังคับใช้กฎหมายยังไม่เข้มแข็งเช่น พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ,พ.ร.บ.การสาธารณสุข   

และอ่ืน ๆ 
๒.๓ ไม่มีการจัดผังเมืองที่ดีและการใช้ที่ดินที่เหมาะสม 
๒.๔ ประชาชนมีความเสี่ยง  ทางมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 
๒.๕ ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค  ในช่วงฤดูแล้ง 
๒.๖ ประชาชนในเขตต าบลช่องสาริกามีบุคคลต่างถิ่นเข้ามาอยู่เป็นจ านวนมาก  เพราะเป็น 

เขตโรงงานอุตสาหกรรม 
๒.๗ เด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
๒.๘ ขาดการรวมกลุ่มที่ดี 
๑.๙ การปศุสัตว์ของประชาชนขาดการจัดระบบการจัดการที่ดี 
๑.๑๐ ประชาชนขาดแหล่งเงินทุนประกอบอาชีพ 
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โอกาส (O : Opportunity)  

   ๓.๑  เป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม 
   ๓.๒  พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่  
   ๓.๓  พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  รัฐและจังหวัดมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   ๓.๔  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด  เช่น  ทุ่งทานตะวัน วัด 
   ๓.๕ ท าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 
   ๓.๖ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
   ๓.๗ การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด 
   ๓.๘  องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพ่ิม 
   ๓.๙ ท าเลที่ตั้งคมนาคมสะดวก เหมาะสมเป็นเส้นทางผ่านไปยังจังหวัดใกล้เคียง 
   3.10 พัฒนาเป็นแหล่งความรู้วิชาการด้านเกษตรกรรม 
 

อุปสรรค  (T : Threats) 
   ๔.๑  ศักยภาพของผู้น าชุมชนมีจ ากัด 
   ๔.๒  โรงงานอุตสาหกรรมก่อมลภาวะท าลายสุขภาพประชาชน 
   ๔.๓  พ้ืนที่เสี่ยงวาตภัยธรรมชาติ 
   ๔.๔  ขาดแคลนงบประมาณในการท าชลประทาน   
   

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   การประเมินหลังวิกฤติโควิด 19 เศรษฐกิจไทยจะฟ้ืนตัวแบบไหน  แม้ค าตอบจะยังมีไม่
แน่นอน  แต่เราอาจประเมินได้ว่า การฟ้ืนตัวจะขึ้นกับความสามารถในการปรับตัวของประชาชน ธุรกิจ และภาครัฐ 
ให้เข้ากับฐานวิถีชีวิตใหม่และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจโลก   ปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อการฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ 
ตามทิศทางการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก ปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อการฟ้ืนฟู คือ การควบคุมการแพร่ระบาด การปรับ
โครงการเศรษฐกิจ การปรับตัวการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ 
   โควิด 19 อาจกลายเป็นโรคประจ าถิ่น ที่จะอยู่กับเราไปตลอดเช่นเดียวกับไข้เลือดออก 
และประชาคมโลกต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคนี้ โดยรูปแบบการใช้ชีวิตประจ าวันบางอย่างจะเปลี่ยนไป เพราะมาตรการ
เว้นระยะห่างทางสังคม ท าให้เกิดฐานวิถีชีวิตใหม่ เช่นสาธารณสุขจะเป็นวาระส าคัญของโลก   โดยเฉพาะความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการแพทย์ การจัดระเบียบโลกใหม่ที่จะมีการพึ่งพาในภาคภูมิมากข้ึน  และบทบาทของเศรษฐกิจ
ดิจิทัลที่จะมาเร็วขึ้นพร้อมกับวิธีชีวิตที่ยืดหยุ่นมากขึ้น 
   วิกฤติครั้งนี้ให้บทเรียนส าคัญกับเรา การใช้มาตรการล๊อกดาวน์ต้นทุนที่สูงเพ่ือแลกกับชีวิต
และสุขภาพของประชาชน  และได้เรียนรู้ว่าปัญหาเรื่องสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ไม่ใช่เป็นเรื่องแยกส่วนกัน 
รวมทั้งเราได้เห็นทรัพยากรส าคัญของชาติ คือ พลังความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งจากทุกภาคส่วน  
   การปฏิรูประบบสถาบันเศรษฐกิจที่เอ้ือต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน  โดยการสร้างระบบตลาด
แข่งขันที่เปิดกว้างและเป็นธรรม  การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเร่งพัฒนาทักษะ   
นอกเหนือจากประชาชนต้องช่วยกันรักษาสุขอนามัยเพ่ือป้องกันการระบาดรอบสอง และยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้า
กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้ฐานวิถีชีวิตใหม่โดยเร็ว  ภาคประชาชนต้องเร่งพัฒนาศักยภาพตนเอง ต้องมีความ
ยืดหยุ่นพร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา  
   จากสถานการณ์การเผชิญกับโรคระบาดไวรัสโคโรน่ า 2019 ท าให้ท้องถิ่นต้องคิดวาง
แผนการบริหารความเสี่ยงการเตรียมรับมือจนกว่าการระบาดจะหมดไปหรือทุเลาลงในโครงการต่างๆ ของทางภาครัฐ
ที่ได้รับผลกระทบ หยุดชะงักไปนั้น ต้องเร่งฟ้ืนฟูในหลายๆ ด้านต่อไป 



37 
ส่วนที่ 3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบตัิ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงาน

สนับสนุน 
1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงการพ้ืนฐาน บริการชุมชนและสังคม 

บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนงานการพาณิชย์ 
แผนงานบริหารทั่วไป 

กองช่าง 
อบจ. 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการและ
สังคมฯ 

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม 
บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
 
บริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานงบกลาง 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

กองการศึกษา 
ส านักปลัด 
กองสาธารณสุข 
กองสวัสดิการ 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
 
ส านักปลัด 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการและ
สังคมฯ 

3 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองสาธารณสุข 
กองสาธารณสุข 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการและ
สังคมฯ 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงาน

สนับสนุน 
4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการท่องเที่ยว 
การเศรษฐกิจ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
กองการศึกษา ส านักปลัด 

กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการและ
สังคมฯ 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
 
บริการชุมชนและสังคม 
บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินการอ่ืน 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานงบกลาง 

กองสวัสดิการ 
ส านักปลัด 
กองการศึกษา 
 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
กองการศึกษา 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการและ
สังคมฯ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



39 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงาน
สนับสนุน 

6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินการอ่ืน 
 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการและ
สังคมฯ 

7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินการอ่ืน 
 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการและ
สังคมฯ 

8 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ 

บริหารทั่วไป 
การด าเนินการอ่ืน 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานงบกลาง 
แผนงานบริหารงานคลัง 
แผนงานบริหารรักษาความสงบภายใน 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 
ส านักปลัด 
กองคลัง 
ส านักปลัด 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการและสังคมฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด 
กองช่าง 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการและ
สังคมฯ 

 



แบบ ผ.๐๑
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2565



 -1- ๔๐

แบบ ผ.๐๑
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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)

 ๑)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนาจัดสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน  
ทางเท้า  ท่อระบายน  า รางระบายน  า
11.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 2,460,000      1 4,400,000       -  -  -  -  -  - 8 6,860,000  

 
๑.๒ แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
และไฟฟ้าในครัวเรือน
1.2.แผนงาน...........  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

๑.๓ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ขยายเขตระบบประปา
ในหมู่บ้าน
11.แผนงาน...........  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

๑.4 แนวทางการพัฒนาติดตั ง  ซ่อม  บ ารุงรักษา  
เสียงตามสาย และหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
11.แผนงาน...........  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

7 2,460,000      1 4,400,000       -  -  -  -  -  - 8 6,860,000  

ยุทธศาสตร์

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์  ที่  ๑

                           บัญชสีรุปโครงการพัฒนา                              
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6  - ๒๕70) ฉบับทบทวน  ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา
ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70 รวม  ๕  ปี
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แบบ ผ.๐๑

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)

 ๒)   ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
2.1.1แผนงานการศึกษา 18 6,232,487      17 3,232,487      17 3,232,487    17 3,232,487    17 3,232,487    86 19,162,435  

๒.๒ แนวทางการพัฒนาสนับสนุนประชาชนได้รับการ
ศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและต่อเนื่องโดยมีรูปแบบ
การเรียนการสอนที่หลากหลายและบูรณาการบนพื นฐาน
การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน
2.2.1แผนงาน...........  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

๒.๓ แนวทางการพัฒนาการเตรียมความพร้อมในการรับ
การถ่ายโอนการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2.3.1แผนงาน...........  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

๒.๔ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสร้างสุขภาพ
การป้องกันโรคการควบคุม  และคุ้มครองผู้บริโภค
2.4.1แผนงานสาธารณสุข 9 885,000        9 885,000        9 885,000       9 885,000       9 885,000       45 4,425,000  

๒.๕ แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน สงเคราะห์   
 ผู้สูงอายุผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ หรือผู้ด้อยโอกาส
และประชาชนทั่วไป
2.5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 16 20,081,620   16 20,081,620   16 20,081,620  16 20,081,620  16 20,081,620  80 100,408,100   

                           บัญชสีรุปโครงการพัฒนา                              
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6  - ๒๕70) ฉบับทบทวน  ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา
ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕70 รวม  ๕  ปี

ยุทธศาสตร์
ป ี๒๕๖9
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แบบ ผ.๐๑

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)

๒.๖ แนวทางการพัฒนาจัดให้มีสวนสุขภาพ
ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ ให้เด็ก  ประชาชน 
เยาวชนเล่นกีฬา และออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง
2.6.1แผนงานสาธารณสุข 1 2,000,000      1 2,000,000      1 2,000,000    1 2,000,000    1 2,000,000    5 10,000,000  

2.6.2แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 440,000        4 440,000        4 440,000       4 440,000       4 440,000       20 2,200,000  

๒.๗ แนวทางการพัฒนาระบบจราจรภายในชุมชน
2.2.7แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๕ 5,266,000      ๓ 200,000        ๓ 200,000       ๓ 200,000       ๓ 200,000       ๑๗ 6,066,000  

 

53 34,905,107   50 26,839,107   50 26,839,107  50 26,839,107  50 26,839,107  253 142,261,535   รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่  2

ยุทธศาสตร์

                           บัญชสีรุปโครงการพัฒนา                              
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6  - ๒๕70) ฉบับทบทวน  ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา
ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70 รวม  ๕  ปี
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แบบ ผ.๐๑

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)

 ๓)   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
๓.๑ แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตส านึกในการดูแล
รักษาส่ิงแวดล้อม
3.1.1แผนงานสาธารณสุข 2 200,000        2 200,000        2 200,000       2 200,000       2 200,000       10 1,000,000  

3.1.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 50,000          1 50,000          1 50,000         1 50,000         1 50,000         5 2,500,000  

3.1.3แผนงานการเกษตร 2 200,000        2 200,000        2 200,000       2 200,000       2 200,000       10 1,000,000  

๓.๒ แนวทางการพัฒนาการบ าบัดและจัดการขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
3.2.1แผนงานเคหะและชุมชน 4 5,437,500      5 466,500        3 437,500       3 437,500       3 437,500       18 7,216,500  

9 5,887,500     10 916,500        8 887,500      8 887,500      8 887,500      43 11,716,500  

        

 

                           บัญชสีรุปโครงการพัฒนา                              
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6  - ๒๕70) ฉบับทบทวน  ครั้งที ่1/2565

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70 รวม  ๕  ปี
องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

ยุทธศาสตร์

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่  ๓



 -5- 44
แบบ ผ.๐๑

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)

๔)  ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
๔.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
4.1.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 360,000        4 360,000        4 360,000       4 360,000       4 360,000       20 1,800,000

๔.๒ แนวทางการพัฒนาและจัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยว
4.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 2 200,000        2 200,000        2 200,000       2 200,000       2 200,000       10 1,000,000  

6 560,000        6 560,000        6 560,000      6 560,000      6 560,000      30 2,800,000  

                           บัญชสีรุปโครงการพัฒนา                              
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6  - ๒๕70) ฉบับทบทวน  ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา
ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70 รวม  ๕  ปี

ยุทธศาสตร์

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่  ๔
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แบบ ผ.๐๑

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)

 ๕)   ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพและ
จัดหาอาชีพเสริมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
5.1.1แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6 301,200        6 301,200        6 301,200       6 301,200       6 301,200       30 1,506,000  

5.1.2แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 100,000        1 100,000        1 100,000       1 100,000       1 100,000       5 500,000     

๕.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมี
การรวมกลุ่มและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
5.2.1แผนงานบริหารทั่วไป 1 100,000        1 100,000        1 100,000       1 100,000       1 100,000       5 500,000     

5.2.2แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 100,000        1 100,000        1 100,000       1 100,000       1 100,000       5 500,000     

๕.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  
 จารีตประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.3.1แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 8 390,000        8 390,000        8 390,000       8 390,000       8 390,000       40 1,950,000  

๕.๔ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
5.4.1แผนงานบริหารทั่วไป 8 1,060,000      8 1,060,000      8 1,060,000    8 1,060,000    8 1,060,000    40 5,300,000  

5.4.2แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 100,000        2 100,000        2 100,000       2 100,000       2 100,000       10 500,000     

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6  - ๒๕70) ฉบับทบทวน  ครั้งที ่1/2565

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70 รวม  ๕  ปี
ยุทธศาสตร์

                           บัญชสีรุปโครงการพัฒนา                              

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา
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แบบ ผ.๐๑

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)

๕.๕ แนวทางการอุดหนุน  สนับสนุน  งบประมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือ
องค์กรที่จัดตั งตามกฎหมาย
5.5.1แผนงานบริหารทั่วไป 8 88,000          8 88,000          8 88,000         8 88,000         8 88,000         40 440,000     

5.5.2แผนงานสาธารณสุข 2 355,000        2 355,000        2 355,000       2           355,000       2           355,000       10 1,775,000  

5.5.3แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 180,000        2 180,000        2 180,000       2 180,000       2 180,000       10 900,000     

5.5.4แผนงานงบกลาง 2 280,000        2 280,000        2 280,000       2 280,000       2 280,000       10 1,400,000  

41 3,054,200     41 3,054,200     41 3,054,200    41 3,054,200    41 3,054,200    205 15,271,000  

                           บัญชสีรุปโครงการพัฒนา                              

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

ยุทธศาสตร์

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์  ที่  ๕

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6  - ๒๕70) ฉบับทบทวน  ครั้งที ่1/2565

ป ี๒๕70 รวม  ๕  ปีป ี๒๕๖9



   -8- 47
แบบ ผ.๐๑

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)

 ๖)ยุทธศาสตร์ดา้นความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
๖.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการด าเนินงานของ
คณะกรรมการหมู่บ้านหรือส่วนราชการต่างๆ ในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
6.1.1แผนงานบริหารทั่วไป 1 50,000          1 50,000          1 50,000         1 50,000         1 50,000         5 250,000     

๖.๒ แนวทางการพัฒนา สร้างจิตส านึกให้ประชาชน
รู้ถึงภัยยาเสพติดและร่วมมือช่วยป้องกันการแพร่ระบาด
ในหมู่บ้าน
6.2.1แผนงานการศึกษา 1 50,000          1 50,000          1 50,000         1 50,000         1 50,000         5 250,000     
6.2.2แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 100,000        1 100,000        1 100,000       1 100,000       1 100,000       5 500,000     

๖.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.3.1แผนงานรักษาความสงบภายใน 9 2,150,000      9 2,150,000      9 2,150,000    9 2,150,000    9 2,150,000    45 10,750,000  

12 2,350,000     12 2,350,000     12 2,350,000    12 2,350,000    12 2,350,000    60 11,750,000    

ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70
ยุทธศาสตร์

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์  ที่  ๖

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6  - ๒๕70) ฉบับทบทวน  ครั้งที ่1/2565
                           บัญชสีรุปโครงการพัฒนา                              

รวม  ๕  ปีป ี๒๕66 ป ี๒๕67



 -9- 48
แบบ ผ.๐๑

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)

๗)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
๗.๑ แนวทางการพัฒนาแหล่งน  าเพื่อการเกษตร
7.1.1แผนงาน.....  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

๗.๒ แนวทางการพัฒนาพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน  า
ธรรมชาติ
7.2.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 900,000         -  -  -  -  -  -  -  - 1 900,000     

1 900,000         -  -  -  -  -  -  -  - 1 900,000     

ยุทธศาสตร์

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์  ที่  ๗

รวม  ๕  ปี

                           บัญชสีรุปโครงการพัฒนา                              
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6  - ๒๕70) ฉบับทบทวน  ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา
ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70



 -10- 49
แบบ ผ.๐๑

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)

 ๘)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ
๘.๑ แนวทางการพัฒนาโครงสร้างการบริหารตามอ านาจ
หน้าที่  
8.1.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 2 450,000        2 450,000        2 450,000       2 450,000       2 450,000       10 2,250,000  

8.1.2 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 1 400,000        1 400,000        1 400,000       1 400,000       1 400,000       5 2,000,000  

8.1.3 แผนงานการบริหารการศึกษา 3 460,000        3 460,000        3 460,000       3 460,000       3 460,000       15 2,300,000  

8.1.4 แผนงานสาธารณสุข 1 80,000          1 80,000          1 80,000         1 80,000         1 80,000         5 400,000     

๘.๒ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงส านักงาน  และจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติราชการ
8.2.1แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 51 37,690,700   48 13,534,800   38 5,909,700    36 3,930,000    40 4,058,900    213 65,124,100  

8.2.2 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 16 622,000        16 622,000        16 622,000       16 622,000       16 622,000       80 3,110,000  

8.2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน  -  - 1 6,900,000       -  -  -  - 1 6,900,000    2 13,800,000  

8.2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20 6,751,800      11 2,615,000      11 2,615,000    11 2,615,000    11 2,615,000    64 17,211,800  

8.2.5 แผนงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 5 100,000        5 100,000        5 100,000       5 100,000       5 100,000       25 500,000     

8.2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 9 3,471,000      11 3,556,000      8 3,470,000    10 3,555,000    8 3,470,000    46 17,522,000  

8.2.7 แผนงานการศึกษา 16 2,689,100      15 2,684,900      15 2,684,900    15 2,684,900    15 2,684,900    76 13,428,700  

                           บัญชสีรุปโครงการพัฒนา                              
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6  - ๒๕70) ฉบับทบทวน  ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา
ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70 รวม  ๕  ปี

ยุทธศาสตร์



 -11- 50
แบบ ผ.๐๑

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)

8.2.8 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 17 346,800        9 214,500        9 214,500       9 214,500       9 214,500       53 1,204,800  

๘.๓ แนวทางการพัฒนาจัดระบบการบริการ จัดระบบให้
ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อ
ราชการ
8.3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 2 120,000        2 120,000        2 120,000       2 120,000       2 120,000       10 600,000     

๘.๔ แนวทางการพัฒนาพัฒนาฐานข้อมูลและระบบ
เครือข่ายเพื่อใช้ในการก าหนดนโยบายและการวางแผน
8.4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 2 200,000        2 200,000        2 200,000       2 200,000       2 200,000       10 1,000,000  

145 53,381,400   127 31,937,200   113 17,326,100  113 15,431,400  116 22,375,300  614 ##########

527 366,084,428 474 260,893,628 440 97,643,814  432 93,864,414  438 107,753,214  2284 ##########

ยุทธศาสตร์

                           บัญชสีรุปโครงการพัฒนา                              
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6  - ๒๕70) ฉบับทบทวน  ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา
ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70 รวม  ๕  ปี

รวมโครงการ/ งบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่  ๑-๘

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์  ที่   ๘



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน

แบบ ผ.๐๑/1



 - 1 - ๕๑
แบบ ผ.๐๑/1

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)

 ๑)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนาจัดสร้าง  ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ทางเท้า  ท่อระบายน  า รางระบายน  า

๑.๒ แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
และไฟฟ้าในครัวเรือน

๑.๓ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ขยายเขตระบบประปา  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ในหมู่บ้าน

๑.๔ แนวทางขยายจุดการบริการโทรศัพท์สาธารณะ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

๑.๕ แนวทางการพัฒนาติดตั ง  ซ่อม  บ ารุงรักษา   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
เสียงตามสาย และหอกระจายข่าวหมู่บ้าน

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

 

พัฒนาชุมชน

                           บญัชีสรุปโครงการพัฒนา  ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนชุมชน                              
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70 รวม  ๕  ปี
โครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผน

รวมทั้งสิ้น



 - 2 - 52
แบบ ผ.๐๑/1

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)

 ๒)   ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

๒.๒ แนวทางการพัฒนาสนับสนุนประชาชนได้รับการ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและต่อเนื่องโดยมีรูปแบบ
การเรียนการสอนที่หลากหลายและบูรณาการบนพื นฐาน
การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน

๒.๓ แนวทางการพัฒนาการเตรียมความพร้อมในการรับ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
การถ่ายโอนการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

๒.๔ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสร้างสุขภาพ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
การป้องกันโรคการควบคุม  และคุ้มครองผู้บริโภค

๒.๕ แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน สงเคราะห์    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 ผู้สูงอายุผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ หรือผู้ด้อยโอกาส
และประชาชนทั่วไป

๒.๖ แนวทางการพัฒนาจัดให้มีสวนสุขภาพ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ ให้เด็ก  ประชาชน 
เยาวชนเล่นกีฬา และออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง

๒.๗ แนวทางการพัฒนาระบบจราจรภายในชุมชน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

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

พัฒนาชุมชน

                           บญัชีสรุปโครงการพัฒนา  ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนชุมชน                              
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70 รวม  ๕  ปี
โครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผน

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์  ที่  ๒



 - 3 - 53
แบบ ผ.๐๑/1

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)

 ๓)   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
๓.๑ แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตส านึกในการดูแล  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
รักษาส่ิงแวดล้อม

๓.๒ แนวทางการพัฒนาการบ าบัดและจัดการขยะ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

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

        

 

รวม  ๕  ปี

                           บญัชีสรุปโครงการพัฒนา  ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนชุมชน                              
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70
โครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผน

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่  ๓

พัฒนาชุมชน



 - 4 - 54
แบบ ผ.๐๑/1

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)

๔)  ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
๔.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

๔.๒ แนวทางการพัฒนาและจัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยว  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

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

รวม  ๕  ปี
โครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผน

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่  ๔

พัฒนาชุมชน

                           บญัชีสรุปโครงการพัฒนา  ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนชุมชน                              
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70



 - 5 - 55
แบบ ผ.๐๑/1

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)

 ๕)   ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพและ
จัดหาอาชีพเสริมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
5.5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 130,000     1 130,000     1 130,000     1 130,000     1 130,000     5 650,000     

๕.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมี
การรวมกลุ่มและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
5.5.2แผนงานสาธารณสุข 3 655,000     3 655,000     3 655,000     3 655,000     3 655,000     15 9,825,000  

๕.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 จารีตประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๔ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

๕.๕ แนวทางการอุดหนุน  สนับสนุน  งบประมาณ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนองค์กรการกุศล  
องค์กรที่จัดตั งตามกฎหมาย

4 785,000     4 785,000     4 785,000     4 785,000     4 785,000     20 3,925,000  

                           บญัชีสรุปโครงการพัฒนา  ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนชุมชน                              
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8

พัฒนาชุมชน

ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70 รวม  ๕  ปี
โครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผน

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์  ที่  ๕



 - 6 - 56
แบบ ผ.๐๑/1

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)

 ๖)ยุทธศาสตร์ดา้นความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
๖.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการด าเนินงานของ
คณะกรรมการหมู่บ้านหรือส่วนราชการต่างๆ ในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
6.1.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 50,000        1 50,000       1 50,000       1 50,000       1 50,000       5 250,000     

๖.๒ แนวทางการพัฒนา สร้างจิตส านึกให้ประชาชน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
รู้ถึงภัยยาเสพติดและร่วมมือช่วยป้องกันการแพร่ระบาด
ในหมู่บ้าน

๖.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ใน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1 50,000        1 50,000       1 50,000       1 50,000       1 50,000       5 250,000     

ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

พัฒนาชุมชน

ป ี๒๕67
โครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผน

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์  ที่  ๖

รวม  ๕  ปีป ี๒๕66

                           บญัชีสรุปโครงการพัฒนา  ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนชุมชน                              
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา

ป ี๒๕๖8



 - 7 - 57
แบบ ผ.๐๑/1

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)

๗)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
๗.๑ แนวทางการพัฒนาแหล่งน  าเพื่อการเกษตร  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

๗.๒ แนวทางการพัฒนาพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน  า  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ธรรมชาติ

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

โครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผน

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์  ที่  ๗

พัฒนาชุมชน

รวม  ๕  ปี

                           บญัชีสรุปโครงการพัฒนา  ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนชุมชน                              
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70



 - 8 - 58
แบบ ผ.๐๑/1

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)

 ๘)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ
๘.๑ แนวทางการพัฒนาโครงสร้างการบริหารตามอ านาจ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
หน้าที่

๘.๒ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงส านักงาน  และจัดหา  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติราชการ

๘.๓ แนวทางการพัฒนาจัดระบบการบริการ จัดระบบให้  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อ
ราชการ

๘.๔ แนวทางการพัฒนาพัฒนาฐานข้อมูลและระบบ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
เครือข่ายเพื่อใช้ในการก าหนดนโยบายและการวางแผน

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

5 835,000     5 835,000     5 835,000     5 835,000     5 835,000     25 4,175,000  

 

รวมโครงการ/ งบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่  ๑-๘

                           บญัชีสรุปโครงการพัฒนา  ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนชุมชน                              
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70 รวม  ๕  ปี
โครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผน

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์  ที่   ๘

พัฒนาชุมชน



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2565

แบบ ผ.๐2



 -1- ๕๙

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1 1)โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก หมู่ที่ 4 498,000  -  -  -  - จ านวนร้อยละของผู้ใช้ ประชาชนมีถนนใช้ในการ กองช่าง
แอสฟัสท์ติก หมู่ที่ 4 ถนนซอย10เดินทางได้สะดวกขึ้น ถนนซอย 10 สาย 1 - ตรี ถนน คมนาคมที่สะดวกและมี อบต.ช่องสาริ
สาย 1 - ตรี ซอยบ้านนางวัญตา  ซอยบ้านนางวัญตา  สิงห์ทา ความปลอดภัย กา
สิงห์ทา ผิวจราจร กว้าง 4.00  ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร  
เมตร ระยะทาง 300 เมตร  ระยะทาง 300 เมตร
ผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีตหนา ผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีตหนา 
0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.

๒ 2)โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ ถนนลาดยาง 498,000  -  -  -  - จ านวนร้อยละของผู้ใช้ ประชาชนมีถนนใช้ในการ กองช่าง
แอสฟัสท์ติก หมู่ที่ 4 ถนนซอย10เดินทางได้สะดวกขึ้น แอสฟัสท์ติก หมู่ที่ 4 ถนนซอย10 ถนน คมนาคมที่สะดวกและมี อบต.ช่องสาริ
 -11 สาย 1 ซอยบ้านนางถุงเงิน  -11 สาย 1 ซอยบ้านนางถุงเงิน ความปลอดภัย กา
ฉ่ าแสง ผิวจราจร กว้าง 4.00 ฉ่ าแสง ผิวจราจร กว้าง 4.00
เมตร ระยะทาง 300 เมตร เมตร ระยะทาง 300 เมตร
ผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีตหนา ผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีตหนา 
0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
2 บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. ๒๕66 - 2570) ฉบบัทบทวน ครั้งที่ 1/2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา



 -2- ๖๐

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๓ 3)โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ ถนนลาดยาง 233,000  -  -  -  - จ านวนร้อยละของผู้ใช้ ประชาชนมีถนนใช้ในการ กองช่าง
แอสฟัสท์ติก หมู่ที่ 5 ถนนซอย12เดินทางได้สะดวกขึ้น แอสฟัสท์ติก หมู่ที่ 5 ถนนซอย12 ถนน คมนาคมที่สะดวกและมี อบต.ช่องสาริ
เดิม สาย 1 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เดิม สาย 1 ผิวจราจร กว้าง 4.00 ความปลอดภัย กา
เมตร ระยะทาง  127 เมตร เมตร ระยะทาง  127 เมตร
ผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีตหนา ผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีตหนา 
0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 508 ตร.ม. ไม่น้อยกว่า 508 ตร.ม.

๔ 4) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ ถนนลาดยาง 205,000  -  -  -  - จ านวนร้อยละของผู้ใช้ ประชาชนมีถนนใช้ในการ กองช่าง
แอสฟัสท์ติก หมู่ที่ 6 ถนนซอย เดินทางได้สะดวกขึ้น แอสฟัสท์ติก หมู่ที่ 6 ถนนซอย ถนน คมนาคมที่สะดวกและมี อบต.ช่องสาริ
บ้านนางสุพร เบิกบาน ซอย 17 บ้านนางสุพร เบิกบาน ซอย 17 ความปลอดภัย กา
สาย 1-2 ผิวจราจร กว้าง 3.00 สาย 1-2 ผิวจราจร กว้าง 3.00
เมตร ระยะทาง 150 เมตร เมตร ระยะทาง 150 เมตร
ผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีตหนา ผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีตหนา 
0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.

แบบ ผ.0๒
2 บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. ๒๕66 - 2570) ฉบบัทบทวน ครั้งที่ 1/2565

องค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน

งบประมาณ



 -3- ๖๑

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

5 5)โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 219,000  -  -  -  - จ านวนร้อยละของผู้ใช้ ประชาชนมีถนนใช้ในการ กองช่าง

แอสฟัสท์ติก หมู่ที่ 6 เดินทางได้สะดวกขึ้น แอสฟัสท์ติก หมู่ที่ 6 ถนน คมนาคมที่สะดวกและมี อบต.ช่องสาริ

 ถนนซอยบ้านนางระเบียบ  ถนนซอยบ้านนางระเบียบ ความปลอดภัย กา

พวงมะลิ ซอย 15 - 16 สาย 1  พวงมะลิ ซอย 15 - 16 สาย 1  

 ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร  ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร 

ระยะทาง 160 เมตร  ระยะทาง 160 เมตร  

ผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีตหนา ผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีตหนา 

0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ

ไม่น้อยกว่า 480  ตร.ม. ไม่น้อยกว่า 480  ตร.ม.

6 6)โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 397,000  -  -  -  - จ านวนร้อยละของผู้ใช้ ประชาชนมีถนนใช้ในการ กองช่าง

แอสฟัสท์ติก หมู่ที่ 6 ถนนซอย เดินทางได้สะดวกขึ้น แอสฟัสท์ติก หมู่ที่ 6 ถนนซอย ถนน คมนาคมที่สะดวกและมี อบต.ช่องสาริ

บ้านนายวิชัย  หวานใจ ซอย14- บ้านนายวิชัย  หวานใจ ซอย14- ความปลอดภัย กา

16 สาย 1-2 ผิวจราจร กว้าง 16 สาย 1-2 ผิวจราจร กว้าง 

3.00เมตร ระยะทาง 290  เมตร 3.00เมตร ระยะทาง 290  เมตร

ผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีตหนา ผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีตหนา 

แบบ ผ.0๒
2 บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. ๒๕66 - 2570) ฉบบัทบทวน ครั้งที่ 1/2565

องค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน

งบประมาณ



 -4- ๖๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ

ไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม. ไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.

๗ 7)โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ ถนนลาดยาง 410,000  -  -  -  - จ านวนร้อยละของผู้ใช้ ประชาชนมีถนนใช้ในการ กองช่าง
แอสฟัสท์ติก หมู่ที่ 10 เดินทางได้สะดวกขึ้น แอสฟัสท์ติก หมู่ที่ 10 ถนน คมนาคมที่สะดวกและมี อบต.ช่องสาริ
ถนนซอย  15 สาย 4- เข้าเขา ถนนซอย  15 สาย 4- เข้าเขา ความปลอดภัย กา
ผิวจราจร กว้าง 3.00เมตร ผิวจราจร กว้าง 3.00เมตร
ระยะทาง 300 เมตร ระยะทาง 300 เมตร
ผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีตหนา ผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีตหนา 
0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

๘ 8)โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง  - 4,400,000   -  -  - จ านวนร้อยละของผู้ใช้ ประชาชนมีถนนใช้ในการ กองช่าง
แอสฟัสท์ติก ถนนซอย 12 เดิม เดินทางได้สะดวกขึ้น แอสฟัสท์ติก ถนนซอย 12 เดิม ถนน คมนาคมที่สะดวกและมี อบต.ช่องสาริ
หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 1) ผิวจราจร หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 1) ผิวจราจร ความปลอดภัย กา
แผสฟัลท์ติก ขนาด 2 ช่องจราจร แผสฟัลท์ติก ขนาด 2 ช่องจราจร
ทางจักรยาน 2 ข้าง กว้างข้างละ ทางจักรยาน 2 ข้าง กว้างข้างละ
1.50 เมตร พร้อมส่ิงอ านวยความ 1.50 เมตร พร้อมส่ิงอ านวยความ

2 บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. ๒๕66 - 2570) ฉบบัทบทวน ครั้งที่ 1/2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒



 -5- ๖๓

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

ปลอดภัย ระยะทางก่อสร้าง 620 ปลอดภัย ระยะทางก่อสร้าง 620
เมตร (ช่วงที่ 2) ผิวจราจร เมตร (ช่วงที่ 2) ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก ขนาด 2 ช่องจราจร แอสฟัลท์ติก ขนาด 2 ช่องจราจร
ระยะทางก่อสร้าง 365 เมตร ระยะทางก่อสร้าง 365 เมตร

2,460,000  4,400,000   -  -  -

แบบ ผ.0๒
2 บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. ๒๕66 - 2570) ฉบบัทบทวน ครั้งที่ 1/2565

องค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน

งบประมาณ

รวม



 -6- ๖๔

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๒ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าในครัวเรือน
1.2.1 แผนงาน…………….
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

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

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

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒
 



 -7- ๖๕

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.3 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น
1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

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

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

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน

งบประมาณ



 -8- ๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.4 แนวทางการพัฒนา ติดตั้ง ซ่อม บา้รุงรักษา เสียงตามสาย และหอกระจายข่าวหมู่บา้น
1.4.1 แผนงาน……………
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

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

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

2,460,000  4,400,000   -  -  -  -  -  -

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1
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๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๑ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
2.1.1 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๙ 1)ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนของ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3,000,000  -  -  -  -  จ านวน 1 แห่ง มีอาคารศูนย์พัฒนา กองการศึกษา
เด็กเล็ก ขนาด 81- 100 คน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81- 100 คน เด็กเล็กที่สามารถจัด อบต.
แบบ สถ.ศพด.3 แบบ สถ.ศพด.3 การศึกษาได้มีประสิทธิ ช่องสาริกา

ภาพ
๑๐ 2)โครงการจัดงานวันเด็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมใน เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 90 ของเด็กที่ เด็กในพื้นที่เข้าร่วม กองการศึกษา

แห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ นักเรียนเขตพื้นที่องค์การ  เข้าร่วมกิจกรรมเกิด กิจกรรมที่อบต. จัดขึ้น อบต.
บริหารส่วนต าบลช่องสาริกา ความพึงพอใจ และกล้าแสดงออก ช่องสาริกา

๑๑ 3)โครงการอาหารเช้าเล่าเร่ือง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ เพิ่มพัฒนาการให้เด็กมีสุขภาพที่ดี 205,800 205,800 205,800 205,800 205,800 เด็กทุกคนได้รับอาหาร เด็กมีอาหารเข้ารับประ กองการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แข็งแรงและมีพัฒนาการด้าน เด็กนักเรียนศพด.อบต . เช้าที่มีประโยชน์ และ ทานตามหลักโภชนา อบต.

สติปัญญาสมวัย ช่องสาริกา มีร่างกายแข็งแรง การ ช่องสาริกา
พัฒนาการสมวัย

๑๒ 4)โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน เด็กได้มีกิจกรรมเสริม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นักเรียนร้อยละ 80 นักเรียนร้อยละ 80 กองการศึกษา
มีคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนในเขตพื้นที่องค์การ ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีคุณธรรมและ อบต.

บริหารส่วนต าบลช่องสาริกา จริยธรรม ช่องสาริกา

๑๓ 5)โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะขบวน เพิ่มพูนความรู้ทักษะของ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 ของเด็กที่ เด็กได้รับทักษะความรู้ กองการศึกษา
เรียนรู้นักเรียนศูนย์พัฒนา การ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมที่เกิด และความสนุกสนาน อบต.
เด็กเล็ก,เด็ก ,เยาวชนในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง ความพึงพอใจ ช่องสาริกา
ต าบลช่องสาริกา สาริกา  

แบบ ผ.0๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. ๒๕66 - 2570) ฉบบัทบทวน ครั้งที่ 1/2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต

งบประมาณ
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๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๑ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
2.1.1 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๔ 6)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมโครงการ อาหารกลางวัน ๗๔๔,๘๐๐ ๗๔๔,๘๐๐ ๗๔๔,๘๐๐ ๗๔๔,๘๐๐ ๗๔๔,๘๐๐ นักเรียนทุกคนได้รับ นักเรียนมีอาหารกลาง กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษาเงิน อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน นักเรียน ศพด.อบต.ช่องสาริกา อาหารที่ถูกหลัก วันรับประทานตาม อบต.
อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอา ตามนโยบายภาครัฐ โภชนาการ หลักโภชนาการ ช่องสาริกา
หารกลางวันของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

๑๕ 7)โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมปฐมวัย ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นักเรียนร้อยละ 80 นักเรียนร้อยละ 80 กองการศึกษา
จริยธรรมปฐมวัย มีคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียน ศพด.อบต.ช่องสาริกา ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีคุณธรรมและ อบต.

จริยธรรม ช่องสาริกา

๑๖ 8)โครงการเด็กเล็กสุขภาพดี เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้ เด็กเล็กมีสุขภาพดี ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ นักเรียนร้อยละ 80 นักเรียนร้อยละ 80 กองการศึกษา
มีพัฒนาการสมวัย นักเรียนมีคุณภาพพัฒนาการสม นักเรียน ศพด.องค์การบริหาร ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีสุขภาพดีพัฒนาการ อบต.

วัย ส่วนต าบลช่องสาริกา สมวัย ช่องสาริกา

๑๗ 9)ค่าจัดการเรียนการสอน เพื่อจัดหาส่ือการเรียนการสอน จ านวน ๑ โครงการ ๑๙๒,๗๑๐ ๑๙๒,๗๑๐ ๑๙๒,๗๑๐ ๑๙๒,๗๑๐ ๑๙๒,๗๑๐ ร้อยละ 90 นักเรียน มีส่ือการเรียนการสอน กองการศึกษา
(รายหัว) ที่สามารถพัฒนาการด้านความ จัดส่ือการเรียนการสอนให้ศูนย์ ได้รับพัฒนาการเพิ่ม ที่เพียงพอต่อจ านวน อบต.

รู้ความสามารถของเด็ก พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ ขึ้น เด็กและพัฒนาการมาก ช่องสาริกา
บริหารส่วนต าบลช่องสาริกา ขึ้น

๑๘ 10)ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการ จ านวน ๑ โครงการ ๑,๓๕๔,๑๗๗ ๑,๓๕๔,๑๗๗ ๑,๓๕๔,๑๗๗ ๑,๓๕๔,๑๗๗ ๑,๓๕๔,๑๗๗ นักเรียนทุกคนได้รับ นักเรียนมีอาหารเสริม กองการศึกษา
ด้านร่างกายให้แข็งแรงสมวัย เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ หาหารเสริมนมครบ นมรับประทานตาม อบต.

อบต.ช่องสาริกา ทุกคน หลักโภชนาการและ ช่องสาริกา
สุขภาพแข็งแรงสมวัย

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
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๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๑ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
2.1.1 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๙ 11)โครงการหนูน้อยคัดแยกขยะ เพื่อเป็นการปลูกฝังวินัยในการ จ านวน ๑ โครงการ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ นักเรียนร้อยละ 80 นักเรียนร้อยละ 80 กองการศึกษา
ทิ้งขยะ เด็กนักเรียน ศพด.องค์การ ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีวินัยในการทิ้งขยะ อบต.

บริหารส่วนต าบลช่องสาริกา ช่องสาริกา
20 12)โครงการพัฒนาและสนับ เป็นการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ จ านวน 1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

สนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนา พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์ องค์การบริหารส่วน องค์การบริหารส่วน อบต.
เด็กเล็กต าบลฃ่องสาริกาสังกัด บริหารส่วนต าบลช่องสาริกา การบริหารส่วนต าบลช่อง ต าบลช่องสาริกาผ่าน ต าบลช่องสาริกาผ่าน ช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง สาริกา การประเมินประกัน การประเมินประกันคุณ
สาริกา ภายใต้กิจกรรมประกัน คุณภาพภายในร้อย ภาพภายใน
คุณภาพภายในศพด. ละ 100

21 13)โครงการเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อสร้างศักยภาพคณะกรรมการ จ านวน 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 คณะกรรม คณะกรรมการบริหาร กองการศึกษา
คณะกรรมการบริหารศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการบริหารศูนย์ การมีความเข้าใจใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก น า อบต.
พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก การปฏิบัติงาน ความรู้ที่ได้มาบริหาร ช่องสาริกา

จัดการ ศพด.
22 14)โครงการสานสัมพันธ์บ้าน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง จ านวน 1 โครงการ  -  -  -  -  - มีการเก็บรวบรวม สามารถใช้เป็นแนวทาง กองการศึกษา

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็ก ครู ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเด็กปฐมวัยครบ ในการให้ความช่วย อบต.
ของเด็กปฐมวัย ร้อยละ 100 เหลือ ช่องสาริกา

๒๓ 15)โครงการพัฒนาและสนับ เพื่อเสนอผลงานและกิจกรรม จ านวน ๑ โครงการ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละ 80 ของผู้ปก นักเรียนผู้ปกครองและ กองการศึกษา
สนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนา ต่างๆของนักเรียนศูนย์พัฒนา นักเรียนและผู้ปกครองศูนย์ ครองเกิดความพึงพอใจครูเกิด ความสัมพันธ์ อบต.
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน เด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ ที่ดีต่อกัน ช่องสาริกา
ต าบลช่องสาริกาภายใต้กิจกรรม บริหารส่วนต าบลช่องสาริกา
การประชุมผู้ปกครองเปิดร้ัวสู่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต

งบประมาณ



 -12- ๗๐

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๑ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
2.1.1 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๔ 16)โครงการพัฒนาและสนับ เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติ จ านวน ๑ โครงการ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ นักเรียนและผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ปกครอง กองการศึกษา
สนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ร้อยละ 90 เข้าร่วม สามารถปฏิบัติตาม อบต.
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร ศพด.สังกัดองค์การบริหาร กิจกรรม แนวทางได้อย่างถูกต้อง ช่องสาริกา
ส่วนต าบลช่องสาริกาภายใต้ ส่วนต าบลช่องสาริกา
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง

๒๕ 17)โครงการพานิทานกลับบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 95 ของจ า นักเรียนเกิดจิตส านึก กองการศึกษา
โครงการพานิทานกลับบ้าน จ านวน 4 ศูนย์ นวนนักเรียนมีทักษะ รักการอ่าน อบต.
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน ในการคิด อ่าน ฟัง  สร้างความสัมพันธ์ ช่องสาริกา
การฟัง การสังเกตุ และมีพัฒนา และพัฒนาการสมวัย อบอุ่นภายในครอบครัว
การสมวัย
 -ตอบสนองนโยบายกรมส่งเสริม
โครงการรักการอ่าน

26 18)โครงการจัดการขยะด้วย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การจัดการขยะของศูนย์พัฒนา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา กองการศึกษา
มือหนู ท าโครงการจัดการขยะด้วยมือหนู เด็กเล็ก จ านวน 5 ศูนย์ จ านวน 4 ศูนย์ เด็กเล็กจ านวน 4 ศูนย์ อบต.

สังกัดองค์การบริหาร ช่องสาริกา
ส่วนต าบลช่องสาริกา 
สามารถเรียนรู้และคัด
แยกขยะได้ถูกต้อง

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต

งบประมาณ
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๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๑ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
2.1.1 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๗ 19)รายการเงินอุดหนุนส าหรับ เพื่อสนับสนุนเป็นค่าหนังสือเรียน  1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 5 แห่ง เด็กปฐมวัย (อายุ3-5 กองการศึกษา
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ือง  ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา แบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา เล็ก (ศพด.) ทั้ง 5 แห่ง ช่องสาริกา
เด็กเล็ก (ศพด.)แยกเป็น ผู้เรียนให้กับเด็กปฐมวัย ได้รับเงินสนับสนุนค่า
 4 รายการ ดังนี้ (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนา หนังสือเรียนค่าอุปกรณ์
-ค่าหนังสือเรียน เด็กเล็ก (ศพด.) ทั้ง 4 แห่ง การเรียนค่าเคร่ืองแบบ
 -ค่าอุปกรณ์การเรียน นักเรียนค่ากิจกรรม
 -ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน พัฒนาผู้เรียน
 -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

6,232,487 3,232,487 3,232,487 3,232,487 3,232,487รวม

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต

งบประมาณ
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๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ แนวทางการพัฒนา สนับสนุนใหป้ระชาชนได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและต่อเน่ือง โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย และบรูณาการบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม                                   
      ของชุมชนและประชาชน
2.2.1 แผนงาน...................
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

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

 

 -  -  -  -  -  -  -  -รวม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒
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๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๓ แนวทางพัฒนา การเตรียมความพร้อมในการรับการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา  และด้าเนินการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -

งบประมาณ

รวม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.0๒

2.3.1 แผนงาน.......................

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
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๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ  การปอ้งกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภค
2.4.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๘ 1)โครงการรณรงค์ป้องกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน จ านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อัตราการป่วยด้วยโรค ประชาชนมีความความ  -กอง
โรคไข้เลือดออก การจัดกิจกรรมโรคไข้เลือดออก เพื่อป้องกันโรคไช้เลือดออก ไข้เลือดออกลดลง เข้าใจในการป้องกัน สาธารณสุข
 -จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและ ให้กับประชาชนในต าบลช่อง ระบาดในพื้นที่ ไม่เกิน50/แสน และควบคุมโรคติดต่อ อบต.
ระงับการเกิดโรคไข้เลือดออก สาริกา หมู่ที่ 1-13 ประชากร ต่างๆ ช่องสาริกา

 -สามารถป้องกันการ
เกิดโรคไข้เลือดออก
ไม่ให้เกิดโรคระบาด

๒๙ 2)โครงการรณรงค์และป้องกัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ านวน 1 โครงการ ๑๙๕,๐๐๐ ๑๙๕,๐๐๐ ๑๙๕,๐๐๐ ๑๙๕,๐๐๐ ๑๙๕,๐๐๐  -ไม่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนร่วมกัน  -กอง
พิษสุนัขบ้า จัดโครงการรณรงค์และป้องกัน เพื่อป้องกันพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ขึ้นในต าบลช่องสาริกา รณรงค์และป้องกันโรค สาธารณสุข

โรคพิษสุนัขบ้า พิษสุนัขบ้า อบต.
ช่องสาริกา

๓๐ 3)ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนได้รับการ มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมใน  -กอง
การแพทย์ และการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เพื่อป้องกันและควบคุมโรค บริการด้านการป้องกัน การป้องกันโรคต่างๆได้ สาธารณสุข

น้ ายาฆ่าเชื้อโรค และอื่น โรค อบต.
ช่องสาริกา

๓๑ 4)โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด จ านวน ๑ โครงการ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ผู้ประกอบการรู้หลัก ประชาชนได้รับประ  -กอง
โครงการอาหารปลอดภัย การจัดการให้ความรู้และตรวจ เกณฑ์อาหารปลอดภัย ทานอาหารปลอดภัยที่ สาธารณสุข

ร้านค้าให้ความรู้ จ านวน 100 และได้มาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย อบต.
ร้านค้า ช่องสาริกา

๓๒ 5)โครงการเผยแพร่ความรู้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด จ านวน ๑ โครงการ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนในพื้นที่ได้ ประชาชนได้รับความรู้  -กอง
ศึกษา โครงการเผยแพร่ความรู้สุขศึกษา รับเอกสารเผยแพร่ เร่ืองการดูแลสุขภาพ สาธารณสุข

ความรู้สุขศึกษา และเร่ืองการป้องกัน อบต.
โรคต่างๆ ช่องสาริกา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒
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๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ  การปอ้งกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภค
2.4.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๓ 6)โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด จ านวน ๑ โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อัตราการเกิดโรคเอดส์ นักเรียนมีความรู้และ  -กอง
ด้านการป้องกันโรคเอดส์และ โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อป้องกันโรคเอดส์สารเสพติด การติดสารเสพติดและ สามารถป้องกันตนเอง สาธารณสุข
สารเสพติด และต้ังครรภ์ก่อน ด้านการป้องกันโรคเอดส์ และการต้ังครรภ์ก่อนวัย การต้ังครรภ์ก่อนวัย จากโรคเอดส์ สารเสพ อบต.
วัยอันควร สารเสพติด และต้ังครรภ์ก่อนวัย อันควรในพื้นที่มีอัตรา ติด และต้ังครรภ์ก่อน ช่องสาริกา

อันควร ลดลง วัยอันควร

34 7)โครงการป้องกันและระงับการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด จ านวน 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อัตราการเกิดโรคติดต่อ ประชาชนมีความรู้  -กอง
เกิดโรคระบาดในชุมชน โครงการป้องกันและระงับการ ประชาชนมีความรู้ป้องกันและ และโรคระบาดใน ป้องกันและควบคุมโรค สาธารณสุข

เกิดโรคระบาดในชุมชน ควบคุมโรคติดต่ออย่างมีประ ท้องถิ่นลดลง ติดต่อส าคัญอย่างสม่ า อบต.
สิทธิภาพ เสมอต่อเนื่องและมี ช่องสาริกา

ประสิทธิภาพ

35 8)โครงการให้ความรู้และเสริม เพื่อส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานพ่นหมอก จ านวน ๑ โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้มีทักษะด้านการใช้ ผู้ใช้มีทักษะด้านการใช้  -กอง
ทักษะการใช้เคร่ืองพ่นหมอก ควันสารเคมี ถึงความรู้ความ ผู้ปฏิบัติงาน 20 คน เคร่ืองหมอกควันของ เคร่ืองพ่นหมอกควันได้ สาธารณสุข
ควันก าจัดยุงลาย เข้าใจได้อย่างถูกต้อง การป้องกันโรคมีมาก อย่างปลอดภัยมากขึ้น อบต.

ขึ้น 20 ราย ช่องสาริกา

36 9)โครงการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครง จ านวน ๑ โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  -สัตว์ไม่มีเจ้าของได้รับ  -สัตว์ไม่มีเจ้าของเข้าสู่  -กอง
การเช่น ค่าอาหารสัตว์ ค่าท า สัตว์ไม่มีเจ้าของได้จัดสวัสดิ การดูแลและไม่ไปก่อ ระบบการดูแลไม่ให้ไป สาธารณสุข
หมันค่าเวชกรรม ได้แก่ ยา วัคซีน ภาพสัตว์จ านวน 100 ตัว ให้เกิดเหตุร าคาญและ ก่อนร าคาญ อบต.
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไม่เป็นสาเหตุของโรค ช่องสาริกา

ระบาดต่างๆ

885,000 885,000 885,000 885,000 885,000

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข

รวม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต

งบประมาณ
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๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๕ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห ์ ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ   ผู้ปว่ยเอดส์  หรือผู้ด้อยโอกาส  และประชาชนทั่วไป
2.5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๗ 1)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ านวน 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุได้รับการ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต  -กองสวัสดิ
ผู้สูงอายุ จัดโครงการ (7 กิจกรรม) พัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น การสังคม

อบต.
ช่องสาริกา

38 2)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ านวน 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้พิการได้รับการ ผู้พิการมีคุณภาพชีวิต  -กองสวัสดิ
ผู้พิการ จัดโครงการ (7 กิจกรรม) พัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น การสังคม

อบต.
ช่องสาริกา

๓๙ 3)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ด้อยโอกาสได้รับ ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพ  -กองสวัสดิ
ผู้ด้อยโอกาส จัดโครงการ (5 กิจกรรม) การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น การสังคม

ชีวิต อบต.
ช่องสาริกา

40 4)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก และครอบครัวได้ เด็ก และครอบครัว  -กองสวัสดิ
และครอบครัว จัดโครงการ (4 กิจกรรม) รับการพัฒนาคุณภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การสังคม

ชีวิต อบต.
ช่องสาริกา

41 5)โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ให้การถ่ายทอดภูมิ ได้รับความรู้ จากการ  -กองสวัสดิ
ผู้สูงอายุ จัดโครงการ (7 กิจกรรม) ปัญญา ถ่ายทอดภูมิปัญญาจาก การสังคม

อบต.
ช่องสาริกา

๔๒ 6)โครงการส่งเสริมการพัฒนา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ จ านวน 1 โครงการ 81,760 81,760 81,760 81,760 81,760 ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชิวิต  -กองสวัสดิ
ผู้สูงอายุ ชีวิตผู้สูงอายุ ได้รับความสะดวกได้ ที่ดีขึ้น การสังคม

อบต.
รับความรู้จากศูนย์ฯ ช่องสาริกา

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต

งบประมาณ
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๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๕ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห ์ ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ   ผู้ปว่ยเอดส์  หรือผู้ด้อยโอกาส  และประชาชนทั่วไป
2.5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔๓ 7)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ จ านวน 1 โครงการ 81,760 81,760 81,760 81,760 81,760 ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชิวิต  -กองสวัสดิ
และเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ ชีวิตผู้สูงอายุ ได้รับความสะดวกได้ ที่ดีขึ้น การสังคม

รับความรู้จากศูนย์ฯ อบต.
ช่องสาริกา

๔๔ 8)โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ จ านวน 1 โครงการ 22,350 22,350 22,350 22,350 22,350 ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชิวิต  -กองสวัสดิ
ก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชน ชีวิตผู้สูงอายุ ได้รับความสะดวกได้ ที่ดีขึ้น การสังคม

รับความรู้จากศูนย์ฯ อบต.
ช่องสาริกา

45 9)โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ จ านวน 1 โครงการ 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ สตรี  -กองสวัสดิ
ผู้พิการ สตรี เด็ก และผู้ด้อย ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรี เด็ก ผู้พิการสตรี เด็ก และ เด็ก และผู้ด้อยโอกาส การสังคม
โอกาสแบบบูรณาการ และผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อบต.

ส่งเสริมและพัฒนา ช่องสาริกา

46 10)โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ จ านวน 1 โครงการ 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 ร้อยละของสตรีและ สตรีและครอบครัว  -กองสวัสดิ
ที่ดี และการปลูกฝังด้านคุณ ชีวิตสตรีและครอบครัว ครอบครัว ได้รับการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การสังคม
ธรรมฉันเป็นคนดี ส่งเสริมและพัฒนา อบต.

ช่องสาริกา
47 11)โครงการเสริมสร้างความเสมอ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ จ านวน 1 โครงการ 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 ร้อยละของสตรีและ สตรีและครอบครัว  -กองสวัสดิ

ภาคระหว่าง หญิงชายใน ชีวิตสตรีและครอบครัว ครอบครัว ได้รับการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การสังคม
ครอบครัว ส่งเสริมและพัฒนา อบต.

ช่องสาริกา
๔๘ 12)โครงการเพิ่มศักยภาพพ่อแม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ จ านวน 1 โครงการ 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 ร้อยละของสตรีและ สตรีและครอบครัว กองสวัสดิการ

ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว ชีวิตสตรีและครอบครัว ครอบครัว ได้รับการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคม อบต.
"ครอบครัวอบอุ่น" ส่งเสริมและพัฒนา ช่องสาริกา

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต

งบประมาณ
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๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๕ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห ์ ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ   ผู้ปว่ยเอดส์  หรือผู้ด้อยโอกาส  และประชาชนทั่วไป
2.5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

49 13)โครงการพัฒนาสตรี และเสริมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ จ านวน 1 โครงการ 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 ร้อยละของสตรีและ สตรีและครอบครัว กองสวัสดิการ
สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชีวิตสตรีและครอบครัว ครอบครัว ได้รับการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคม อบต.

ส่งเสริมและพัฒนา ช่องสาริกา

๕๐ 14)เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 1 โครงการ 16,128,000 16,128,000 16,128,000 16,128,000 16,128,000 ผู้สูงอายุได้รับ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ
และเงินเพิ่มตามช่วงของผู้สูงอายุ (1 กิจกรรม) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดีขึ้น สังคม อบต.
ในต าบลช่องสาริกา ช่องสาริกา

๕๑ 15)เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ จ านวน 1 โครงการ 3,320,000 3,320,000 3,320,000 3,320,000 3,320,000 ผู้พิการได้รับ คุณภาพชีวิตผู้พิการ กองสวัสดิการ
ในต าบลช่องสาริกา (1 กิจกรรม) เบี้ยยังชีพผู้พิการ ดีขึ้น สังคม อบต.

 ช่องสาริกา
๕๒ 16)เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 1 โครงการ 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ คุณภาพชีวิตผู้ป่วย กองสวัสดิการ

ในต าบลช่องสาริกา ที่แพทย์ (1 กิจกรรม) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เอดส์ดีขึ้น สังคม อบต.
รับรองและท าการวินิจฉัย ช่องสาริกา

20,081,620 20,081,620 20,081,620 20,081,620 20,081,620

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต

งบประมาณ

รวม
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๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๖  แนวทางการพัฒนา จัดใหม้ีสวนสุขภาพ  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ  ให ้ เด็ก  ประชาชน  เยาวชน  เล่นกีฬา  และออกก้าลังกายอย่างต่อเน่ือง
2.6.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

53 1)โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ประชาชนมีเคร่ืองออกก าลัง เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง, 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ80 ประชาชนในต าบล  -กองสาธารณ
เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง กาย ,เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล็น เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น ของประชาชนในต าบล ช่องสาริกา มีสุขภาพ สุขฯ อบต.
ประจ าหมู่บ้านในเขตต าบล ไว้ใช้ในการออกก าลังกายในพื้นที่ ช่องสาริกา มีเคร่ือง ร่างกายแข็งแรง ช่องสาริกา
ช่องสาริกา,เคร่ืองเล่นสนาม ต าบลช่องสาริกา ออกก าลังกาย,เคร่ือง  -อบจ.
เด็กเล่น บริเวณหมู เล่นสนามเด็กเล่น  -กรมฯ
บริเวณ หมู่ที่ 1 - 13  

 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

งบประมาณ

รวม

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต
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๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๖  แนวทางการพัฒนา จัดใหม้ีสวนสุขภาพ  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ  ให ้ เด็ก  ประชาชน  เยาวชน  เล่นกีฬา  และออกก้าลังกายอย่างต่อเน่ือง
2.6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๕๔ 1)ก่อสร้าง/ปรับปรุง  ลานกีฬา เพื่อให้ เด็กนักเรียน/เยาวชน/ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีสุขภาพ  กอง
และสนามกีฬาในเขตต าบล ประชาชนได้มีสถานที่ ลานกีฬา/สนามกีฬา มีสถานที่ออกก าลัง แข็งแรง การศึกษา
ช่องสาริกา ออกก าลังกาย กาย อบต.

หมู่ที่ ๑-๑๓ ช่องสาริกา

๕๕ 2)โครงการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของ เคร่ืองใช้ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนวัสดุ อุปกรณ์ ประชาชนมี  วัสดุ  กอง
กีฬา /วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ต่างๆ ที่เป็นวัสดุ และอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์กีฬา ที่ใข้ในการออกก าลัง อุปกรณ์กีฬาออกก าลัง การศึกษา
ออกก าลังกาย/เคร่ืองดนตรี กีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ กาย กาย อบต.

หมู่ที่ ๑-๑๓ เทเบิลเทนนิส ปิงปอง เปตอง ช่องสาริกา
ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ เคร่ือง

. เล่น

56 3)โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชา จ านวน 1 โครงการ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า ประชาชนได้เข้าร่วม  กอง
หน่วยงานสัมพันธ์อ าเภอพัฒนา ชนทุกกลุ่มรักการออกก าลังกาย เกิดความสามัคคีในภาค ร่วมกิจกรรม กิจกรรมการออกก าลัง การศึกษา
นิคม และเล่นกีฬา ประชาชน กายและใช้เวลาว่างให้ อบต.

เกิดประโยชน์ ช่องสาริกา

57 4)โครงการกีฬาปฐมวัยเชื่อมความ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี จ านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและผู้ปกครองร้อย เด็กและผู้ปกครองเกิด  กอง
สัมพันธ์ ระหว่างครอบครัว เด็กและปกครองได้ร่วมกันท า ละ 80 ได้เข้าร่วม ความสัมพันธ์อันดีภาย การศึกษา

กิจกรรม กิจกรรม ในครอบครัว อบต.
ช่องสาริกา

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
แบบ ผ.0๒

รวม

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต
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๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๗ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจรภายในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๕๘ 1)โครงการรณรงค์ปัองกันและ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ จ านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล  -ส านักปลัด

ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ โครงการรรณรงค์ ปีใหม่และจุดบริการ อบต.
เทศกาล ปีใหม่ ทางถนนในช่วงเทศกาล การด า 2.ร้อยละของอุบัติเหตุ ประชาชน ช่องสาริกา

เนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ลดลง
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ในการรักษาความปลอดภัยนัก
ท่องเที่ยว และการสร้างวินัยแก่
ประชาชน การเตรียมความพร้อม
ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดท า
ป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประ
ชาสัมพันธ์ โครงการ ค่าประชา
สัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์
ค่าไฟฟ้า ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมเคร่ืองดีม
บริการประชาชนที่สัญจรไปมา
และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕๙ 2)โครงการรณรงค์ปัองกันและ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ จ านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.ร้อยละของผู้เข้าร่วม ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล  -ส านักปลัด
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ โครงการรรณรงค์ ปีใหม่และจุดบริการ อบต.
เทศกาลสงกรานต์ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2.ร้อยละของอุบัติเหตุ ประชาชน ช่องสาริกา

ในการรักษาความปลอดภัยนัก ลดลง
ท่องเที่ยว และการสร้างวินัยแก่
ประชาชน การเตรียมความพร้อม
ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
แบบ ผ.0๒

2.7.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน  
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๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๗ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจรภายในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดท า

ป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประ

ชาสัมพันธ์โครงการ ค่าประชา
สัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา เช่าเต็นท์ 
ค่าไฟฟ้าค่าจัดซ้ือน้ าด่ืม เคร่ืองด่ืม
บริการประชาชนที่สัญจรไปมา
และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

60 3)วัสดุจราจร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนวัสดุจราจร มีวัสดุจราจรใช้ในการ  -ส านักปลัด
จัดซ้ือวัสดุจราจร ประกอบด้วย วัสดุจราจร ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน อบต.
  -สัญญาณไฟกระพริบ ช่องสาริกา
 -สัญญณไฟฉุกเฉิน
 -กรวยจราจร
 -แผงกั้นจราจร
 -ป้ายเตือน
 -แท่นแบริเออร์ (แบบพลาสติก
และแบบคอนกรีต)
 -ป้ายไฟหยุดตรวจ
 -แผ่นป้ายจราจร
 -กระจกโค้งมน
 -ไฟแวบ, -กระบองไฟ ฯลฯ

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน  

2.7.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ
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๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๗ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจรภายในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
61 4)เคร่ืองอัดอากาศ เคร่ืองอัดอากาศ เพื่อใช้อัดอากาศ เคร่ืองอัดอากาศ 66,000  -  -  -  - มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน เพิ่มประสิทธิภาพในการ  -ส านักปลัด

ขนาด 300 ลิตรต่อนาที ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ขนาด 300 ลิตรต่อนาที การปฏิบัติงานมากยิ่ง ปฏิบัติงาน อบต.
จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน ภัย จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน ขึ้น ช่องสาริกา
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

62 5)กล้องวงจรปิด เพื่อเป็นการป้องกันการกระท า กล้องวงจรปิด 5,000,000  -  -  -  - จ านวนร้อยละของ ใช้เป็นหลักฐานทาง  -ส านักปลัด
หมู่ที่ 1 - 13 ต าบลช่องสาริกา ความผิดตามกฎหมาย และใช้เป็น การใช้เป็นหลักฐาน กฎหมาย อบต.

หลักฐานทางกฏหมาย ใช้ในด้าน ทางกฏหมาย ช่องสาริกา
การบริหารองค์กร  -กองช่าง

อบต.
ช่องสาริกา

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5,266,000 200,000 200,000 200,000 200,000

34,905,107 26,839,107 26,839,107 26,839,107 26,839,107

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน  

2.7.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ

รวม

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2
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๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
๓.๑ แนวทางการพัฒนา สร้างจิตส้านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
3.1.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๖๓ 1)โครงการส่งเสริมปรับปรุง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม จ านวน 1  โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส่ิงแวดล้อมและ มีการรักษาส่ิงแวดล้อม  -กอง
แก้ไขและอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม ปรับปรุง แก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟู เพื่อส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มมากขึ้น สาธารณสุข
และทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู ส่ิงแวดล้อม และ แหล่งท่องเที่ยวได้รับ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ชาติแหล่งท่องเที่ยวในต าบล ทรัพยากรธรรมชาติแหล่ง การปรับปรุง และ ช่องสาริกา

ช่องสาริกาเช่น กิจกรรมการดูแล ท่องเที่ยวในต าบลช่องสาริกา ฟื้นฟู ให้ดียิ่งขึ้น
รักษาความสะอาด เช่น กิจกรรม 
Big Cleaning Day, กิจกรรมวัน
ส่ิงแวดล้อมโลก ฯลฯ

64 2)โครงการปลูกจิตส านึกเยาวชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด า จ านวน 1  โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เยาวชนมีส่วนร่วมใน เยาวชนมีความเข้าใจ  -กอง
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม เนินโครงการปลูกจิตส านึกเยาว การอนุรักษ์ทรัพยากร และร่วมรักษาอนุรักษ์ สาธารณสุข
ชาติและส่ิงแวดล้อม ชนในการชนในการอนุรักษ์ ธรรมชาติและส่ิงแวด ทรัพยากรธรรมชาติ อบต.

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง ล้อมมากขึ้น และส่ิงแวดล้อม ช่องสาริกา
แวดล้อม

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

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ทอ้งถ่ินสะอาด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

แบบ ผ.0๒

รวม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด และสภาพแวดล้อมดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. ๒๕66 - 2570) ฉบบัทบทวน ครั้งที่ 1/2565

องค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา
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๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
๓.๑ แนวทางการพัฒนา สร้างจิตส้านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
3.1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

65 1)การด าเนินการป้องกัน และ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ไม่มีการเกิดไฟป่า หมอกควัน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนร้อยละของ ไม่มีการเกิดไฟป่าบน ส านักปลัด
แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ด าเนินการป้องกัน และแก้ไข ในพื้นที่ต าบลช่องสาริกา กิจกรรมที่ด าเนินการ พื้นที่เส่ียง ท าให้ทรัพยา อบต.
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหา ไฟป่า หมอกควันของ กรธรรมชาติในพื้นที่ ช่องสาริกา

พื้นที่ต าบลช่องสาริกา มีความสมบูรณ์มากขึ้น

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

 

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด และสภาพแวดล้อมดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ทอ้งถ่ินสะอาด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

งบประมาณ

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. ๒๕66 - 2570) ฉบบัทบทวน ครั้งที่ 1/2565

องค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา
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๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
๓.๑ แนวทางการพัฒนา สร้างจิตส้านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
3.1.3 แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๖๖ 1)โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ านวน ๑ โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของจ านวน มีการอนุรักษ์พันธ์พืช  -ส านักปลัด
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จัดท าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม โครงการที่ด าเนินการ ในพื้นที่ อบต.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ช่องสาริกา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารีและรายการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

67 2)โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม จ านวน ๑ โครงการ 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   จ านวนธนาคารน้ าใต้ ป้องกันการเกิดน้ าท่วม  -ส านักปลัด
และศึกษาดูงานธนาคารน้ าใต้ ให้ความรู้ธนาคารน้ าใต้ดินเพื่อแก้ มีความรู้ในการจัดท าธนาคาร ดิน อบต.
เพื่อการแก้ปัญหาน้ าท่วมและ ปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง ค่าใช้ น้ าใต้ดินเพื่อป้องกันปัญหาน้ า ช่องสาริกา
ภัยแล้ง จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดท าป้าย ท่วมและภัยแล้ง

โครงการค่าวิทยากรค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม(วันอบรม) ค่าอา
หารกลางวัน (วันอบรม) ค่ายาน
พาหนะรถยนต์ ค่าของสมนาคุณ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
โครงการ แผ่นพับ เอกสารให้
ความรู้ ค่าเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ ฯลฯ

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

งบประมาณ

รวม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด และสภาพแวดล้อมดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ทอ้งถ่ินสะอาด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

แบบ ผ.0๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. ๒๕66 - 2570) ฉบบัทบทวน ครั้งที่ 1/2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา
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๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
๓.๒ แนวทางการพัฒนา การบา้บดัและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล
3.2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๖๘ 1)โครงการปรับปรุงบ่อขยะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า จ านวน 1 โครงการ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ บ่อขยะสามารถรองรับ การก าจัดขยะมี  -กอง
ต าบลช่องสาริกา โครงการปรับปรุงบ่อขยะเพื่อให้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านการจัด ขยะได้ และไม่เกิดผล ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สาธารณสุขฯ

การก าจัดขยะมูลฝอยเป็นไป การขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล กระทบต่อส่ิงแวดล้อม อบต.
อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงบ่อขยะได้แก่ การปรับ โดยรอบ ช่องสาริกา

ดันดิน ท าร้ัวและอื่นๆ เป็นต้น

๖๙ 2)โครงการจัดซ้ือถังขยะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง จ านวน ๑ โครงการ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ มีถังขยะเพียงพอที่จะ ถังขยะมีเพียงพอกับ  -กอง
 หมู่ที่ ๑-๑๓ ท าถังขยะ เพื่อให้มีถังขยะที่เพียง ให้บริการประชาชน ปริมาณขยะ สาธารณสุขฯ

พอในการรักษาความสะอาด อบต.
ช่องสาริกา

๗๐ 3)โครงการให้ความรู้ด้านการ เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชน จ านวน ๑ โครงการ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไปประชาชนมีความรู้  -กอง
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ลดใช้วัสดุที่ย่อยสลายยาก/มีการ หมู่ที่ ๑-๑๓ ทิ้งที่บ่อขยะลดลง ความตระหนักในการ สาธารณสุขฯ
หมู่ที่ 1-13 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเกี่ยวกับ คัดแยกขยะก่อนทิ้งและ อบต.

การทิ้งขยะมูลฝอยในชุมชน น าขยะมาใช้ประโยชน์ ช่องสาริกา

๗๑ 4)ค่าซ้ือที่ดินส าหรับทิ้งขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือที่ดินส าหรับ จ านวน ๑ โครงการ 5,000,000  -  -  -  - มีที่ดินส าหรับรองรับ มีที่ดินส าหรับรองรับ  -กอง
ทิ้งขยะ เพื่อมีที่ทิ้งขยะมูลฝอย ปริมาณขยะที่น ามา ขยะ สาธารณสุขฯ

อบต.
ช่องสาริกา

๗๒ 5)ค่าถังขยะคัดแยก 4 ประเภท เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะคัดแยก จ านวน ๑ โครงการ  - 14,000  -  -  - 2 ชุด มีการคัดแยกขยะแต่ละ  -กอง
ขนาด 120 ลิตร 4 ประเภท ขนาดความจุ 120 จัดหาถึงขยะความจุ 120 ลิตร ประเภทในอบต.อย่างมี สาธารณสุขฯ

ลิตร แบบฝาทิ้ง 1 ช่องทิ้งมี 2 ล้อ ประสิทธิภาพ อบต.
จ านวน 2 ฟุต ช่องสาริกา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด และสภาพแวดล้อมดี

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ทอ้งถ่ินสะอาด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
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๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
๓.๒ แนวทางการพัฒนา การบา้บดัและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล
3.2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๗๓ 6)ค่าถังขยะคัดแยก 4 ประเภท เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะคัดแยก จ านวน ๑ โครงการ  - 15,000  -  -  - 4 ชุด มีการคัดแยกขยะแต่ละ  -กอง
ขนาด 60 ลิตร 4 ประเภท ขนาดความจุ 60 จัดหาถึงขยะความจุ 60 ลิตร ประเภทในอบต.อย่างมี สาธารณสุขฯ

ลิตร แบบฝาทิ้ง 1 ช่องทิ้ง ประสิทธิภาพ อบต.
จ านวน 4 ชุด ช่องสาริกา

5,437,500 466,500 437,500 437,500 437,500

5,887,500 916,500 887,500 887,500 887,500

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด และสภาพแวดล้อมดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ทอ้งถ่ินสะอาด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

งบประมาณ

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3

รวม
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๔. ยุทธศาสตร์การทอ่งเที่ยว
๔.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมการทอ่งเที่ยว
4.1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๗๔ 1)โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขต  จ านวน ๓ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของจ านวนนัก มีสถานที่ท่องเที่ยวใน  -เกษตรต าบล
กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ต าบลช่องสาริกา ๑.หมู่ 9 ป้ายประชาสัมพันธ์ ท่องเที่ยว พื้นที่ทานตะวันใน  -กอง
ต าบลช่องสาริกา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับ เส้นทางกิจกรรมปั่นจักรยาน ต าบลช่องสาริกา การศึกษา

สนุนการปลูกทานตะวัน/การ ๒.หมู่ 1-13ป้ายประชาสัมพันธ์ ประชาชนมีรายได้เพิ่ม อบต.
จัดงานเพื่อการท่องเที่ยวในเขต  เส้นทางกิจกรรมปั่นจักรยาน ขึ้นจากการท่องเที่ยว ช่องสาริกา
ต าบลช่องสาริกา ๓.หมู่ 9 ป้ายประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยว

๗๕ 2)โครงการอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขต  จ านวน ๒ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของโครงการที่ ในเขตต าบล เขตอ าเภอ  -กอง
ในการสนับสนุน ส่งเสริม การ ต าบลช่องสาริกา เขตอ าเภอ ๑.สนับสนุนการท่องเที่ยวเขต สนับสนุนงบประมาณ เขตจังหวัดมีสถานที่ การศึกษา
การจัดงานทุ่งทานตะวัน/การ พัฒนานิคม  เขตจังหวัดลพบุรี ต าบลช่องสาริกา เขตอ าเภอ ส่วนราชการ ท่องเที่ยวและได้รับการ อบต.
สนับสนุนการจัดการท่องเที่ยว พัฒนานิคม เขตจังหวัดลพบุรี พัฒนาเพิ่มมากขึ้น ช่องสาริกา
ด้านต่างๆ ในเขตต าบลช่อง ๒.ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  -เกษตรต าบล
สาริกา  เขตอ าเภอพัฒนานิคม  -อ าเภอ
และเขตจังหวัดลพบุรี

๗๖ 3)โครงการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการให้เด็กและ จ านวน ๑  โครงการ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ เด็ก/เยาวชนร้อยละ 80เด็ก/เยาวชน สามารถ  -กอง
เยาวชนสามารถเผยแพร่สถาน เด็ก/เยาวชนในต าบลช่องสาริ เข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่สถานที่ท่อง การศึกษาฯ
ที่ท่องเที่ยวภายในต าบลได้ กา เที่ยวภายในต าบลได้ อบต.

ช่องสาริกา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. ๒๕66 - 2570) ฉบบัทบทวน ครั้งที่ 1/2565

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 บริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา
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๔. ยุทธศาสตร์การทอ่งเที่ยว
๔.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมการทอ่งเที่ยว
4.1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๗๗ 4)โครงการปั่นวัดใจสไตล์ช่อง เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑  โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนทั่วไปได้รับ  -กอง
สาริกา การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ความรู้ในการท่องเที่ยว การศึกษาฯ

ธรรมชาติ เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ อบต.
ช่องสาริกา

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000

องค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา

แบบ ผ.0๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. ๒๕66 - 2570) ฉบบัทบทวน ครั้งที่ 1/2565

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 บริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน

งบประมาณ

รวม
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๔. ยุทธศาสตร์การทอ่งเที่ยว
๔.๒ แนวทางการพัฒนาและจัดใหม้ีสถานที่ทอ่งเที่ยว
4.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๗๘ 1)โครงการส่งเสริม/พัฒนาแหล่ง  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ๑.หมู่ที่9 ส่งเสริมสนับสนุนจดัท า ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของจ านวน ต าบลช่องสาริกามี  -กอง
ท่องเที่ยวจัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวในเขตต าบลช่อง เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาเอราวณั แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวได้รับ การศึกษาฯ
ในเขตต าบลช่องสาริกา สาริกา ,ประชาสัมพันธ์การท่อง ๒.หมู่ 9 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ และ ที่ได้รับการพัฒนา การพัฒนาเพิ่มมากขึ้น อบต.
(เช่นภูเขา,ถ้ า,วัด,ฝาย ) เที่ยว,จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ช่องสาริกา

หมู่ที่ ๑-๑๓ การท่องเที่ยวในเขตต าบลช่อง ๓.หมู่ 9 โครงการหอดูนก

สาริกา ๔.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

เขาเอราวณั

๕.กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

 เชิงนิเวศ

(เขตห้ามล่าสัตวป์่าเขาเอราวณั)

๖.หมู่9 โครงการเดินวิ่งและขี่จกัร

ยานเพือ่อนุรักษ์เขาเอราวณั

๗.หมู่ที่ 9 โครงการก่อสร้างป้ายสัญ

ลักษณ์นกสาริกา (เหมือนหน้าอบต.

ช่องสาริกา) บริเวณโค้งเขาหลัก 

กม.ที่9

๗๙ 2)โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา จ านวน ๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของจ านวน ต าบลช่องสาริกามี  -กอง
ทุ่งทานตะวันในเขตต าบลช่องสาริ แหล่งท่องเที่ยวในเขตต าบลช่อง  -โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ สถานที่ท่องเที่ยวได้รับ การศึกษาฯ
กา สาริกา ,ประชาสัมพันธ์การท่อง ชุมชนหมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9, การพัฒนา การพัฒนเพิ่มมากขึ้น อบต.

หมู่ที่ ๑-๑๓ เที่ยว,จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 10,11,12,13 ช่องสาริกา
การท่องเที่ยวในเขตต.ช่องสาริกา

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

560,000 560,000 560,000 560,000 560,000

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 บริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน

งบประมาณ

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4

รวม
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๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพและจัดหาอาชีพเสริมใหแ้ก่ผู้มีรายได้น้อย
5.1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๘๐ 1)โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ เพื่อส่งเสิรมและพัฒนาคุณภาพ จ านวน 1 โครงการ ๑๑,๒๐๐ ๑๑,๒๐๐ ๑๑,๒๐๐ ๑๑,๒๐๐ ๑๑,๒๐๐ ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้  -กอง
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก่ประชา ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย ผู้พิการ และผู้ด้อย ด้อยโอกาสมีคุณภาพ สวัสดิการ
ชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย โอกาส โอกาส ชีวิตดีขึน สังคม
โอกาสในชุมชน อบต.

ช่องสาริกา
81 2)โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 1.กิจกรรมส่งเสริมแปรรูป 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้  -กอง

ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส อาหารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้พิการและผู้อ้อย ด้อยโอกาสมีคุณภาพ สวัสดิการ
ประชาชนทั่วไปภายในชุมชน ม.9 โอกาสประชาชนทั่วไป ชีวิตที่ดีขึ้น สังคม

2.กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ภายในชุมชน อบต.
กลุ่มปลูกดอกไม้ ไม้ประดับ ช่องสาริกา
และผักสวนครัว ม.13
3.กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
การปลูกพืช สมุนไพร/สวน
สมุนไพรในชุมชน ม.5
4.กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการ
ปลูกเห็ดโคนและเห็ดเผาะม.10 
5.กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการ
เล้ียงไก่พันธุ์ไข่ ม.12
6.กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
การท าขนมไทย

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. ๒๕66 - 2570) ฉบบัทบทวน ครั้งที่ 1/2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข
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๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพและจัดหาอาชีพเสริมใหแ้ก่ผู้มีรายได้น้อย
5.1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

82 3)โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ จ านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตครอบครัว  -กอง
อาชีพด้านเศรษฐกิจพอเพีง ชีวิต สมาชิกในครอบครัวในชุมชน ผู้พิการ และผู้ด้อย ดีขึ้น สวัสดิการ

โอกาส สังคม
อบต.
ช่องสาริกา

83 4)โครงการลดต้นทุนการผลิต เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ จ านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตเกษตรกร  -กอง
อาชีพด้านเศรฐกิจพอเพียง ชีวิตเกษตรกรในชุมชน ผู้พิการ และผู้ด้อย ดีขึ้น สวัสดิการ

โอกาส สังคม
อบต.
ช่องสาริกา

84 5)โครงการรณรงค์ปลูกพืชปลอด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ จ านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตครอบครัว  -กอง
สารพิษในครัวเรือน(ม.1- ม.13) ชีวิตและครอบครัว ผู้พิการ และผู้ด้อย ดีขึ้น สวัสดิการ

โอกาส สังคม
อบต.
ช่องสาริกา

85 6)โครงการฝึกอาชีพการแปรรูป เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ จ านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตในชุมชน  -กอง
อาหารปลอดภัยในชุมชน ชีวิตด้านอาชีพ ผู้พิการ และผู้ด้อย ดีขึ้น สวัสดิการ
(ม.1-ม.13) โอกาส สังคม อบต.

ช่องสาริกา

301,200 301,200 301,200 301,200 301,200

แบบ ผ.0๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. ๒๕66 - 2570) ฉบบัทบทวน ครั้งที่ 1/2565

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณ

รวม

องค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา
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๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพและจัดหาอาชีพเสริมใหแ้ก่ผู้มีรายได้น้อย
5.1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๘๖ 1)โครงการให้ความรู้การน้อมน า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ จ านวน ๑ โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนด าเนินตาม  -ส านักปลัด
"ศาสตร์พระราชา" ขับเคล่ือน ให้ความรู้การน้อมน า "ศาสตร์ การขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจ เข้าร่วมกิจกรรม ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ อบต.
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน พระราชา" ขับเคล่ือนปรัชญา พอเพียงในชุมชนฯ ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ช่องสาริกา
ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน สนับ พอเพียง
 สนุนการด าเนินงานตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ของประชาชน สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน ค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดท าป้ายโครง
การ ค่าพันธ์ผักและเมล็ดพันธ์ผัก
ค่าดินส าหรับเพาะเมล็ด ค่าอุป
กรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ปุ๋ย น้ าหมัก
ชีวภาพ สานอินทรีย์ก าจัดแมลง
รบกวน ถังเพาะเมล็ดพันธ์ ถาด
เพาะเมล็ดพันธ์ และอุปกรณ์อื่นๆ

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

งบประมาณ

รวม

แบบ ผ.0๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข

องค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. ๒๕66 - 2570) ฉบบัทบทวน ครั้งที่ 1/2565



 -37- ๙๕

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการรวมกลุ่ม  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทอ้งถ่ิน
5.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

87 1)โครงการ อบต.ยิ้มเคล่ือนที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออก จ านวน ๑ โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนเข้าถึงการให้  -ส านักปลัด
หน่วยบริการเคล่ือนที่ของอบต.ฯ ได้รับบริการจากหน่วย บริการประชาชน อบต.

งานราชการ ช่องสาริกา
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000รวม

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณ
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๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการรวมกลุ่ม  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทอ้งถ่ิน
5.2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

88 1)โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ จ านวน ๑ โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมใน  -ส านักปลัด
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าโครงการส่งเสริมการมีส่วน ที่เข้าร่วมประชุม การแสดงความคิดเห็น อบต.
อย่างบูรณาการ ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้อง และก าหนดแนวทางใน ช่องสาริกา

ถิ่นอย่างบูรณาการ โดยการ การพัฒนาหมู่บ้าน
ส่งเสริมสนับสนุน การจัดท าแผน
ชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการ
จัดประชุมประชาคมแผนชุมชน 
ประชาคมหมู่บ้านประชาคม
ต าบลการจัดท าแผนชุมชน ฯ

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

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณ

รวม



 -39- ๙๗

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๓  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณอัีนดีงามและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
5.3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๘๙ 1)สนับสนุนกลุ่ม/ชมรม เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน เยาวชนประชาชนมีความ  -กอง
ในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม กลุ่ม/ชมรม ในการ หมู่ที่ 1 ที่อนุรักษ์ ศิลปวัฒน ความรู้เกี่ยวกับศิลป การศึกษา
ประเพณีต่าง ๆ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยอยู่คู่  -หมู่ที่ 1 สนับสนุนกิจกรรม ธรรมประเพณ๊ต่างๆ วัฒนธรรมไทย อบต.

สังคมไทย ชุมชนด้านประเพณีและวัฒน ช่องสาริกา
ธรรมหมู่ที่ 9
 -หมู่ที่ 9  สนับสนุนกิจกรรม
ชุมชนด้านประเพณีและวัฒน
ธรรม

๙๐ 2)โครงการองค์กรศีล 5 เพื่อเสริมสร้างและสมานฉันท์ จ านวน ๑ โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พุทธศาสนิกชนร้อยละ พุทธศาสนิกชนเกิด  -กอง
ประชาเป็นสุข คนในชาติให้เกิดความสงบสันติ พุทธศาสนิกชนได้น้อมน าหลัก 90 เข้าร่วมกิจกรรม ความสมานฉันท์ และ การศึกษา

สามัคคีกลมเกลียวกัน ศีล 5 มาปฏิบัติ ศีล 5 ประชาเป็นสุข สมานสามัคคี อบต.
ช่องสาริกา

๙๑ 3)โครงการสืบสาน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้ จ านนว ๑ โครงการ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชน/เยาวชนให้ ประชาชนมีจิตส านึก  -กอง
ประเพณีลอยกระทง สืบทอดต่อไป จัดประเพณีลอยกระทงปีละ 1 ความส าคัญงานประ ในการรักษาวัฒนธรรม การศึกษา

คร้ัง เพณีเพิ่มขึ้นร้อยละ 80ประเพณีไทย อบต.
ช่องสาริกา

๙๒ 4)โครงการสืบสานประเพณี เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ จ านนว ๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน/เยาวชน ให้ ประชาชนมีจิตส านึกใน  -กอง
สงกรานต์สานสัมพันธ์วัน ประเพณีไทย สร้างความเข้มแข็ง จัดประเพณีสงกรานต์ ปีละ 1 ความส าคัญงานประ การรักษาวัฒนธรรม การศึกษา
ครอบครัวและผู้สูงอายุ ของครอบครัว คร้ัง เพณีเพิ่มขึ้น ร้อยละ ประเพณีไทย อบต.

80 ช่องสาริกา
๙๓ 5)โครงการประเพณีแห่เทียน เพื่อส่งเสริมการศาสนาและ จ านวน ๑ โครงการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชน/เยาวชน ประชาชนรักษา  -กอง

พรรษา อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาประ เข้าร่วมกิจกรรมทาง วัฒนธรรมประเพณีไทย การศึกษาฯ
ไทย เพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ศาสนาเพิ่มขึ้นร้อยละ อบต.

ประจ าปี 80 ช่องสาริกา

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข



 -40- ๙๘

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๓  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณอัีนดีงามและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
5.3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๙๔ 6)โครงการพร้อมใจแต่งไทย เพื่อส่งเสริมการศาสนา จ านวน ๑ โครงการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนในต าบล ประชาชนเข้าร่วม  -กอง
ท าบุญตักบาตร เนื่องในวัน จัดกิจกรรมส่งเสริมการท าบุญ ช่องสาริกาเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมการ การศึกษาฯ
ธรรมะสวนะ ตักบาตร กิจกรรมร้อยละ 80 ท าบุญตักบาตร อบต.

ช่องสาริกา
๙๕ 7)โครงการแห่เทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมการศาสนาและ จ านวน 1 โครงการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชน/เยาวชน รักษาวัฒนธรรประเพณี  -กอง

อ าเภอพัฒนานิคม อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมทาง อันดีงามของไทยให้อยู่ การศึกษาฯ
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ศาสนาเพิ่มขึ้นร้อยละ ตลอดไป อบต.
ประจ าปี 80 ช่องสาริกา

96 8)โครงการจัดงานสมเด็จ เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดงาน จ านวน 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของจ านวน หน่วยงานภาครัฐเอกชน  -กอง
พระนารายณ์มหาราช ของจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมน้อมร าลึกพระเกียรติ ประชากร/เยาวชนให้ และหน่วยงานที่เกี่ยว การศึกษาฯ

คุณสมบัติพระนารายณ์มหาราช ความส าคัญและเข้า ข้องเข้าร่วมกิจกรรม อบต.
ร่วมกิจกรรม เพิ่มขึ้น ช่องสาริกา

390,000.00 390,000.00 390,000.00 390,000.00 390,000.00 

 

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณ

รวม



 -41- ๙๙

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
5.4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๙๗ 1) โครงการจัดการเลือกต้ัง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือก จ านวน ๑ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนโครงการที่  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังแสดง  -ส านักปลัด
ท้องถิ่น/โครงการอบรมคณะ ต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการเลือกต้ัง/เลือกต้ัง ด าเนินกิจกรรม ตนใช้สิทธิเลือกต้ัง อบต.
กรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง ที่กฎหมายก าหนด กรณีครบวาระ ซ่อม ในเขตองค์การบริหารส่วน ช่องสาริกา
(กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษา ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งที่ ต าบลช่องสาริกา
ความปลอดภัยประจ าหน่วยการ ว่างและกรณีคณะกรรมการ 
เลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การ การเลือกต้ังส่ังให้มีการเลือก
บริหารส่วนต าบลและนายกองค์ ต้ังใหม่ ค่าใช้จ่ายรายการอื่นๆ 
การบริหารส่วนต าบล ที่เกี่ยวข้องฯ,โครงการอบรมคณะ

กรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง
(กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยประจ าหน่วยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและนายกองค์
การบริหารส่วนต าบล

๙๘ 2)โครงการกิจกรรมในวันส าคัญ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม จ านวน ๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนในต าบล ประชากรร้อยละ  80  -ส านักปลัด
ทางศาสนาหรือวันส าคัญของ วันส าคัญทางศาสนาหรือวัน งานประเพณี,งานวันส าคัญต่างๆ ช่องสาริกาเข้าร่วม มีความรู้เกี่ยวกับศิลป อบต.
ชาติ/หรือเนื่องในวันส าคัญ ส าคัญของชาติหรือเนื่องในวัน  -วันปิยมหาราช กิจกรรมร้อยละ 80 วัฒนธรรมไทย ช่องสาริกา
หรือในวาระโอกาสที่จ าเป็น ส าคัญหรือในวาระโอกาสที่จ า  -กิจกรรมวันศาสนา

เป็น  -วันส าคัญอื่นๆ

วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยังยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา 

งบประมาณ



 -42- ๑๐๐

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
5.4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

99 3)โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี จ านวน 1 โครงการ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีส่วนร่วมใน  -ส านักปลัด
ให้พระมหากรุณาธิคุณให้สืบ จัดงานรัฐพิธีตามวันส าคัญต่างๆ ประชาชนให้ความ การแสดงออกถึงความ อบต.
เนื่องต่อไป ของชาติ ส าคัญสถาบันพระ จงรักภักดีบุคคลที่มี ช่องสาริกา

มหากษัตริย์เพิ่มมาก พระคุณต่อชาติ
ขึ้น

100 4)โครงการจัดงานรัฐพิธีอ าเภอ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี จ านวน 1 โครงการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้มีส่วนร่วม  -ส านักปลัด
พัฒนานิคม น้อมร าลึกพระเกียรติคุณและพระ จัดงานรัฐพิธีตามวันส าคัญต่างๆ ประชาชนให้ความ ในการแสดงออกถึง อบต.

มหากรุณาธิคุณให้สืบเนื่องตลอด ของชาติ ส าคัญสถาบันพระ ความจงรักภักดี ช่องสาริกา
ไป มหากษัตริย์

101 5)ค่าใช้จ่ายเนื่องในวันส าคัญ พวงมาลา และของส าคัญในวาระ จ านวน 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนโครงการที่ ประชากรร้อยละ 80  -ส านักปลัด
หรือในวาระโอกาสที่จ าเป็น โอกาสที่จ าเป็น ด าเนินกิจกรรม  มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะ อบต.

วัฒนธรรมไทย ช่องสาริกา

102 6)โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้ได้รับเชิญ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้มีส่วนร่วม  -ส านักปลัด
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มาร่วมงานและมาร่วมประกอบ น้อมร าลึกพระเกียรติคุณและพระ ที่เข้ารวมกิจกรรม ในการแสดงออกถึง อบต.
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ มหากรุณาธิคุณให้สืบเนื่องตลอด ความจงรักภักดี ช่องสาริกา
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ไป

ค่าอาหาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถาน
ที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยังยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต

งบประมาณ
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๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
5.4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ค่าจัดสถานที่/ค่าเช่าหรือค่าบริการ
วัสดุอุปกรณ์ (เคร่ืองเสียง เต็นท์ 
เวที )/ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
จัดสถานที่/ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ/
ค่าใช้จ่ายในการประกวดและแข็ง
ขัน/ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่า
มหรสพการแสดง และค่าใช้จ่ายใน
การประชาสัมพันธ์โฆษณางานและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน 

103 7)โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้ได้รับเชิญ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้มีส่วนร่วม  -ส านักปลัด
สมเด็จพระนางเจ้างฯ พระบรม มาร่วมงานและมาร่วมประกอบ น้อมร าลึกพระเกียรติคุณและพระ ที่เข้ารวมกิจกรรม ในการแสดงออกถึง อบต.
ราชินี กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ มหากรุณาธิคุณให้สืบเนื่องตลอด ความจงรักภักดี ช่องสาริกา

(ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ไป
ค่าอาหาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถาน
ที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค่าจัดสถานที่/ค่าเช่าหรือค่าบริการ
วัสดุอุปกรณ์ (เคร่ืองเสียง เต็นท์ 
เวที )/ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
จัดสถานที่/ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ/
ค่าใช้จ่ายในการประกวดและแข็ง

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข

วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยังยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา 
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๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
5.4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ขัน/ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่า
มหรสพการแสดง และค่าใช้จ่ายใน
การประชาสัมพันธ์โฆษณางานและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน 

104 8)โครงการเฉลิมพระกียรติ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้ได้รับเชิญ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้มีส่วนร่วม  -ส านักปลัด
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม มาร่วมงานและมาร่วมประกอบ น้อมร าลึกพระเกียรติคุณและพระ   ที่เข้ารวมกิจกรรม ในการแสดงออกถึง อบต.
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ มหากรุณาธิคุณให้สืบเนื่องตลอด ความจงรักภักดี ช่องสาริกา

(ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ไป
ค่าอาหาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถาน
ที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค่าจัดสถานที่/ค่าเช่าหรือค่าบริการ
วัสดุอุปกรณ์ (เคร่ืองเสียง เต็นท์ 
เวที )/ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
จัดสถานที่/ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ/
ค่าใช้จ่ายในการประกวดและแข็ง
ขัน/ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่า
มหรสพการแสดง และค่าใช้จ่ายใน
การประชาสัมพันธ์โฆษณางานและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน 

๑,๐๖๐,๐๐๐ ๑,๐๖๐,๐๐๐ ๑,๐๖๐,๐๐๐ ๑,๐๖๐,๐๐๐ ๑,๐๖๐,๐๐๐

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยังยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา 

รวม

วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต

งบประมาณ
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๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
5.4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

105 1)โครงการในการปกป้องสถาบัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด จ านวน ๑ โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม มีการปกป้องสถานบัน  -ส านักปลัด
ส าคัญของชาติ หรือสนับสนุน กิจกรรมและโครงการในการปก มีการปกป้องสถาบันของชาติ มีการปกป้องสถาบัน ส าคัญของชาติ อบต.
โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ ป้องสถาบันส าคัญของชาติ หรือ ช่องสาริกา
ของชาติ สนับสนุนโครงการปกป้องสถาบัน

ส าคัญของชาติ โดยการจัดกิจ
กรรมอันเป็นการพิทักษ์ รักษาไว้
ซ่ึงชาติ ศานา พระมหากษัตริย์
อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์
รวมจิตใจของประชาชน ชาวไทย
ทั้งส้ินฯ

106 2)โครงการป้องกันการทุจริต เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครง จ านวน ๑ โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม มีการป้องกันการ  -ส านักปลัด
ตามนโยบายรัฐบาล การป้องกันการทุจริตตามนโย กิจกรรมโครงการป้องกันการ กิจกรรมด าเนินตาม ทุจริตตามนโยบาย อบต.

บายรัฐบาลในการจัดกิจกรรม ทุจริตตามนโยบายรัฐบาล นโยบาย รัฐบาล ช่องสาริกา
รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

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

วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยังยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา 

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข

รวม
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วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๕  แนวทางการพัฒนา  การอุดหนุน  สนับสนุน  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  องค์กรประชาชน  องค์กรการกุศล  
       องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย
5.5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑๐๗ 1)อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ จ านวน ๑ โครงการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของโครงการ มีงบประมาณด าเนิน  -ส านักปลัด

ภาพการบริหารจัดการศูนย์ เพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติ เทศบาล องค์การบริหารส่วน เพิ่มประสิทธิภาพการ การโครงการเพิ่ม อบต.
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ การร่วมในการช่วยเหลือประชา ต าบล ให้กับอ าเภอพัฒนานิคม บริหารจัดการร่วมใน ประสิทธิภาพศูนย์ ช่องสาริกา
ประชาชนของ อปท.อ าเภอ ชนขององค์กรปกครองส่วนท้อง การช่วยเหลือประชา ปฏิบัติการร่วมในการ  -เทศบาล,
พัฒนานิคม ถิ่นระดับอ าเภอให้กับเทศบาล ชน ของอปท.อ าภอ การช่วยเหลือประชาชน อบต.,อ าเภอ

องค์การบริหารส่วนต าบลหรือ พัฒนานิคม ขององค์กรปกครอง อ าเภอพัฒนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ จังหวัดลพบุรี ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ นิคม

 ให้กับเทศบาลหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑๐๘ โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ร้อยละของการจัด ส่วนราชการมีเงินอุด  -ส านักปลัด
2)โครงการวันเฉลิมพระชนม โครงการวันเฉลิมพระชนม น้อมร าลึกพระเกียรติคุณและพระ กิจกรรม หนุนในการจัดกิจกรรม อบต.
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ มหากรุณาธิคุณให้สืบเนื่องตลอด โครงการวันเฉลิม ช่องสาริกา
พระบรมราชินี พระบรมราชินี ไป พระชนมพรรษาสมเด็จ  -เทศบาล,

พระนางเจ้าฯ พระบรม อบต.,อ าเภอ
ราชินี อ าเภอพัฒนา

นิคม
109 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของการจัด ส่วนราชการมีเงินอุด  -ส านักปลัด

3)โครงการวันคล้ายวันพระบรม โครงการวันคล้ายวันพระบรม น้อมร าลึกพระเกียรติคุณและพระ กิจกรรม หนุนในการจัดกิจกรรม อบต.

ราชสมภพของพระบาทสมเด็จ ราชสมภพของพระบาทสมเด็จ มหากรุณาธิคุณให้สืบเนื่องตลอด 2)โครงการวันคล้ายวัน ช่องสาริกา

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล ไป พระบรมราชสมภพของ  -เทศบาล,

แบบ ผ.0๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข

งบประมาณ



 -47- ๑๐๕

วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๕  แนวทางการพัฒนา  การอุดหนุน  สนับสนุน  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  องค์กรประชาชน  องค์กรการกุศล  
       องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย
5.5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระบรม อบต.,อ าเภอ
วันชาติ และวันพอแห่งชาติ วันชาติ และวันพอแห่งชาติ น้อมร าลึกพระเกียรติคุณและพระ บรมชนกาธิเบศร อ าเภอพัฒนา

มหากรุณาธิคุณให้สืบเนื่องตลอด มหาภูมิพลอดุลยเดช นิคม
ไป มหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพอแห่ง
ชาติ

110 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน จัดกิจกรรมโครงการจัดพิธีวางพวง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของการจัด ส่วนราชการมีเงินอุด  -ส านักปลัด
4)โครงการจัดพิธีวางพวงมาลา มาลาสักการะพระบรมราชานุ กิจกรรม หนุนในการจัดกิจกรรม อบต.
สักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ เสาวรีย์พระปรมินทรมหาจุฬา โครงการจัดพิธีวางพวง ช่องสาริกา
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ ลงกรณ์พระจุลจอมลงกรณเจ้า มาลาสักการะพระบรม  -เทศบาล,
พระจุลจอมลงกรณเจ้าอยู่หัว อยู่หัว ราชานุเสาวรีย์พระปรมิน อบต.,อ าเภอ

ทรมหาจุฬาลงกรณ์พระ อ าเภอพัฒนา
จุลจอมลงกรณเจ้าอยู่หัว นิคม

111 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน จัดกิจกรรมโครงการวันคล้ายวัน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของการจัด ส่วนราชการมีเงินอุด  -ส านักปลัด
5)โครงการวันคล้ายวันสวรรคต สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม กิจกรรม หนุนในการจัดกิจกรรม อบต.ช่องสาริ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลดุลยเดช จัดกิจกรรมโครงการวัน กา, -เทศบาล,
เบศรมหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช มหาราชบรมนาถบพิตร คล้ายวันสวรรคตพระบาทอบต.,อ าเภอ
บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมชนกาธิ อ าเภอพัฒนา

เบศรมหาภูมิพลดุลยเดช นิคม
มหาราชบรมนาถบพิตร 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข
แบบ ผ.0๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา

งบประมาณ



 -48- ๑๐๖

วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๕  แนวทางการพัฒนา  การอุดหนุน  สนับสนุน  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  องค์กรประชาชน  องค์กรการกุศล  
       องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย
5.5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
112 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน จัดกิจกรรมโครงการเฉลิม 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ร้อยละของการจัด ส่วนราชการมีเงินอุด  -ส านักปลัด

6)โครงการวันเฉลิมพระชนม พระเกียรติ กิจกรรม หนุนในการจัดกิจกรรม อบต.ช่องสาริ
พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมน โครงการวันเฉลิมพระชนม โครงการวันเฉลิมพระ กา, -เทศบาล,
ทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมน ชนมพรรษาพระบาท อบต.,อ าเภอ
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลง สมเด็จพระปรเมนทรรา อ าเภอพัฒนา

กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาธิบดีศรีสินทร มหา นิคม
วชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว

113 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน จัดกิจกรรมโครงการเฉลิม 7,000       7,000       7,000       7,000       7,000       ร้อยละของการจัด ส่วนราชการมีเงินอุด  -ส านักปลัด
7)โครงงการวันเฉลิมพระชนม พระเกียรติ กิจกรรม หนุนในการจัดกิจกรรม อบต.ช่องสาริ
พรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี โครงงการวันเฉลิมพระชนม กา, -เทศบาล,
พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ พรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี อบต.,อ าเภอ

พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ อ าเภอพัฒนา
นิคม

114 8)โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จ เพื่ออุดหนุนจัดงานแผ่นดินสมเด็จ งานสมเด็จพระนารายณ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของการจัด ส่วนราชการมีเงินอุด  -ส านักปลัด
พระนารายณ์ พระนารายณ์ กิจกรรม หนุนในการจัดกิจกรรม อบต.ช่องสาริ

กา 
 -จ.ลพบุรี

88,000 88,000 88,000 88,000 88,000

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา

งบประมาณ

รวม

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข



 -49- ๑๐๗

วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๕  แนวทางการพัฒนา  การอุดหนุน  สนับสนุน  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  องค์กรประชาชน  องค์กรการกุศล  
       องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย
5.5.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

115 1)โครงการสนับสนุนการบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม จ านวน ๑ โครงการ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ จ านวนโครงการที่ ศูนย์สาธารณะสุขฯ กอง
สาธารณสุข ประจ าหมู่บ้าน โครงการพัฒนางานสาธารณสุข ด าเนินกิจกรรม สามารถด าเนินกิจกรรม สาธารณสุข
(อสม.) ต าบลช่องสาริกา ส าหรับด าเนินงานของอาสา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เงินอุดหนุน)
หมู่ที่ ๑-๑๓ สมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อบต.

ช่องสาริกา

116 2)โครงการพระราชด าริ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ จ านวน ๑ โครงการ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ จ านวนโครงการที่ โครงการที่ด าเนินการ กอง
ด้านสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๓ ด าเนินการด้านสาธาร ความเรียบร้อยมี สาธารณสุข

หมูที่ ๑-๑๓ จัดท าโครงการ (จ านวน ๑๓ หมู่บ้าน) ณสุขในพื้นที่ต าบล ประสิทธิภาพและ อบต.
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ช่องสาริกาจ านวน บรรลุตามวัตถุประสงค์ ช่องสาริกา
(จ านวน ๑๓ หมู่บ้าน) ๑๓ หมู่บ้าน

355,000 355,000 355,000 355,000 355,000

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข
แบบ ผ.0๒

รวม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา



 -50- ๑๐๘

วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๕  แนวทางการพัฒนา  การอุดหนุน  สนับสนุน  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  องค์กรประชาชน  องค์กรการกุศล  
       องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย
5.5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๑๗ 1)โครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ การป้องกันและแก้ไขปัญหายา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของการป้องกัน การป้องกันและแก้ไขปัญหายา -ส านักปลัด
ปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อ าเภอพัฒนานิคม เสพติดในพื้นที่  ยาเสพติดในพื้นที่ ยาเสพติด  การจัด เสพติดในพื้นที่  ยาเสพติดในพื้นที่อบต.
(โครงการอุดหนุนองค์กรปกครอง ลดลง หรือหมดไป กิจกรรมยาเสพติด ลดลง หรือหมดไป ช่องสาริกา
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่ขอรับ  -อ าเภอ
เงินอุดหนุนที่ท าการปกครอง พัฒนานิคม
อ าเภอพัฒนานิคม
(อุดหนุนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่
ขอรับการสนับสนุน)

118 2)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ  -การด าเนินการจัดกิจกรรม 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละคณะกรรมการ คณะกรรมการหมู่บ้าน  -ส านักปลัด

ต าบลช่องสาริกา คณะกรรมการหมู่บ้านต าบลช่อง ในหมู่บ้าน ที่ด าเนินกิจกรรมของ มีงบประมาณในการ อบต.

สาริกาเพื่อจ่าบในกิจกรรม  -การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณ หมู่บ้าน ด าเนินกิจกรรมในการ ช่องสาริกา

สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน ประโยชน์ในหมู่บ้าน พัฒนาหมู่บ้าน

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข

งบประมาณ

รวม



  -51- ๑๐๙

วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง  
๕.๕  แนวทางการพัฒนา  การอุดหนุน  สนับสนุน  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  องค์กรประชาชน  องค์กรการกุศล  
       องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย
5.5.4 แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๑๙ 1)โครงการสมทบกองทุนระบบ เพื่อจ่ายสบทบกองทุน อบต. จ านวน ๑ โครงการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละประชาชนที่ได้รับประชาชนสามารถเข้า กอง
หลักประกันสุขภาพระดับท้อง ช่องสาริกาโดยต้ังจ่ายตามหลัก ดูแลสุขภาพ ถึงบริการสาธารณสุข สาธารณสุข
  เกณฑ์ส านักงานหลักประกัน ในด้านการสร้างเสริม อบต.

สุขภาพแห่งชาติประชาชนสามารถ สุขภาพการป้องกันโรค ช่องสาริกา
เข้าถึงบริการสาธารณสุขในด้าน การฟื้นฟูสมรรถภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน และการรักษาพยาบาล
โรคการฟื้นฟูสมรรถภาพและการ ระดับปฐมภูมิเชิงรุกใน
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิง พื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและ
รุกในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและมี มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ

120 2)การส่งเสริมกองทุนสวัสดิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ านวน 1 โครงการ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 สมทบเงินกองทุน มีการจัดสวิสดิการให้ กอง
ชุมชน สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (1 กิจกรรม) แก่สมาชิกที่เข้าร่วม สวัสดิการ

สังคม
อบต.
ช่องสาริกา

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000

2,686,200 2,686,200 2,686,200 2,686,200 2,686,200รวมยุทธศาสตร์ที่ 5

รวม

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา

งบประมาณ



 -52- ๑๑๐

วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๖. ยุทธศาสตร์ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชิวิตและทรัพย์สิน
๖.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการด้าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บา้น หรือส่วนราชการต่างๆ ในการปอ้งกันแก้ไขปญัหายาเสพติด
6.1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๒๑ 1)วัสดุวิทยาศาสตร์และ เพื่อใช้เป็นค่าจัดซ้ือน้ ายา 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของวัสดุ มีวัสดุวิทยาศาสตร์  -ส านักปลัด
การแพทย์ ตรวจสารเสพติด ชุด วัสดุวิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์และ และการแพทย์ อบต.

ตรวจสารเสพติด ใน การแพทย์ การแพทย พร้อมในการ ช่องสาริกา
ปัสสาวะใช้ตรวจหาสาร ปฏิบัติหน้าที่
เสพติดประเภท ยาบ้า  
ยาไอซ์(เมทแอมเฟตา
มีน) เพื่อหาสารเสพติด
ในปัสสาวะของมนุษย์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000รวม

แบบ ผ.0๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. ๒๕66 - 2570) ฉบบัทบทวน ครั้งที่ 1/2565

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข
องค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา

งบประมาณ



  -53- ๑๑๑

วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๖. ยุทธศาสตร์ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชิวิตและทรัพย์สิน
๖.๒ แนวทางการพัฒนา สร้างจิตส้านึกใหป้ระชาชนรู้ถึงภยัยาเสพติด  และร่วมมือช่วยกันปอ้งกัน การแพร่ระบาดในหมู่บา้น
6.2.1 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๒๒ 1)โครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน เด็ก/เยาวชนในเขตต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก/เยาวชนร้อยละ เด็ก /เยาวชนตระหนัก  -กอง
ปัญหายาเสพติดในสถาน ตระหนกถึงโทษของยาเสพติด ช่องสาริกา 80เข้าร่วมกิจกรรม ถึงโทษของยาเสพติด การศึกษาฯ
ศึกษา อบต.

ช่องสาริกา

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

6.2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๒๓ 1)โครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดท า ๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของจ านวน มีงบประมาณที่  -ส านักปลัด
ปัญหายาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไข โครงการที่ด าเนินการ เพียงพอในการ อบต.

ปัญหายาเสพติดตามแผน ด าเนินงานด้านกิจ ช่องสาริกา
ประชารัฐร่วมใจ ทั้งในส่วนที่ กรรมต่อต้านยาเสพ
ที่องค์กรจัดท าเองหรือสนับสนุน ติดยาเสพติดในพื้นที่
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดลง
ร่วมด าเนินการในลักษณะบูรณา
การสร้างหมู่บ้าน ชุมชน ปลอด
ภัย อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการด าเนินการป้องกันกลุ่ม
เส่ียง เด็ก เยาวชน ไม่ให้เข้าไป

งบประมาณ

งบประมาณ

รวม

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา



  -54- ๑๑๒

วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๖. ยุทธศาสตร์ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชิวิตและทรัพย์สิน
๖.๒ แนวทางการพัฒนา สร้างจิตส้านึกใหป้ระชาชนรู้ถึงภยัยาเสพติด  และร่วมมือช่วยกันปอ้งกัน การแพร่ระบาดในหมู่บา้น
6.2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

เกี่ยวข้องยาเสพติด รวมถึง

โครงการกิจกรรมการส่งตัวผู้เข้า

รับการบ าบัดฟื้นฟู ผู้ติด/ผู้เสพยา

เสพติด และการสร้างภูมิคุ้มกันใน
เยาวชนกลุ่มเส่ียง หรือกิจกรรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดใน
ต าบลช่องสาริกา ค่าใช้จ่ายประ
กอบด้วย ค่าจัดท าป้ายโครงการ  
ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเคร่ือง
ด่ืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในการโครงการ และรายการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐รวม

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา

งบประมาณ



  -55- ๑๑๓

วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๖. ยุทธศาสตร์ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชิวิตและทรัพย์สิน
๖.๓ แนวทางพัฒนา ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้ในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั
6.3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

124 1) โครงการจัดฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการ ๑ โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของจ านวน ผู้เข้ารับการอบรมมี  -ส านักปลัด
และฝึกทบทวน อปพร. ฝึกอบรมและทบทวน อปพร. จัดฝึกอบรมและทบทวนอปพร. อปพร.ที่เข้ารับการฝึก ความรู้และพร้อมในการ อบต.

และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อบรม ปฏิบัติหน้าที่ ช่องสาริกา

125 2)โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ๑ โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ ผู้เข้ารับการอบรมมี  -ส านักปลัด
การจิตอาสาภัยพิบัติประจ า โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ การอบรมได้รับความ ความในการปฏิบัติ อบต.
องค์การบริหารส่วนต าบล จิตอาสาภัยพิบัติประจ า อบต. รู้ในกิจกรรม หน้าที่จิตอาสาภัยพิบัติ ช่องสาริกา
ช่องสาริกา อ าเภอพัฒนานิคม  ช่องสาริกาอ าเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ
ฝึกปฏิบัติ วัสดุฝึกอบรม ค่าเคร่ือง
ด่ืม ค่าอาหารผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
วิทยากรเจ้าหน้าที่ ผู้สังเกตุการณ์
ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย ค่า
ตอบแทนวิทยากรปฏิบัติ ค่า
พาหนะเดินทาง เจ้าหน้าที่/วิทยา
กร ค่าน้ ามันเดินทางไป-กลับ
และค่าทางด่วน และรายการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์,ยุทธศาสตร์ที่ 3พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาดและสภาพแวดล้อมดียุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคงลพบรุีสงบสุข

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒



  -56- ๑๑๔

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์,ยุทธศาสตร์ที่ 3พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาดและสภาพแวดล้อมดียุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคงลพบรุีสงบสุข

วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๖. ยุทธศาสตร์ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชิวิตและทรัพย์สิน
๖.๓ แนวทางพัฒนา ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้ในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั
6.3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

126 3)เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณี ๑ โครงการ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับความ  -ส านักปลัด
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย เฉินที่มีเหตุสาธารณะภัยเกิดขึ้น ที่ได้รับความเดือดร้อน ช่วยเหลือ อบต.
หรือความเดือดร้อนของ หรือกรณ๊การป้องกันและยับยั้ง ได้รับการช่วยเหลือ ช่องสาริกา
ประชาชน ก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่า

จะเกิดสาธารณภัย หรือกรณี
ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวมได้และเพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ
และบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณะภัยต่างๆ การช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัย การป้อง
กันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เช่น
น้ าป่าไหลหลาก แผนดินถล่ม 
ภัยแล้ง  ภัยหนาว อัคคีภัย และ
ไฟป่า หรือผู้ได้รับความเดือดร้อน
ในเขตต าบลช่องสาริกา และโครง
การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอัคคี
ภัย และการป้องกันอัคคีภัยแก่
ประชาชน

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา



  -57- ๑๑๕

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์,ยุทธศาสตร์ที่ 3พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาดและสภาพแวดล้อมดียุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคงลพบรุีสงบสุข

วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๖. ยุทธศาสตร์ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชิวิตและทรัพย์สิน
๖.๓ แนวทางพัฒนา ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้ในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั
6.3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

127 4)โครงการจัดกิจกรรมวันอปพร. เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการ ๑ โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของอปพร. อปพร.ได้เข้าร่วม  -ส านักปลัด
กิจกรรมวัน อปพร. รวมทั้งค่าใช้  ที่เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรม อบต.
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่องสาริกา

128 5)โครงการสนับสนุนกิจกรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ๑ โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของอปพร. อปพร.ได้เข้าร่วม  -ส านักปลัด
อปพร. สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัคร ที่เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรม อบต.

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และ ช่องสาริกา
รายการอื่นที่เกี่ยวข้อง

129 6)วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนวัสดุเคร่ืองกาย มีวัสดุเตรียมพร้อมใน  -ส านักปลัด
 -เคร่ืองแบบ /ชุดปฏิบัติงาน เส้ือ วัสดุเคร่ืองแต่งกาย การปฏิบัติหน้าที่ อบต.
สะท้อนแสง เส้ือชูชีพ ชุดดับเพลิง ช่องสาริกา
รวมถึงชนิดกันไฟ (ไม่รวมถังออกซิ
เจน) ฯลฯ

130 7)วัสดุเคร่ืองแต่งกาย อปพร. เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ือง ๑ โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ อปพร.ที่ อปพร. ในต าบลช่อง ส านักปลัด
แต่งกาย ประกอบด้วย อปพร.ในพื้นที่ต าบลช่องสาริกา เข้าร่วมฝึกอบรม สาริกามีความพร้อมใน อบต.
 -เคร่ืองแบบ/ชุดปฏิบัติงาน และเข้าร่วมทบทวน การปฏิบัติหน้าที่ ช่องสาริกา
 -เส้ือ กางเกง ผ้า อปพร.
 -เคร่ืองการต่างๆ 
 -ถุงเท้า/ถุงมือ, เข็มขัด ,หมวก,
ผ้าผูกคอ

แบบ ผ.0๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา

งบประมาณ



  -58- ๑๑๖

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์,ยุทธศาสตร์ที่ 3พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาดและสภาพแวดล้อมดียุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคงลพบรุีสงบสุข

วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๖. ยุทธศาสตร์ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชิวิตและทรัพย์สิน
๖.๓ แนวทางพัฒนา ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้ในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั
6.3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 -เส้ือสะท้องแสง

 -เส้ือชูชีพ  

 -ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ

 -วุฒิบัตร อปพร.

 --บัตรประจ า อปพร.

 -เข็มเคร่ืองหมาย อปพร ฯลฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่ง

กาย อปพร.ครบชุด ให้กับอปพร.

ที่ผ่าน

การอบรม และที่เข้าร่วมฝึกอบรม

ทบทวน อปพร. และรายการอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง

131 8)วัสดุเคร่ืองดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง ๑ โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของการเตรียม มีวัสดุพร้อมในการ  -ส านักปลัด
ประกอบไปด้วย ความพร้อมในการ ปฏิบัติหน้าที่ อบต.
 -วาล์วน้ าดับเพลิง (เชื่อมกับรถ ปฏิบัติงาน ช่องสาริกา
ดับเพลิง)
 -ท่อสายส่งน้ า
 -สายดับเพลิง
 -อุปกรณ์ดับไฟป่า (เช่นสายฉีด,

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์,ยุทธศาสตร์ที่ 3พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาดและสภาพแวดล้อมดียุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคงลพบรุีสงบสุข

วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๖. ยุทธศาสตร์ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชิวิตและทรัพย์สิน
๖.๓ แนวทางพัฒนา ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้ในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั
6.3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ถัง,ไม้ตบไฟ ฯลฯ
 -ถังดับเพลิง
 -ลูกบอลดับเพลิง
ฯลฯ

132 9)วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย ๑ โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของอปพร.ที่เข้า อปพร. ในต าบลช่อง ส านักปลัด
อปพร.ครบชุด ให้กับอปพร.ที่ผ่าน อปพร.ในพื้นที่ต าบลช่องสาริกา ร่วมฝึกอบรม และ สาริกามีความพร้อมใน อบต.
การอบรม และที่เข้าร่วมฝึกอบรม เข้าร่วมทบทวน การปฏิบัติหน้าที่ ช่องสาริกา
ทบทวน อปพร.และรายการอื่นๆ อปพร.
ที่เกี่ยวข้อง

2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000

2,350,000 2,350,000 2,350,000 2,350,000 2,350,000

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา

รวม

รวมยุทธศาสตร์ที่ 6
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วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร
๗.๑ แนวทางการพัฒนา จัดหาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร
7.1.1 แผนงาน....................
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

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

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

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. ๒๕66 - 2570) ฉบบัทบทวน ครั้งที่ 1/2565

องค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา
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วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร
๗.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้้าธรรมชาติ
7.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๓๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สอยงาม ฝายหนองโพธิ์ บริเวณ ซอย 14 9,000,000   -  -  -  - จ านวนผู้มาใช้สถานที่ ประชาชนในพื้นที่ต าบล กองช่าง อบต.
 บริเวณฝายหนองโพธิ์ ซอย 14 จัดเป็นสถานที่พักผ่อน  ในการพักผ่อน ช่องสาริกา และประชา ช่องสาริกา

ส่งเสริมการท่องเที่ยว และท่องเที่ยว ทั่วไป มีสถานที่พักผ่อน
และสถานที่ท่องเที่ยว

9,000,000   -  -  -  -  -  -  -

9,000,000   -  -  -  -  -  -  -รวมยุทธศาสตร์ที่ 7

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข

รวม
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างตามอ้านาจหน้าที่
8.1.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๓๔ 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 1 โครงการ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของบุคลากร บุคลากรน าความ ส านักปลัด
บุคลากรและศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรม กรที่เข้ารับการ รู้ที่ได้รับมาพัฒนา อบต.
 เพิ่มประสิทธิภาพในการ พัฒนา งานในหน้าที่ ช่องสาริกา

ปฏิบัติงานของบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลประกอบด้วย
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พนักงานส่วนต า
บล พนักงานจ้าง คณะ
กรรมการหมู่บ้าน ผู้แทน
ชุมชนท้องถิ่น หัวหน้า
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. ๒๕66 - 2570) ฉบบัทบทวน ครั้งที่ 1/2565
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างตามอ้านาจหน้าที่
8.1.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
135 2) โครงการฝึกอบรมให้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของบุคล บุคลกรที่ได้รับการ ส านักปลัด

ความรู้เกี่ยวกับการ การจัดท าโครงการฝึก กรที่ได้รับการฝึก อบรมมีความรู้ อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ กฎ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ อบรม เกี่ยวกับกฎ ช่องสาริกา
ระเบียบ ข้อบังคับ และ การปฏิบัติหน้าที่ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ ข้อบังคับ และ และกฎหมายเพิ่ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องฯลฯ ขึ้น

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000

8.1.2 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

136 1)โครงการจัดท าหรือปรับปรุง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ๑ โครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนร้อยละของ ข้อมูลแผนที่ภาษีมีความ กองคลัง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน การจัดท าหรือปรับปรุงแผนที่ ข้อมูลแผนที่ภาษีและ เป็นปัจจุบันสามารถน า อบต.
ทรัพย์สินของ อบต.ช่องสาริกา ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนทรัพย์สินที่ได้ ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิ ช่องสาริกา

  การปรับปรุง ภาพ

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

รวม

งบประมาณ

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข

รวม

แบบ ผ.0๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างตามอ้านาจหน้าที่
8.1.3 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

137 1)โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลง ๑ โครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนบุคลากรที่ได้รับ เพิ่มประสิทธิภาพ  -กอง
ให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ทะเบียนในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม การฝึกอบรม บุคลากรในการปฏิบัติ การศึกษา

ประสิทธิภาพบุคลากรในการ งาน อบต.
ปฏิบัติราชการ ช่องสาริกา

๑๓๘ 2)โครงการอบรมพัฒนา เพื่อส่งเสริมบุคลากรทางการ ๑ โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา  -กอง
บุคลากรทางการศึกษา ศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่าง บุคลากรทางศึกษา ได้เข้ารับการอบรมร้อย ได้รับการพัฒนาอย่าง การศึกษา

ต่อเนื่อง ละ 100 ต่อเนื่องและสามารถ อบต.
น ามาใช้ให้เกิด ช่องสาริกา
ประโยชน์

๑๓๙ 3)โครงการศึกษาดูงานเพื่อ เพื่อเป็นการพัฒาศักยภาพของ ๑ โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทงศึกษา  -กอง
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อ บุคลากรทางศึกษา ได้เข้ารับการศึกษาดูงานสามารถน าความรู้ที่ได้ การศึกษา
ทางการศึกษา เนื่อง ร้อยละ 100 รับมาพัฒนางานได้ อบต.

อย่างต่อเนื่อง ช่องสาริกา

460,000 460,000 460,000 460,000 460,000รวม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
แบบ ผ.0๒
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างตามอ้านาจหน้าที่
8.1.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

140 1)โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลง 1 โครงการ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จ านวนบุคลากรที่ได้ เพิ่มประสิทธิภาพ  -กอง
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ทะเบียนในการฝึกอบรมเพื่อ เพื่อัฒนาบุคลากรได้รับความ รับการฝึกอบรม บุคลากรในการปฏิบัติ สาธารณสุข

เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการ รู้เพิ่มขึ้น อบต.
ปฏิบัติราชการ ช่องสาริกา

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐

งบประมาณ

รวม

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
141 1)โครงการก่อสร้างร้ัว คสล. โครงการก่อสร้างร้ัว คสล.บริเวณ จ านวน 1  โครงการ 500,000   500,000    -  -  - ร้อยละของจ านวน 1.เพื่อป้องกันการเข้า ส านักปลัด

บริเวณด้านหน้า สนง.อบต. โครงการก่อสร้างร้ัว คสล.บริเวณ ร้ัวคสล. บริเวณด้านหน้าส านัก โครงการที่ก่อสร้าง พื้นที่เวลานอกราชการ อบต.
ช่องสาริกาสูง 2 เมตร ยาว 95 ด้านหน้า สนง.อบต.ช่องสาริกา งานองค์การบริหารส่วนต าบล 2.เพื่อแสดงแนวเขต ช่องสาริกา
 เมตรพร้อมประตูเหล็กบานเล่ือน สูง 2 เมตร ยาว 9.5 เมตร ช่องสาริกา สูง 2 เมตร ยาว  ที่ชัดเจนของอบต.
ขนาด 2x5 เมตร จ านวน 1 พร้อมประตูเหล็กบานเล่ือน 95 เมตร พร้อมประตูเหล็กบาน ช่องสาริกา
บาน ขนาด 2x5 เมตรจ านวน 1 บาน เล่ือน ขนาด 2x5 เมตร 

จ านวน 1  บาน

142 2)โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดจ้างใน จ านวน 1  โครงการ 350,000 350,000  -  -  - ร้อยละของจ านวน มีที่จอดรถมากขึ้น ส านักปลัด
ส าหรับผู้มาติดต่อราชการด้าน โครงการาก่อสร้างโรงจอดรถ โรงจอดรถส าหรับผู้มาติดต่อ  ผู้มาใช้บริการมีที่จอด อบต.
หน้า สนง.อบต.ช่องสาริกา ส าหรับผู้มาติดต่อราชการด้าน ราชการด้านหน้า สนง.อบต. รถ ช่องสาริกา
ขนาดหลังคากว้าง 6 เมตร หน้า สนง.อบต.ช่องสาริกา ช่องสาริกา ขนาดหลังคากว้าง

 ยาว 70.00เมตร ด้านหน้าสูง ขนาดหลังคากว้าง 6.00 เมตร 6.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร
2.80 เมตร ยาว 70.00 เมตร ด้านหน้าสูง ด้านหน้าสูง 2.80 เมตร

2.80 เมตร

143 3)ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเคร่ือง 1 โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละจ านวนที่ มีเคร่ืองถ่ายเอก ส านักปลัด
ถ่ายเอกสารในส านักงาน                  ใช้ในการถ่ายเอก สารพร้อมในการ อบต.
อบต.ประกอบด้วย  สาร ปฏิบัติงาน ช่องสาริกา
ส านักงานปลัด กองคลัง
กองช่าง กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวดล้อม กอง
การศึกษา กองสวัสดิการ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
แบบ ผ.0๒
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ที่จะต้องถ่ายเอกสาร
งาน รายงาน การปฏิบัติ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

144 4)ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล เพื่อจ่ายเป็นค่าก าจัด 1 โครงการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของส่ิง ห้องน้ ามีความ ส านักปลัด
ส่ิงปฏิกูลของส านักงาน ก าจัดส่ิงปฏิกูล ปฏิกูลที่ได้ก าจัด ในการใช้ สะอาด อบต.
องค์การบริหารส่วน ถูกสุขลักษณะ ช่องสาริกา
ต าบลช่องสาริกา

๑๔๕ 5)ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของทรัพย์สิน มีทรัพย์สินพร้อมใช้งาน ส านักปลัด
ซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ ทรัพย์สินทางราชการสามารถ ได้รับการซ่อมแซม ได้ปกติ อบต.
ใช้งานได้ปกติ ใช้งานได้ปกติ ช่องสาริกา

หมวดค่าวัสดุ
146 1)วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของ 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของจ านวน มีวัสดุพร้อมใช้ใน ส านักปลัด

เคร่ืองใช้ส านักงาน วัสดุส านักงาน   วัสดุส านักงานที่ การปฏิบัติงาน อบต.
กระดาษ สมุด ปากกา จัดซ้ือ และให้บริการประ ช่องสาริกา
เคร่ืองเขียน แฟ้ม หมึก ชาชน
เคร่ืองพิมพ์ต่างๆ แบบ
พิมพ์ต่างๆ ตรายาง ธง
พระบรมฉายาลักษณ์
พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง
ฯลฯ เคร่ืองใช้วัสดุต่างๆ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
แบบ ผ.0๒

งบประมาณ
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ต่างๆ น้ าด่ืม บริการ
ส าหรับบริการประชาชน
ในส านักงาน ที่มาติดต่อ
ราชการและรายการอื่น
ๆที่เกี่ยวข้อง

147 2)วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของ 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของจ านวน มีวัสดุไฟฟ้าและ ส านักปลัด
เคร่ืองใช้ต่างๆ ที่เป็นวัส วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุและไฟฟ้า วิทยุพร้อมในการ อบต.
ดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปฏิบัติงานและให้ ช่องสาริกา
หลอไฟฟ้า สายไฟ ปล๊ัก บริการประชาชน
ไฟ บัลลาสต์ น๊อต แบต
เตอร่ี วิทยุ และวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่างๆ ในงานที่เกี่ยวข้อง

148 3)วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของ 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของวัสดุ มีวัสดุงานบ้าน ส านักปลัด
เคร่ืองใช้ต่างๆ ที่เป็น วัสดุงานบ้านงานครัว งานบ้านงานครัว งานครัวพร้อมใช้ อบต.
วัสดุงานบ้านงานครัว ในการปฏิบัติงาน ช่องสาริกา
เช่น ผงซักฟอก ไม้ขนไก่ และให้บริการประ
จาน แก้วน้ า หม้อแขก ประชาชน
ไม้ถูพื้น น้ ายาถูพื้น หม้อ
อลูมิเนียม น้ ายาล้างจาน
น้ ายาล้างห้องน้ า ถังขยะ

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ



 -69- ๑๒๗

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
น้ ายาเช็ดกระจก ฯลฯ
รายการอื่นๆ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

149 4)วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อ 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของวัสดุ มีวัสดุก่อสร้าง ส านักปลัด
สร้าง เช่นเสียม เล่ือย วัสดุก่อสร้าง ก่อสร้าง พร้อมในการ อบต.
โถส้วม อ่างล้างมือ ประ ปฏิบัติงาน ช่องสาริกา
ตู โถปัสสาวะ อุปกรณ์
ห้องน้ า ลูกบิดประตู
และรายการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

150 5)วัสดุยานพาหนะและขน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส า 1 โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของยาน มีวัสดุยานพาหนะ ส านักปลัด
ส่ง หรับซ่อมแซมยานพา วัสดุยานพาหนะและขน พาหนะและขนส่ง ขนส่งพร้อมใน อบต.

หนะและอื่นๆ เพื่อ ส่ง การปฏิบัติหน้าที่ ช่องสาริกา
สามารถให้งานได้ปกติ

151 6)วัสดุเชื้อเพลิงและ เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามัน 1 โครงการ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของวัสดุ มีวัสดุเชื้อเพลิงและ ส านักปลัด
หล่อล่ืน เชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่าง วัสดุเชื้อเพลิงและ เชื้อเพลิง หล่อล่ืนพร้อมใน อบต.

ๆ ส าหรับรถยนต์ รถ หล่อล่ืน การปฏิบัติงาน ช่องสาริกา
จักรยานยนต์ เคร่ืองตัด
หญ้า เล่ือยยนต์ เคร่ือง
จักร เคร่ืองยนต์ต่างๆ ที่
เป็นทรัพย์สินที่อยู่ใน

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ



 -70- ๑๒๘

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
 ความดูแลของส านัก

ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล

152 7)วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของวัสดุ มีวัสดุการเกษตร ส านักปลัด
วัสดุการเกษตร เช่น วัสดุการเกษตร การเกษตร พร้อมในการ อบต.
ต้นไม้ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุ ปฏิบัติงาน ช่องสาริกา
เพาะช า สารเคมีป้องกัน
อุปกรณ์ในการขยาย
พันธุ์พืช เช่นใบมีด เชือก
เมล็ดพันธุ์ บัวรดน้ า ถุง

 มือท าสวน จอบ เสียม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

153 8)วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยว 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของวัสดุ มีวัสดุโฆษณาและ ส านักปลัด
กับการปฏิบัติงานและ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โฆษณาและเผยแพร่ เผยแพร่พร้อมใช้ อบต.
การจัดกิจกรรมของอบต. ในการปฏิบัติงาน ช่องสาริกา
เช่นกระดาษเขียนโปส
เตอร์ กระดาษอาร์มัน
ไม้อัด ผ้า แผ่นป้าย ผ้า
ขาวเขียนป้าย ป้ายผ้า ป้ายไวนิล
พู่กัน หมึกพิมพ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒



 -71- ๑๒๙

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

154 9)วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอม 1 โครงการ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของวัสดุ มีวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด
พิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ วัสดุคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ อบต.
ซีดี หมึก เคร่ืองปร้ิน ช่องสาริกา
ไวเรทร์  โปรแกรมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิว
เตอร์

155 10)วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของวัสดุ วัสดุอื่น ส านักปลัด
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้า วัสดุอื่น อื่น อบต.
ลักษณะและประเภท ช่องสาริกา

 ตามระเบียบวิธีการงบ
 ประมาณ

 

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ



 -72- ๑๓๐

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ครุภณัฑ์ส้านักงาน

156 1)ค่าเคร่ืองปรับอากาศชนิด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละจ านวนผู้ใช้ มีเคร่ืองปรับอากาศใช้ ส านักปลัด
แขวน (ระบบ Inverter) เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน (ระบบ Inverter)ขนาด 18,000 เคร่ืองอุปกรณ์นั้น ในการปฏิบัติ อบต.
ขนาด 18,000 บีทียู (ระบบ Inverter)ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง พร้อม ช่องสาริกา
 จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง พร้อม ติดต้ัง ส าหรับติดต้ังในห้องส านัก
ครุภัณฑ์ ติดต้ัง ส าหรับติดต้ังในห้องส านัก งานองค์การบริหารส่วนต าบล

งานองค์การบริหารส่วนต าบล ช่องสาริกา 
ช่องสาริกา  จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน
 จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์

157 2)ค่าเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละจ านวนผู้ใช้ มีเคร่ืองปรับอากาศใช้ ส านักปลัด
ชนิดแขวน(ระบบ Inverter) เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน (ระบบ Inverter)ขนาด 24,000 เคร่ืองอุปกรณ์นั้น ในการปฏิบัติ อบต.
ขนาด 24,000 บีทียู (ระบบ Inverter)ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง พร้อม ช่องสาริกา
 จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง พร้อม ติดต้ัง ส าหรับติดต้ังในห้องส านัก
ครุภัณฑ์ ติดต้ัง ส าหรับติดต้ังในห้องส านัก งานองค์การบริหารส่วนต าบล

งานองค์การบริหารส่วนต าบล ช่องสาริกา 
ช่องสาริกา  จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน
 จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข

แบบ ผ.0๒



 -73- ๑๓๑

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

158 3)ค่าเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จ านวน 2 เคร่ือง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละจ านวนผู้ใช้ มีเคร่ืองปรับอากาศใช้ ส านักปลัด
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ค่าเคร่ืองปรับอากาศ ค่าเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองอุปกรณ์นั้น ในการปฏิบัติ อบต.
ขนาด 18,000 บีทียู แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ช่องสาริกา
 จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน ขนาด 18,000 บีทียู ขนาด 18,000 บีทียู
ครุภัณฑ์ จ านวน 2 เคร่ือง พร้อมติดต้ัง จ านวน 2 เคร่ือง พร้อมติดต้ัง

ส าหรับติดต้ังในห้องส านัก ส าหรับติดต้ังในห้องส านัก
งานองค์การบริหารส่วนต าบล งานองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องสาริกา ช่องสาริกา 
 จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน  จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

159 4)ค่าเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จ านวน 2 เคร่ือง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละจ านวนผู้ใช้ มีเคร่ืองปรับอากาศใช้ ส านักปลัด
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ค่าเคร่ืองปรับอากาศ ค่าเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองอุปกรณ์นั้น ในการปฏิบัติ อบต.
ขนาด 24,000 บีทียู แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ช่องสาริกา
 จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน ขนาด 24,000 บีทียู ขนาด 24,000 บีทียู
ครุภัณฑ์ จ านวน 2 เคร่ือง พร้อมติดต้ัง จ านวน 2 เคร่ือง พร้อมติดต้ัง

ส าหรับติดต้ังในห้องส านัก ส าหรับติดต้ังในห้องส านัก
งานองค์การบริหารส่วนต าบล งานองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องสาริกา ช่องสาริกา 
 จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน  จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข



 -74- ๑๓๒

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
160 5)ค่าโต๊ะปฏิบัติงานเหล็กพร้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะปฏิบัติ จ านวน 2 ชุด 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนเก้าอี้พร้อมใน เพื่ออ านวยความสะดวก อบต.

เก้าอี้ ขนาด 3.5  ฟุต งานเหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 3.5 โต๊ะปฏิบัติงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ การปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการ ช่องสาริกา

จ านวน 2 ชุด  ฟุต จ านวน 2 ชุด ขนาด 3.5  ฟุต จ านวน 2 ชุด ปฏิบัติงาน

จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่นเนื่องจาก

ไม่มีรายละเอียดในบัญชีมาตรฐาน ไม่มีรายละเอียดในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น ครุภัณฑ์จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น

161 6)ค่าโต๊ะปฏิบัติงานเหล็กพร้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะปฏิบัติ จ านวน 2 ชุด 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 จ านวนเก้าอี้พร้อมใน เพื่ออ านวยความสะดวก ส านักปลัด
เก้าอี้ ขนาด  5  ฟุต งานเหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 5 โต๊ะปฏิบัติงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ การปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการ อบต.
จ านวน 2 ชุด  ฟุต จ านวน 2 ชุด ขนาด  5  ฟุต จ านวน 2 ชุด  ปฏิบัติงาน ช่องสาริกา

จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่นเนื่องจาก
ไม่มีรายละเอียดในบัญชีมาตรฐาน ไม่มีรายละเอียดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น ครุภัณฑ์จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น

162 7)ค่าโต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในการจัด จ านวน 2 ชุด 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 จ านวนเก้าอี้พร้อมใน เพื่ออ านวยความสะดวก ส านักปลัด
 ขนาด 6 ฟุต จ านวน 2 ชุด ซ้ือค่าโต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ ค่าโต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ การปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการ อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะปฏิบัติงาน  ขนาด 6 ฟุต จ านวน 2 ชุด  ขนาด 6 ฟุต จ านวน 2 ชุด ปฏิบัติงาน ช่องสาริกา
เหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาดกว้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะปฏิบัติงาน
65 ซ.ม. ยาวไม่น้อยกว่า 135 เหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาดกว้าง เหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาดกว้าง
ซ.ม. จ านวน 2 ชุด จัดซ้ือตาม 65 ซ.ม. ยาวไม่น้อยกว่า 135 65 ซ.ม. ยาวไม่น้อยกว่า 135
ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราย ซ.ม. จ านวน 2 ชุด จัดซ้ือตาม ซ.ม. จ านวน 2 ชุด จัดซ้ือตาม
ละเอียดในบัญชีมาตรฐาน ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราย ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราย
ครุภัณฑ์ ละเอียดในบัญชีมาตรฐาน ละเอียดในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข



 -75- ๑๓๓

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
163 8)ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด จ านวน 2  ตู้ 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 จ านวนตู้ที่ใช้ในการจัด เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการ ส านักปลัด

ประตูเปิดสองบานอเนกประสงค์ ซ้ือค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ เก็บเอกสาร จัดเก็บเอกสารให้พร้อม อบต.
จ านวน 4 หลัง ประตูเปิดสองบานอเนกประสงค์ ประตูเปิดสองบานอเนก และเรียบร้อยในการ ช่องสาริกา

จ านวน 4  หลัง ประสงค์ จ านวน 4  หลัง ค้นหา
จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น เนื่อง
ไม่มีรายละเอียดในบัญชีมาตรฐาน จากไม่มีรายละเอียดในบัญชี
ครุภัณฑ์ มาตรฐานครุภัณฑ์

164 9)ค่าตู้เก็บเอกสาร(กระจกบาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด จ านวน 4 ตู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนตู้ที่ใช้ในการจัด เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการ ส านักปลัด
เล่ือน) จ านวน 4 หลัง จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร (กระจกบาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร(กระจกบาน เก็บเอกสาร จัดเก็บเอกสารให้พร้อม อบต.

เล่ือน) ขนาด 4 ฟุต จ านวน 4 เล่ือน) ขนาด 4 ฟุต จ านวน 4 และเรียบร้อยในการ ช่องสาริกา
หลัง จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น หลัง จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น ค้นหา
เนื่องจากไม่มีรายละเอียดในบัญ เนื่องจากไม่มีรายละเอียดในบัญ
ชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

165 10)ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านัก จ านวน 4 ตัว 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเก้าอี้พร้อมใน เพื่ออ านวยความสะดวก ส านักปลัด
ล้อเล่ือนพนักพิงสูง จ านวน 4 ตัว งาน ล้อเล่ือนพนักพิงสูง ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน การปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการ อบต.

จ านวน 4 ตัว  ล้อเล่ือน จ านวน 4 ตัว ปฏิบัติงาน ช่องสาริกา
จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่นเนื่อง
ไม่มีรายละเอียดในบัญชีมาตร จากไม่มีรายละเอียดในบัญชี
ฐานครุภัณฑ์ มาตรฐานครุภัณฑ์

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ



 -76- ๑๓๔

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
166 11)ค่าจัดซ้ือเก้าอื้ส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านัก จ านวน 2 ตัว 7,000       7,000       7,000       7,000       7,000       จ านวนเก้าอี้พร้อมใน เพื่ออ านวยความสะดวก ส านักปลัด

ล้อเล่ือนพนักพิงเต้ีย จ านวน 2 ตัวงานล้อเล่ือนพนักพิงเต้ีย จ านวน ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงานล้อ การปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการ อบต.
2 ตัว จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น เล่ือนพนักพิงเต้ีย จ านวน 2 ตัว ปฏิบัติงาน ช่องสาริกา
เนื่องจากไม่มีรายละเอียดในบัญ จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่นเนื่อง
ชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จากไม่มีรายละเอียดในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์

167 12)ค่าโต๊ะประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในการ จ านวน  20  ตัว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนโต๊ะประชุม เพื่อให้มีโต๊ะพร้อมใช้ใน ส านักปลัด
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะพับ จัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ จัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ ที่ได้จัดซ้ือ การปฏิบัติงาน และ อบต.
อเนกประสงค์ ขนาดโต๊ะ 180x  ขนาดโต๊ะ 180x 75 ซม.  ขนาดโต๊ะ 180x 75 ซม.  พร้อมการประชุมต่างๆ ช่องสาริกา
75 ซม. สีขาวโฟเมก้า สีขาวโฟเมก้า สีขาวโฟเมก้า 
 -หน้าโต๊ะท าจากไม้ตีโครงบุโฟ  -หน้าโต๊ะท าจากไม้ตีโครงบุโฟ  -หน้าโต๊ะท าจากไม้ตีโครงบุโฟ
เมก้าสีขาว เมก้าสีขาว เมก้าสีขาว
 -โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม  -โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม  -โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
พร้อมปุ่มรองขาต้ัง ปรับระดับ พร้อมปุ่มรองขาต้ัง ปรับระดับ พร้อมปุ่มรองขาต้ัง ปรับระดับ
สูง-ต่ า และพับได้จ านวน 20 ตัว สูง-ต่ า และพับได้จ านวน 20 ตัว สูง-ต่ า และพับได้จ านวน 20 ตัว
จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น
เนื่องจากไม่มีรายละเอียดใน เนื่องจากไม่มีรายละเอียดใน เนื่องจากไม่มีรายละเอียดใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ



 -77- ๑๓๕

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
168 13)จัดซ้ือเก้าอี้แถวเพื่อบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่า  จ านวน 4 ชุด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเก้าอี้ที่ใช้ มีเก้าอี้พร้อมในการให้ ส านักปลัด

ประชาชน จัดซ้ือเก้าอี้แถวเพื่อบริการ จัดซ้ือเก้าอี้แถวเพื่อบริการ บริการประชาชนมา บริการประชาชน อบต.

ประชาชน ประชาชน รับบริการ ช่องสาริกา

จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น

เนื่องจากไม่มีรายละเอียดใน

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

169 14)อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนก อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนก อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนก 1,000 1,000  -  -  - จ านวนผู้ใช้บริการ ประชาชนลดการใช้ ส านักปลัด
ประสงค์(Smart Card Reader) ประสงค์(Smart Card Reader) ประสงค์(Smart Card Reader) ส าเนาในการติดต่อ อบต.
จ านวน 1 เคร่ือง จ านวน 1 เคร่ือง จ านวน 1 เคร่ือง ราชการ ช่องสาริกา
จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น
เนื่องจากไม่มีรายละเอียดใน เนื่องจากไม่มีรายละเอียดใน เนื่องจากไม่มีรายละเอียดใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

170 15)ค่าจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด  - 10,000  -  - 10,000 ร้อยละของการใช้ใน  เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการ ส านักปลัด
จ านวน 1 ชุด ค่าจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา 1)ท าด้วยไม้สัก การด าเนินการจัด จัดกิจกรรมในการด า อบต.

จ านวน 1 ชุด 2)มีโต๊ะหมู่บูชา 9 นิ้ว ความกว้าง กิจกรรมต่างๆ เนินงานในพิธีต่างๆ ช่องสาริกา
1)ท าด้วยไม้สัก ตัวละ 9 นิ้ว
2)มีโต๊ะหมู่บูชา 9 นิ้ว ความกว้าง 3) มีฐานรองโต๊ะหมู่
ตัวละ 9 นิ้ว (จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน
3) มีฐานรองโต๊ะหมู่ ครุภัณฑ์)
(จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข



 -78- ๑๓๖

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
171 16)ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเจาะกระดาษ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จ านวน 1 เคร่ือง 11,800 11,800  - 11,800  - ร้อยละของการเจาะ มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ส านักปลัด

และเข้าเล่ม จ านวน 1 เคร่ือง เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม กระดาษและการเข้า การเจาะกระดาษและ อบต.
(จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน  จ านวน 1 เคร่ือง  จ านวน 1 เคร่ือง เล่ม เข้าเล่มที่รวดเร็วขึ้น ช่องสาริกา
ครุภัณฑ์) (จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน (จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์) ครุภัณฑ์)

172 17)ค่าจัดซ้ือผ้าม่านและอุปกรณ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ ผ้าม่านและอุปกรณ์ต่างๆ 100,000 100,000 100,000  -  - ร้อยละของการ ป้องกันแสงแดดในการ ส านักปลัด
ต่างๆ พร้อมติดต้ัง (เป็นครุภัณฑ์ ผ้าม่านและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมติดต้ัง (เป็นครุภัณฑ์ ปัองกันแสงแดด ปฏิบัติงานในส านักงาน อบต.
ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือจากบัญชี พร้อมติดต้ัง (เป็นครุภัณฑ์ ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือจากบัญชี ช่องสาริกา
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถ ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือจากบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถ
จัดหาได้ตามราคาท้องตลาดที่มี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถ จัดหาได้ตามราคาท้องตลาดที่มี
ครุภัณฑ์ดังกล่าวจ าหน่ายโดย จัดหาได้ตามราคาท้องตลาดที่มี ครุภัณฑ์ดังกล่าวจ าหน่ายโดย
มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์) ครุภัณฑ์ดังกล่าวจ าหน่ายโดย มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์)

มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์)

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

173 1)ค่าจัดซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์ เพื่อจ่ายเป็น่ค่าจัดซ้ือรถยนต์ จ านวน 1 คัน 1,359,000 1,359,000  -  -  - ร้อยละของการใช้งาน มียานพาหนะไว้เพียงพอ ส านักปลัด
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ตรวจการณ์ ค่าจัดซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์ ในการปฏิบัติงานทั้งใน อบต.
2,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ือง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า และนอกสถานที่ ช่องสาริกา
ยนต์ สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 2,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ือง 2,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ือง
กิโลวัตร์ เคร่ืองยนต์เซล ยนต์ สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 ยนต์ สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ กิโลวัตร์ เคร่ืองยนต์เซล กิโลวัตร์ เคร่ืองยนต์เซล

แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ
จัดซ้ือตามบัญชีมาตรฐาน จัดซ้ือตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

174 2)ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถบรรทุก จ านวน 1 คัน  - 879,000  -  -  - ร้อยละของการใช้งาน มียานพาหนะไว้เพียงพอ ส านักปลัด
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ในการปฏิบัติงานทั้งใน อบต.
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  และนอกสถานที่ ช่องสาริกา
ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด 2400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์
เคร่ืองยนต์ดีเซล แบบขับ เคร่ืองยนต์ดีเซล แบบขับ เคร่ืองยนต์ดีเซล แบบขับ
เคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

จัดซ้ือตามบัญชีมาตรฐาน จัดซ้ือตามบัญชีมาตรฐาน จัดซ้ือตามบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
175 3)ค่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ รถบรรทุกขนาด 1 ตัน จ านวน  -  - 1,358,000  -  - ร้อยละของการใช้งาน มียานพาหนะไว้เพียงพอ ส านักปลัด

 จ านวน 1 คัน รถบรรทุกขนาด 1 ตัน จ านวน  จ านวน 1 คัน ในการปฏิบัติงานทั้งใน อบต.
รถโดยสารขนาด 12  ที่นั่ง  จ านวน 1 คัน รถโดยสารขนาด 12  ที่นั่ง และนอกสถานที่ ช่องสาริกา
ที่นั่งปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า รถโดยสารขนาด 12  ที่นั่ง ที่นั่งปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า2,400 ซีซีหรือก าลังเคร่ือง ที่นั่งปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า กว่า2,400 ซีซีหรือก าลังเคร่ือง
ยนต์ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ กว่า2,400 ซีซีหรือก าลังเคร่ือง ยนต์ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์
จัดซ้ือตามบัญชีมาตรฐาน ยนต์ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ จัดซ้ือตามบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ จัดซ้ือตามบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข

งบประมาณ
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

176 1)ค่าจัดซ้ือเคร่ืองบันทึกเสียง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เคร่ืองบันทีกเสียงจ านวน2เคร่ือง  -  -  -  - 10,000 ร้อยละชองการใช้ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ส านักปลัด
จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองบันทีกเสียงจ านวน 2เคร่ือง หน่วยความจ าตัวเคร่ืองไม่น้อย เคร่ืองบันทึกเสยง บันทึกข้อมูลให้มีความ อบต.
หน่วยความจ าตัวเคร่ืองไม่น้อย หน่วยความจ าตัวเคร่ืองไม่น้อย กว่า4 GB พร้อมช่องใส่MicroSD ชัดเจนยิ่งขึ้น ช่องสาริกา
กว่า4 GB พร้อมช่องใส่MicroSD กว่า4 GB พร้อมช่องใส่MicroSD จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่นตามคุณ
จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่นตามคุณ จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่นตามคุณ ลักษณะเฉพาะที่จ าเป็น ไม่มี
ลักษณะเฉพาะที่จ าเป็น ไม่มี ลักษณะเฉพาะที่จ าเป็น ไม่มี ก าหนดในบัญชี ราคามาตรฐาน
ก าหนดในบัญชี ราคามาตรฐาน ก าหนดในบัญชี ราคามาตรฐาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ (จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น ตาม
(จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น ตาม (จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น ตาม คุณลักษณะเฉพาะที่จ าเป็นไม่มี
คุณลักษณะเฉพาะที่จ าเป็นไม่มี คุณลักษณะเฉพาะที่จ าเป็นไม่มี ก าหนดในบัญชี ราคามาตรฐาน
ก าหนดในบัญชี ราคามาตรฐาน ก าหนดในบัญชี ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์)
ครุภัณฑ์) ครุภัณฑ์)

177 2)ค่าตู้ล าโพงอเนกประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จ านวน 1 ชุด 15,000  -  - 15,000  - จ านวนที่ใช้ในกิจ มีเคร่ืองเสียงพร้อมใน ส านักปลัด
ขนาด 15 นิ้ว จ านวน 1 ชุด ตู้ล าโพงอเนกประสงค์ ขนาด 15 ตู้ล าโพงอเนกประสงค์ ขนาด 15 กรรมในองค์การ การจัดกิจกรรม อบต.

นิ้ว จ านวน 1 ชุด นิ้ว จ านวน 1 ชุด บริหารส่วนต าบล ช่องสาริกา
แบบเคล่ือนที่ พร้อมไมค์ลอย แบบเคล่ือนที่ พร้อมไมค์ลอย ช่องสาริกา
PA  Speaker System 450/ PA  Speaker System 450/
900 w RMS 15" MP3/USB/ 900 w RMS 15" MP3/USB/
ไมค์ลอย VHF x 2 เอ็กโค่,Mic/ ไมค์ลอย VHF x 2 เอ็กโค่,Mic/
line in, อัดเสียงได้ ล าโพงพกพา line in, อัดเสียงได้ ล าโพงพกพา
รองรับสัญญาณ Bluetooth รองรับสัญญาณ Bluetooth 

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
Portable sound system Portable sound system
 -ล าโพง 2 ทาง 15 นิ้ว รองรับ  -ล าโพง 2 ทาง 15 นิ้ว รองรับ
บูลทูส พร้อมไมค์ลอย VHF 2 อัน บูลทูส พร้อมไมค์ลอย VHF 2 อัน
 -ก าลับขับสูงสุด 450w./900w.  -ก าลับขับสูงสุด 450w./900w.
 -ก าลังขับพาวเวอร์แอมป์สูงสุด  -ก าลังขับพาวเวอร์แอมป์สูงสุด
150 w 150 w
 -ความไวการตอบสนองล าโพง  -ความไวการตอบสนองล าโพง 
99dB 99dB
 -ช่องส าหรับเสียบ USB  เล่น  -ช่องส าหรับเสียบ USB  เล่น
MP3 ได้ MP3 ได้
 -มีไมค์ลอยแบบมือถือให้ 2 ตัว  -มีไมค์ลอยแบบมือถือให้ 2 ตัว
ย่านความ VHF ย่านความ VHF
 -ตอบสนองย่านความถี่ 35Hz -  -ตอบสนองย่านความถี่ 35Hz - 
20kHz 20kHz
 -เพาเวอร์ซัพพลาย 220-240  -เพาเวอร์ซัพพลาย 220-240
Vac / 50 - 60Hz Vac / 50 - 60Hz
 -โวลุ่มปรับเสียง เบส แหลม  -โวลุ่มปรับเสียง เบส แหลม
ปรับทุ้ม-แหลม ปรับทุ้ม-แหลม 
 -Mic, Line Input .ใช้ไมลค์ลอย  -Mic, Line Input .ใช้ไมลค์ลอย
ได้ ได้
 -แบตเตอร่ีในตัว (ชาร์จไฟบ้าน  -แบตเตอร่ีในตัว (ชาร์จไฟบ้าน
ปกติ ปกติ
 -ตัดเสียงเพลงอัตโนมัตเมื่อพูด  -ตัดเสียงเพลงอัตโนมัตเมื่อพูด
ไมโครโฟน ไมโครโฟน

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ



 -83- ๑๔๑

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
 -ไมโครโฟนปรับ ECHO มีปุ่มปรับ  -ไมโครโฟนปรับ ECHO มีปุ่มปรับ
เอ็กโคได้ (เสียงก้อง) เอ็กโคได้ (เสียงก้อง)
 -ช่องต่อไมโครโฟนมีสาย และ  -ช่องต่อไมโครโฟนมีสาย และ
Line input Line input
 -ชาร์จไฟในตัว และ แบตเตอร่ี  -ชาร์จไฟในตัว และ แบตเตอร่ี
ชาร์จ ชาตได้ในตัวตู้ล าโพง ชาร์จ ชาตได้ในตัวตู้ล าโพง
จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น ตามคุณ จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น ตามคุณ
ลักษณะเฉพาะที่จ าเป็นไม่มีก าหนด ลักษณะเฉพาะที่จ าเป็นไม่มีก า
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หนดในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

178 1)ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย กล้องถ่ายภาพนิ่ง 33,000 33,000  -  -  - ร้อยละของการถ่าย เพื่อใช้ส าหรับถ่ายภาพ ส านักปลัด
ระบบดิจิตอล DSL - R ความ ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล DSL - R ความ ภาพ บันทึกภาพ โครงการ/กิจกรรม ของ อบต.
ละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้าน ระบบดิจิตอล DSL - R ความ ละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้าน โครงการ/กิจกรรมของ องค์การบริหารส่วน ช่องสาริกา
พิกเซลพร้อมเลนส์ถ่ายภาพ ละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้าน พิกเซลพร้อมเลนส์ถ่ายภาพ องค์การบริหารส่วน ต าบล
จ านวน 1 ชุด พิกเซลพร้อมเลนส์ถ่ายภาพ จ านวน 1 ชุด ต าบลช่องสาริกา
(จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่นตาม จ านวน 1 ชุด (จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่นตาม
คุณลักษณะเฉพาะที่จ าเป็นไม่มี (จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่นตาม คุณลักษณะเฉพาะที่จ าเป็นไม่มี
ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐาน คุณลักษณะเฉพาะที่จ าเป็นไม่มี ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์)

179 2)ค่าจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จ านวน 1 ชุด 29,900  - 29,900  - 29,900 ร้อยละของการใช้ใน เพื่อใช้ในการด าเนินงาน ส านักปลัด
โปรเจคเตอร์ระดับ XGA เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ การด าเนินงานและ ในการจัดกิจกรรมและ อบต.
ขนาด 4,000 -ANSL Lumens ระดับ XGA ขนาด 4,000 ระดับ XGA ขนาด 4,000 กิจกรรมขององค์การ ประชุมต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ช่องสาริกา
จ านวน 1 ชุด  -ANSL Lumens จ านวน 1 ชุด  -ANSL Lumens จ านวน 1 ชุด บริหารส่วนต าบล
จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 

คุณลักษณะ คุณลักษณะ
1)เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียว 1)เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียว
สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉาย สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดดีโอ ภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดดีโอ
2)ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD 2)ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD
หรือระบบ DLP หรือระบบ DLP

แบบ ผ.0๒
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งบประมาณ
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
3)ระดับ XGA เป็นระดับความ 3)ระดับ XGA เป็นระดับความ
ละเอียดของภาพ ละเอียดของภาพ
4)ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่า 4)ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่า
ความส่องสว่างขั้นต่ า ความส่องสว่างขั้นต่ า
(ANSI Lumens) (ANSI Lumens)
จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 

180 3)ค่าจอแสดงภาพ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จ านวน 1 เคร่ือง  - 30,000  -  - 30,000 ร้อยละของจ านวนงาน มีเคร่ืองมือไว้พร้อมใน ส านักปลัด
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จอแสดงภาพ จอแสดงภาพ ที่ได้ด าเนินการ การปฏิบัติงาน อบต.
จ านวน 1 เคร่ือง ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ช่องสาริกา
จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น จ านวน 1 เคร่ือง จ านวน 1 เคร่ือง
เนื่องจากไม่มีรายละเอียดใน จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีรายละเอียดใน เนื่องจากไม่มีรายละเอียดใน

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

181 4)ค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ โทรทัศน์  โทรทัศน์ 46,000 46,000  - 46,000  - ร้อยละของการ เพื่อรองรับการ และ ส านักปลัด
(LED TV) แบบ Smart TV แอล อี ดี (LED TV)แบบSmart แอล อี ดี (LED TV)แบบSmart ให้บริการประชาชน ผ่อนคลายในการรอรับ อบต.
ระดับความละเอียดจอภาพ TV ระดับความละเอียดจอภาพ TV ระดับความละเอียดจอภาพ การบริการจากอบต. ช่องสาริกา
3840x2160 พิกเซล 3840x2160 พิกเซล 3840x2160 พิกเซล
ขนาด 50 นิ้ว พร้อมติดต้ัง ขนาด 50 นิ้ว พร้อมติดต้ัง ขนาด 50 นิ้ว พร้อมติดต้ัง
จ านวน 2 เคร่ือง จ านวน 2 เคร่ือง จ านวน 2 เคร่ือง
จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ครุภณัฑ์งานบา้นและงานครัว

182 1)ค่าจัดซ้ือตู้เย็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เย็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เย็น  -  - 30,000  - 30,000 ร้อยละของการใช้งาน มีไว้รองรับการบริการ ส านักปลัด
ขนาด 16 คิวบิกฟุต ขนาด 16 คิวบิกฟุต ขนาด 16 คิวบิกฟุต และการบริการ ประชาชน อบต.
 จ านวน 1 ตู้ จ านวน 1 ตู้ จ านวน 1 ตู้ ช่องสาริกา
จัดซ้อตามบัญชีราคามาตรฐาน จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 1)ขนาดที่ก าหนดเป็นความจุ

ภายในขั้นต่ า
2)เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิ
ภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย
3)การจัดซ้ือตู้เย็นขนาดอื่นๆ
ให้พิจารณาถึงการประหยัด พลัง
งานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคา

183 2)ค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าร้อนน้ าเย็น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ  -  -  -  - 60,000 ร้อยละของจ านวน เพื่อให้ประชาชนได้รับ ส านักปลัด
แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จัดซ้ือเคร่ืองท าร้อนน้ าเย็น เคร่ืองท าร้อนน้ าเย็น ผู้ใช้บริการ การบริการอย่างทั่วถึง อบต.
จ านวน 2 เคร่ือง พร้อมติดต้ัง แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก ช่องสาริกา
จัดซ้ือตามราคาบัญชีมาตฐาน จ านวน 2 เคร่ือง พร้อมติดต้ัง จ านวน 2 เคร่ือง พร้อมติดต้ัง
ครุภัณฑ์ จัดซ้ือตามราคาบัญชีมาตฐาน จัดซ้ือตามราคาบัญชีมาตฐาน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.0๒
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
184 3)ค่าจัดซ้ือถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ ถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้า  -  -  -  - 5,000 จ านวนร้อยละของ มีอุปกรณ์ไว้ในการจัด ส านักปลัด

จ านวน 1 เคร่ือง ถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง กิจกรรมที่ด าเนินการ กิจกรรมของ อบต. อบต.
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า25 ลิตร จ านวน 1 เคร่ือง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า25 ลิตร ช่องสาริกา
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดเนื่อง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า25 ลิตร คุณลักษณะ
จากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน คุณลักษณะ เป็นถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้า ขนาด
ครุภัณฑ์) เป็นถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้า ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร (มี

ความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร (มี มอก.) 
มอก.) (จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดเนื่อง
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดเนื่อง จากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
จากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์)
ครุภัณฑ์)

185 4)ค่าจัดซ้ือถังแช่แข็งพลาสติก 4)ค่าจัดซ้ือถังแช่แข็งพลาสติก ถังแช่แข็งพลาสติก  -  -  - 10,000 10,000 จ านวนร้อยละของ มีอุปกรณ์ไว้ใช้ในการ ส านักปลัด
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 การจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม อบต.
 ลิตร จ านวน  2 ถัง ราคาถังละ  ลิตร จ านวน  2 ถัง ราคาถังละ  ลิตร จ านวน  2 ถัง ราคาถังละ ช่องสาริกา
5,000 บาท 5,000 บาท 5,000 บาท
(เป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือ คุณลักษณะ คุณลักษณะ
จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นถังแช่น้ าแข็งพลาสติกชนิด เป็นถังแช่น้ าแข็งพลาสติกชนิด
สามารถจัดหาได้ตามราคาท้อง ใส้ในขาว มีขนาดความจุไม่น้อย ใส้ในขาว มีขนาดความจุไม่น้อย
ตลาดที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว กว่า 200 ลิตร กว่า 200 ลิตร 
จ าหน่ายโดยมีคุณลักษณะเฉพาะ (เป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือ (เป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือ
ครุภัณฑ์) จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

สามารถจัดหาได้ตามราคาท้อง สามารถจัดหาได้ตามราคาท้อง
ตลาดที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว ตลาดที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
จ าหน่ายโดยมีคุณลักษณะเฉพาะ จ าหน่ายโดยมีคุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์) ครุภัณฑ์)

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์  
186 1)ค่าเคร่ืองส ารองไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จ านวน 10 เคร่ือง 30,000  - 30,000  - 30,000 จ านวนเคร่ืองส ารอง เพื่อป้องกันการเกิดไฟตก ส านักปลัด

ขนาด 800 VA เคร่ืองส ารองไฟฟ้า เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ไฟ ในการค้นหาข้อมูล อบต.
จ านวน 10 เคร่ือง ขนาด 800 VA ขนาด 800 VA ช่องสาริกา
เคร่ืองละ 3,000 บาท จ านวน 10 เคร่ือง จ านวน 10 เคร่ือง
เนื่องจากไม่มีรายละเอียดใน เคร่ืองละ 3,000 บาท เคร่ืองละ 3,000 บาท
จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีรายละเอียดใน เนื่องจากไม่มีรายละเอียดใน
เนื่องจากไม่มีรายละเอียดใน จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีรายละเอียดใน เนื่องจากไม่มีรายละเอียดใน

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

187 2)ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จ านวน 2 เคร่ือง 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 จ านวนคอมพิวเตอร์ มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมใน ส านักปลัด
งานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน ที่พร้อมใช้งาน การปฏิบัติงานการ อบต.
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอ ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอ บริการประชาชน ช่องสาริกา
19 นิ้ว)  จ านวน 2 เคร่ือง แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง 19 นิ้ว)  จ านวน 2 เคร่ือง 19 นิ้ว)  จ านวน 2 เคร่ือง
และคุณลักษณะพื้นฐาน จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง
การจัดหาอุปกรณ์และคอมพิว และคุณลักษณะพื้นฐาน และคุณลักษณะพื้นฐาน
เตอร์ การจัดหาอุปกรณ์และคอมพิว การจัดหาอุปกรณ์และคอมพิว

เตอร์ เตอร์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
แบบ ผ.0๒

งบประมาณ
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

188 3)ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จ านวน 2 เคร่ือง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนคอมพิวเตอร์ มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมใน ส านักปลัด
งานประมวลผล แบบที่ 2* ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ ที่พร้อมใช้งาน การปฏิบัติงานการ อบต.
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า งานประมวลผล แบบที่ 2* งานประมวลผล แบบที่ 2* บริการประชาชน ช่องสาริกา
19 นิ้ว) จ านวน 2 เคร่ือง (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ 19 นิ้ว) จ านวน 2 เคร่ือง 19 นิ้ว) จ านวน 2 เคร่ือง
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

189 4)ค่าเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LEDเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด จ านวน 2 เคร่ือง 17,800 17,800 17,800  -  - มีวัสดุพร้อมใช้ในการ มีวัสดุพร้อมใช้ในการ ส านักปลัด
ขาวด า ชนิด Network ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน อบต.
 แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 ขาวด าชนิด Network แบบที่1 ช่องสาริกา
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ (28 หน้า/นาที)ราคา 8,900 (28 หน้า/นาที)ราคา 8,900
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
ระบบคอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ

ลัษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ ลัษณะพื้นฐานการจัดหา
และระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

190 5)สแกนเนอร์ ส าหรับงานเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง จ านวน 1 เคร่ือง 3,200 3,200  - 3,200  - มีวัสดุพร้อมใช้ในการ มีวัสดุพร้อมใช้ในการ ส านักปลัด
ทั่วไป สแกนเนอร์ ส าหรับงานเอกสาร เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงาน ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน อบต.
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ ทั่วไป เอกสารทั่วไป ช่องสาริกา
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ คุณลักษณะพื้นฐาน คุณลักษณะพื้นฐาน เกณฑ์
ระบบคอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ ราคากลางและคุณลักษณะ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข

งบประมาณ
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์

ระบบคอมพิวเตอร์

191 1)ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของค่าบ ารุง มีค่าบ ารุงรักษาและ ส านักปลัด
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ต่างๆซ่ึงมีราคาคราว ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง และปรับปรุงครุภัณฑ์ ปรับปรุงครุภัณฑ์ อบต.

หนึ่ง ต้ังแต่ 5,000 บาท ครุภัณฑ์ พร้อมในการปฏิบัติ ช่องสาริกา
ขึ้นไป งาน

 
 

งบประมาณ
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

192 1)โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อให้ส านักงานมีความพร้อม โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน 15,000,000  -  -  - การด าเนินงานการ มีอาคารส านักงานพร้อม ส านักปลัด

ส านักงานอบต.ช่องสาริกา ในการปฏิบัติงานเพียงพอต่อ โดยขยายเพิม่ด้านหลังเป็นอาคาร ก่อสร้างของอบต. ในการปฏิบัติหน้าที่แล กองช่าง

โดยขยายเพิม่ด้านหลังเป็นอาคาร เจ้าหน้าที่ และการรับบริการ 2 ชั้น หมู่ที่ ต าบลช่องสาริกา บริการประชาชน อบต.

2 ชั้น หมู่ที่ 1 ต าบลช่องสาริกา ประชาชน พืน้ทีด่ าเนินการไมน่้อยกว่า 900 ตร.ม. ช่องสาริกา

พืน้ทีด่ าเนินการไมน่้อยกว่า 900 ตร.ม.  (รายละเอียดตามแบบที่อบต.

(รายละเอียดตามแบบที่อบต. ก าหนด)  

ก าหนด)

193 2)โครงการก่อสร้างร้ัว คสล.บริเวณเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ร้ัวคสล. บริเวณด้านหน้าส านัก 500,000 500,000  -  -  - โครงการที่ก่อสร้าง พื้นที่เวลานอกราชการ ส านักปลัด
ด้านหน้า สนง.อบต.ช่องสาริกา โครงการก่อสร้างร้ัว คสล.บริเวณ งานองค์การบริหารส่วนต าบล 2.เพื่อแสดงแนวเขต อบต.

ด้านหน้า สนง.อบต.ช่องสาริกา ช่องสาริกา ที่ชัดเจนของอบต. ช่องสาริกา
ช่องสาริกา

194 3)โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดจ้างใน จ านวน 1  โครงการ 350,000 350,000  -  -  - ร้อยละของจ านวน มีที่จอดรถมากขึ้น ส านักปลัด
ส าหรับผู้มาติดต่อราชการด้าน โครงการาก่อสร้างโรงจอดรถ โรงจอดรถส าหรับผู้มาติดต่อ  ผู้มาใช้บริการมีที่จอด อบต.
หน้า สนง.อบต.ช่องสาริกา ส าหรับผู้มาติดต่อราชการด้าน ราชการด้านหน้า สนง.อบต. รถ ช่องสาริกา
ขนาดหลังคากว้าง 6 เมตร หน้า สนง.อบต.ช่องสาริกา ช่องสาริกา ขนาดหลังคากว้าง
ยาว 70.00เมตร ด้านหน้าสูง ขนาดหลังคากว้าง 6.00 เมตร 6.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร
2.80 เมตร ยาว 70.00 เมตร ด้านหน้าสูง ด้านหน้าสูง 2.80 เมตร

2.80 เมตร

แบบ ผ.0๒
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

195 4)โครงการต่อเติม ซ่อมแซม เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมขององค์ อาคารห้องประชุม ๕,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -  - จ านวน เจ้าหน้าที่ มีสถานที่ในการปฏิบัติ  -ส านักปลัด
 อาคารห้องประชุม การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา และผู้รับบริการประ งานและรองรับบริการ อบต.
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง ชาชน ประชาชนได้อย่างเพียง ช่องสาริกา
สาริกา พอ  -กองช่าง

อบต.ช่องสาริ
การ

196 5)โครงการตบแต่งภายในอาคาร เพื่อให้วัสดุ อุปกรณ์ พร้อมใน วัสดุ ครุภัณฑ์  อุปกรณ์ต่างๆ ๕,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -  - จ านวน วัสดุ อุปกรณ์ อาคารมี วัสดุ อุปกรณ์  -ส านักปลัด
ส านักงาน อาคาร เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ที่ใช้ในการตกแต่ง อาคาร  ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  พร้อมในการ อบต.

สถานที่ภายในอาคารส านักงาน ปฏับัติงาน ช่องสาริกา
 -กองช่าง
อบต.ช่องสาริ
การ

197 6)ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อม 1 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของค่าบ ารุง ค่าบ ารุงรักษาและ ส านักปลัด
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง แซมที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง รักษาและปรับปรุง ปรับปรุงที่ดินและส่ิง อบต.

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่องสาริกา

198 7)โครงการปรับปรุงห้องประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการปรับปรุงห้องประชุม 5,000,000 5,000,000  -  -  - ร้อยละ 80 มีห้องประชุมพร้อมใน ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง โครงการปรับปรุงห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง ห้องประชุมมีความ การด าเนินกิจกรรมต่างๆ กองช่าง
สาริกา องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง สาริกา พร้อมในการด าเนืน อบต.

สาริกา กิจกรรม ช่องสาริกา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

199 8)โครงการปรับปรุงบ้านพักไว้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ส านักงานอบต.เพิ่มขึ้น 500,000 500,000 500,000  -  - ร้อยละของค่าบ ารุง ค่าบ ารุงรักษาและ ส านักปลัด

เป็นอาคารส านักงาน อบต. 3)โครงการปรับปรุงบ้านพักไว้ รักษาและปรับปรุง ปรับปรุงที่ดินและส่ิง กองช่าง

ช่องสาริกา หมู่ที่ 1 ต าบลช่อง เป็นอาคารส านักงาน อบต. ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ก่อสร้าง อบต.

สาริกา ช่องสาริกา หมู่ที่ 1 ต าบลช่อง ช่องสาริกา

สาริกา

200 9)ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของจ านวน มีค่าออกแบบค่าควบ ส านักปลัด
ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือควบคุมงานก่อสร้าง ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ค่าออกแบบค่าควบ คุมงานที่จ่ายให้แก่ อบต.
หรือบุคคลภายนอก ที่จ้างบริการจากกบุคคล ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล คุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชนนิติบุคคลหรือ ช่องสาริกา

ธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อ หรือบุคคลภายนอก เอกชนนิติบุคคล บุคคลภายนอก
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือบุคคลภายนอก
ที่อยู่ในกิจการหรืออ านาจหน้าที่
ของอบต.ช่องสาริกา

35,690,700 13,534,800 5,909,700 3,930,000 4,058,900

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

รวม
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.2 แผนงานบริหารงานคลัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

201 1)ค่าบ ารุงบ ารุงรักษาและ เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงและรักษา 1 โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของค่าซ่อมแซม มีครุภัณฑ์พร้อมใช้ใน กองคลัง
ซ่อมแซม ซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้สามารถใช้ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุดแต่ยัง ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ การปฏิบัติงาน อบต.

งานได้ตามปกติ สามารถซ่อมแซมได้ให้สามารถ ปฏิบัติงาน ช่องสาริกา
ใช้งานได้ปกติ

หมวดวัสดุ
202 1)วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน 1 โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนวัสดุส านักงาน มีวัสดุพร้อมใช้ในการ กองคลัง

ได้แก่ กระดาษ แฟ้ม เคร่ืองเขียน จัดหาวัสดุให้พร้อมใช้งาน ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในหน้าที่ อบต.
แบบพิมพ์ต่างๆ ตรายาง และวัสดุ และให้บริการ ช่องสาริกา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

203 2)วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองใช้ต่างๆที่ 1 โครงการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของวัสดุงาน มีวัสดุพร้อมใช้ในการ กองคลัง
เป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จัดหาวัสดุเคร่ืองใช้ให้พร้อม บ้านงานครัวและอื่นๆ ท าความสะอาดและ อบต.

วัสดุท าความสะอาด และอุปกรณ์ ใช้งาน ในการปฏิบัติงาน วัสดุอื่นๆ พร้อมใช้งาน ช่องสาริกา
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

204 3)วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ 1 โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยของวัสดุยานพา มีวัสดุพร้อมใช้ในการ กองคลัง
และขนส่งและรายการอื่นๆ ที่ จัดหาวัสดุยานพาหนะและขน พาหนะและขนส่ง ปฏิบัติงานในหน้าที่ อบต.
เกี่ยวข้อง เช่น แบตเตอร่ี ฯลฯ ส่งใช้งาน พร้อมใช้งาน และให้บริการ ช่องสาริกา

205 4)วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1 โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของน้ ามันเชื้อ มีวัสดุพร้อมในการใช้ กองคลัง
และหล่อล่ืนต่างๆ ส าหรับรถยนต์ จัดหาน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อ เพลิงและหล่อล่ืนให้ งาน อบต.
ที่ใช้ในงานราชการของกองคลัง ล่ืนให้พร้อมในการปฏิบัติ พร้อมใช้งาน ช่องสาริกา

ราชการ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.2 แผนงานบริหารงานคลัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

206 5)วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 โครงการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของวัสดุคอม มีวัสดุพร้อมใช้ในการใช้ กองคลัง
ได้แก่ หมึกเคร่ืองพิมพ์ และวัสดุ จัดหาวัสดุให้พร้อมใช้งาน พิวเตอร์พร้อมใช้งาน งาน อบต.
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่องสาริกา

207 6)วัสดุอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง 1 โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของวัสดุอื่นๆ มีวัสดุพร้อมใช้ในการใช้ กองคลัง
ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท จัดหาวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในการ ให้พร้อมใช้งาน งาน อบต.
ตามระเบียบวิธีการประมาณ ปฏิบิงาน ช่องสาริกา

ครุภัณฑ์ส้านักงาน
208 1)จัดเก้าอี้ระดับผู้บริหารจ านวน เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ระดับ เก้าอี้ระดับผู้บริหารจ านวน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของครุภัณฑ์ มีครุภัณฑ์พร้อมใช้ใน กองคลัง

2 ตัว ผู้บริหารเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 2 ตัว ส านักงาน ใช้เพียงพอ การปฏิบัติงานในหน้าที่ อบต.
จัดซ้ือ จ านวน 2 ตัว พร้อมใช้ในการท างาน และให้บริการ ช่องสาริกา

209 2)จัดซ้ือเก้าอี้ส าหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ส าหรับ เก้าอี้ส าหรับเจ้าหน้าที่ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ร้อยละของครุภัณฑ์ มีเก้าอี้ส าหรับเจ้าหน้าที่ กองคลัง
จ านวน 2 ตัว เจ้าหน้าที่ จ านวน 2 ตัว เพื่อเป็น จ านวน 2 ตัว ให้เพียงพอและพร้อม พร้อมใช้ในการใช้งาน อบต.

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ ใช้งาน ช่องสาริกา

210 3)จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็กขนาด เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะท างานเหล็ก โต๊ะท างานเหล็ก ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละของครุภัณฑ์ มีครุภัณฑ์ส านักงาน กองคลัง
3.5 ฟุต พร้อมเก้าอี้ จ านวน ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมเก้าอี้ ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมเก้าอี้ ให้เพียงพอและพร้อม พร้อมในการใช้งาน อบต.
2 ชุด จ านวน 2 ชุด เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จ านวน 2 ชุด ใช้งาน ช่องสาริกา

ในการจัดซ้ือ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.2 แผนงานบริหารงานคลัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

211 4)จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบบาน เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เอกสารแบบ ตู้เอกสารแบบบานเล่ือน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของครุภัณฑ์ให้ มีครุภัณฑ์ส านักงาน กองคลัง
เล่ือนประตูเปิด 2 บาน จ านวน บานเล่ือน ประตูเปิด 2 บาน ประตูเปิด 2 บาน จ านวน 4 เพียงพอและพร้อมใช้ พร้อมในการใช้งาน อบต.
4 หลัง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ หลัง งาน ช่องสาริกา

หลัง
212 5)จัดซ้ือตู้เอกสารแบบ 2 บาน เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เอกสารแบบ ตู้เอกสาร แบบ 2 บาน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละของครุภัณฑ์ มีครุภัณฑ์พร้อมใช้ในการ กองคลัง

จ านวน 2 หลัง 2 บาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ านวน 2 หลัง ส านักาน ให้เพียงพอ ปฏิบัติงานในหน้าที่และ อบต.
จัดซ้ือ พร้อมใช้ในการท างาน ให้บริการ ช่องสาริกา

213 6)จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ร้อยละของครุภัณฑ์ให้ มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง
แบบต้ังโต๊ะ ส าหรับงานประมวล เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ ต้ังโต๊ะ ส าหรับงานประมวลผล เพียงพอและพร้อมใช้ พร้อมในการใช้งาน อบต.
ผลแบบที่ 1 จ านวน 1 ชุด ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 แบบที่ 1 จ านวน 1 ชุด งาน ช่องสาริกา

จ านวน 1 ชุด

214 7)จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ร้อยละของครุภัณฑ์ มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง
แบบต้ังโต๊ะ ส าหรับงานประมวล เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ ต้ังโต๊ะ ส าหรับงานประมวลผล ให้เพียงพอและพร้อม พร้อมในการใช้งาน อบต.
ผล แบบที่ 2 จ านวน 1 ชุด ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 แบบที่ 2 จ านวน 1 ชุด ใช้งาน ช่องสาริกา

จ านวน 1 ชุด

215 8)จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองพิมพ์แบบ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ร้อยละของครุภัณฑ์ มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง

(Inkjet Printer)ส าหรับกระดาษ ฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับ (Inkjet Printer) ส าหรับ ให้เพียงพอและพร้อม พร้อมในการใช้งาน อบต.

แบบ A3 และ A4 จ านวน 1 ชุด กระดาษแบบ A3 และ A4 กระดาษแบบ A3 และ A4 ใช้งาน ช่องสาริกา

จ านวน 1 ชุด จ านวน 1 ชุด

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.2 แผนงานบริหารงานคลัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

216 9)จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบ เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละของครุภัณฑ์ มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง
เลเซอร์หรือ LED ขาวด า แบบเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า แบบเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ให้เพียงพอและพร้อม พร้อมในการใช้งาน อบต.
ความละเอียดไม่น้อยกว่า ความละเอียดไม่น้อยกว่า ความละเอียดไม่น้อยกว่า ใช้งาน ช่องสาริกา
600x600 dpi จ านวน 1 ชุด  600x600 dpi จ านวน 1 ชุด  600x600 dpi จ านวน 1 ชุด

๖๒๒,๐๐๐ ๖๒๒,๐๐๐ ๖๒๒,๐๐๐ ๖๒๒,๐๐๐ ๖๒๒,๐๐๐รวม  16 โครงการ

แบบ ผ.0๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

217 1)ค่าจัดซ้ือรถบรรทุกน้ าดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จ านวน 1 คัน  - 6,900,000  -  - 6,900,000 ร้อยละของการใช้ มียานพาหนะไว้เพียงพอ ส านักปลัด
อเนกประสงค์ ขนาดความจุ ค่าจัดซ้ือรถบรรทุกน้ าดับเพลิง รถบรรทุกน้ าดับเพลิง ยานพาหนะในการ ในการปฏิบัติงานทั้งใน อบต.
12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ อเนกประสงค์ ขนาดความจุ อเนกประสงค์ ขนาดความจุ ปฏิบัติงานนอกสถาน นอกสถานที่และบริการ ช่องสาริกา
จ านวน 1 คัน 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ ที่การให้บริการประ ในการให้น้ าในการ

จ านวน 1 คัน จ านวน 1 คัน ชาชนในการให้ อุปโภคบริโภค
 บริการอุปโภคบริโภค

 - 6,900,000  -  - 6,900,000

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

รวม
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หมวดวัสดุ
218 1)วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก จ านวน 1 โครงการ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ มีวัสดุส านักงานพร้อม มีวัสดุพร้อมในการ กองช่าง

ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ใช้ในการรปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในหน้าที่และ อบต.
เป็ก เข็มหมุด เทปพีวีซีใส ให้บริการประชาชน ช่องสาริกา
(สกอตซ์เทป) กระดาษไข น้ ายา
ลบ กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ
กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด ประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ค
ผ้าส าลี แปรงลบกระดานด า ตรา
ยาง ซอง ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ที่ได้จาก
การซ้ือหรือจ้าง พิมพ์ ของใช้ใน
การบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผ้ึง
ขาต้ัง (กระดานด า) ที่ถูพื้น 
ตะแกรงวางเอกสาร น้ าด่ืม

219 2)วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1 โครงการ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ มีวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ มีวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง
เช่น สายอากาศหรือเสาอากาศ ใช้งานร้อยละ 100 พร้อมใช้ในการปฏิบัติ อบต.
ส าหรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์ งาน ช่องสาริกา
จานรับสัญญานดาวเทียม โคม
ไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อ
แปลงไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน
ผังแสดงวงจร ต่างๆ แผงบังคับ
ทางไฟ  ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร้ง

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ไฟฟ้า เคร่ืองวัดความต้านทาน

ไฟฟ้าเคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า

เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้า

มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า

เคร่ืองประจุไฟ เคร่ืองตัดกระแส

ไฟฟ้าอัตโนมัติ เคร่ืองสัญญาณ

เตือนภัย เคร่ืองจับสัญญาณดาว
เทียม

220 3)วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใช้ จ านวน 1 โครงการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนวัสดุงานบ้าน มีวัสดสุงานบ้านงานครัว กองช่าง
ต่างๆ ที่เป็นวัสดุงานบ้านงานครัว งานครัวพร้อมใช้งาน พร้อมในการปฏิบัติงาน อบต.
เช่นช้อนส้อม ถาดสแตนเลส ช่องสาริกา
แก้วน้ า ผงซักฟอก ไม้ขนไก่ จาน
แก้วน้ า ไม้ถูพื้น น้ ายาถูพื้น น้ ายา

 ล้างจาน ถังขยะ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

221 4)ค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น จ านวน 1 โครงการ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ร้อยละของวัสดุก่อสร้าง มีวัสดุพร้อมในการ กองช่าง
ยางมะตอย ไม้ต่างๆ น้ ามันทางไม้ ที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานแบะการจัด อบต.
ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ กิจกรรมของ อบต. ช่องสาริกา
ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม ส่ิว

ขวาน สว่าน เล่ือย กบใสไม้ เหล็ก

เส้น เคร่ืองวัดขนาดเล็ก เช่น

ตลับเมตร ลูกด่ิง ท่อน้ าบาดาล

ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อ

ต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาด

ผ้า และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

222 5)ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ จ านวน 1 โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของวัสดุยาน มีวัสดุพร้อมในการ กองช่าง
และขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยาง พาหนะและขนส่ง ปฏิบัติงานและการจัด อบต.
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับ กิจกรรมของ อบต. ช่องสาริกา
ลูกปืน น้ ามันเบรก อานจักรยาน
หัวเทียน ไขควง น๊อตและสกรู
กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ า
รถยนต์  กันชนรถยนต์ เบาะรถ
ยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย

223 6)ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเป็ฯค่าวัสดุเชื้อเพลิง จ านวน 1 โครงการ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละของวัสดุเชื้อ มีวัสดอื่นพร้อมในการ กองช่าง
และหล่อล่ืนเช่น น้ ามันก๊าด น้ า เพลิงและหล่อล่ืนที่ใช้ ปฏิบัติหน้าที่ อบต.
มันเตาถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ ามันจาร ในการปฏิบัติงาน ช่องสาริกา
บี น้ ามันเคร่ือง และรายการอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

224 7)ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและ จ านวน 1 โครงการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนวัสดุโฆษณาและ มีวัสดุโฆษณาและเผย กองช่าง

เผยแพร่ เช่นกระดาษเขียนโปส เผยแพร่ ที่ใช้ในการ แพร่พร้อมในการปฏิบัติ อบต.

เตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ ปฏิบัติงาน งาน ช่องสาริกา

แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพ

ยนต์ วีดีโอเทปแผ่นซีดี ) ที่บันทึก

แล้วและยังไม่บันทึกรูปสีหรือขาว

ด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย

ภาพถ่ายดาวเทียม

225 8)วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 โครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของวัสดุคอม เพื่อให้ อบต.มีวัสดุคอม กองช่าง
ต่างๆ เช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อ พิวเตอร์ที่ใช้ในการ พิวเตอร์พร้อมในการ อบต.
มูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานและบริหาร ช่องสาริกา
เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผง ประชาชน
หมึก ส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด
เมมโมร่ีชิป และรายการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

226 9)วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์ จ านวน 1 โครงการ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ร้อยละของวัสดุอื่นที่ เพื่อให้ อบต. มีวัสดุอื่น กองช่าง
น้ า -ไฟ สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ ใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมในการปฏิบัติและ อบต.
หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วปิด- เปิด การบริการประชาชน ช่องสาริกา
แกส

ครุภณัฑ์ส้านักงาน
227 1)จัดซ้ือเก้าอี้ระดับผู้บริหาร จัดซ้ือเก้าอี้ระดับผู้บริหาร เก้าอี้ระดับผู้บริหาร ๘,๖๐๐  -  -  -  - มีเก้าอี้พร้อมในการ ให้มีโต๊ะปฏิบัติงานพร้อม กองช่าง

จ านวน 2 ตัว จ านวน 2 ตัว จ านวน 2 ตัว ปฏิบัติงาน เก้าอี้ อบต.
เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้ระดับผู้บริการล้อ เก้าอี้ระดับผู้บริการล้อเล่ือน ช่องสาริกา
เล่ือนพนักพิงสูงระดับผู้บริการ พนักพิงสูงระดับผู้บริการ
จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น 
เนื่องจากไม่มีรายละเอียดใน เนื่องจากไม่มีรายละเอียดใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

228 2)จัดซ้ือเก้าอี้เจ้าหน้าที่ จ านวน จัดซ้ือเก้าอี้เจ้าหน้าที่ จ านวน 4 เก้าอี้เจ้าหน้าที่ จ านวน 4 ตัว ๑๐,๐๐๐  -  -  -  - มีเก้าอี้พร้อมในการ ให้มีโต๊ะปฏิบัติงานพร้อม กองช่าง
จ านวน 4 ตัว ตัว จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก ปฏิบัติงาน เก้าอี้ อบต.

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้เจ้าหน้าที่ ไม่มีรายละเอียดในบัญชีมาตรฐาน ช่องสาริกา
จ านวน 4 ตัว ครุภัณฑ์
จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก
ไม่มีรายละเอียดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข

งบประมาณ
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

229 3)จัดซ้ือตู้เหล็กบานเปิดทึบสูง จัดซ้ือตู้เหล็กบานเปิดทึบสูง ตู้เหล็กบานเปิดทึบสูง ๑๓,๐๐๐  -  -  -  - ร้อยละของการจัด เพื่อให้ตู้เก็บเอกสารให้ กองช่าง
จ านวน 6 ตัว จ านวน 6 ตัว จ านวน 6 ตัว เอกสารให้มีความ พร้อมในการจัดเก็บเอก อบต.

 -เพื่อจ่ายเป็นตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด พร้อม สารและสะดวกในการ ช่องสาริกา
บานเปิด ขนาด 91.5* 45.7* ขนาด 91.5* 45.7* ค้นหา
183 ซม. ภายในมี 3 แผ่นชั้น 183 ซม. ภายในมี 3 แผ่นชั้น 
โครงตู้ท าจากเหล็กแผ่นหนาไม่ โครงตู้ท าจากเหล็กแผ่นหนาไม่
น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร 
จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก
ไม่มีรายละเอียดในบัญชีมาตรฐาน ไม่มีรายละเอียดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

230 4)จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน ๒๐,๐๐๐  -  -  -  - ร้อยละของการจัดเอก เพื่อให้ตู้เก็บเอกสารให้ กองช่าง
2 บาน เปิดกระจก จ านวน เปิดกระจก จ านวน 4 หลัง เปิดกระจก จ านวน 4 หลัง สารให้มีความพร้อม พร้อมในการจัดเก็บเอก อบต.
4 หลัง  -เพื่อจ่ายเป็นตู้เหล็กเก็บเอกสาร  -เพื่อจ่ายเป็นตู้เหล็กเก็บเอกสาร สารและสะดวกในการ ช่องสาริกา

2 บาน เปิดขนาดกว้าง 91.5 ลึก 2 บาน เปิดขนาดกว้าง 91.5 ลึก ค้นหา
45.7 สูง 183 ซม. จัดซ้ือตาม 45.7 สูง 183 ซม. จัดซ้ือตาม
ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราย ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราย
ละเอียดในบัญชีมาตรฐาน ละเอียดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ร้อยละของจ านวน มีครุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง

231 1)จัดซ้ือรถบรรทุก 6 ล้อ 1.เพื่อให้บริการซ่อมไฟฟ้า รถยนต์บรรทุกเทท้าย 6 ล้อ ๓,๕๐๐,๐๐๐  -  -  -  - คร้ังที่ใช้ปฏิบัติตาม พร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอบต.

(รถกระเช้า) จ านวน 1 คัน ส่องสว่างสาธารณะ พร้อม ติดต้ังชุดเครนไฮครอลิค ภารกิจ ตามภารกิจ ช่องสาริกา

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ตัน/เมตร

ปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในที่สูง ชนิดเครนสลิง พร้อมชุดกระเช้า

  3.เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินที่ต้องการ ไฟฟ้าเบอร์กลาส ส าหรับท างาน

ใช้รถกระเช้าไฟฟ้า ในที่สูง และเมื่อถอดกระเช้าออก

4.ตัดแต่งกิ่งไม้ข้างทางและงานอื่น สามารถยกของหนักได้ เคร่ืองยนต์

ที่เกี่ยวข้อง ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 150 

แรงม้าพร้อมเคร่ืองมือและอุปกรณ์

ประจ ารถครบชุด มีสัญญาณไฟ

ต่างๆ ตามกรมขนส่งทางบก 

ก าหนด  และตามความจ าเป็นใน

การปฏิบัติงาน (ราคานอกบัญชี

 มาตรฐานครุภัณฑ์)

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ครุภณัฑ์เกษตร

232 1)จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบ จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบบาดาล เคร่ืองสูบน้ าแบบบาดาล ๕๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ร้อยละของครุภัณฑ์ มีครุภัณฑ์เกษตรไว้ กองช่าง
บาดาล  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบ  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบ เกษตรพร้อมในการ พร้อมใช้ในการปฏิบัติ อบต.

แบบบาดาลทดแทนของเดิมที่ แบบบาดาลทดแทนของเดิมที่ ปฏิบัติงาน งาน ช่องสาริกา
ช ารุด (คุณสมบัติของเคร่ืองสูบน้ า ช ารุด (คุณสมบัติของเคร่ืองสูบน้ า
ก าหนดความเหมาะสม) ก าหนดความเหมาะสม)

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง ๖๐,๐๐๐  -  -  -  - ร้อยละของคอมพิวเตอร์มีคอมพิวเตอร์พร้อมใน กองช่าง

233 1)จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ เคร่ือง  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิว ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติหน้าที่ อบต.
จ านวน 2 เคร่ือง  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิว เตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบ ช่องสาริกา

เตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบ ที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อย
ที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)
กว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะพ้ืนฐาน
คุณลักษณะพ้ืนฐาน จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน
จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

234 2)เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 12,600  -  -  -  - ร้อยละของการบ ารุง เพื่อมีความพร้อมในการ กองช่าง
 (Inkjet Printer)กระดาษขนาด Printer) ส าหรับ กระดาษขนาด Printer) ส าหรับ กระดาษขนาด รักษาและปรับปรุง ปฏิบัติงาน อบต.
A3  จ านวน 2 เคร่ือง A3 จ านวน 2 เคร่ือง A3 จ านวน 2 เคร่ือง ครุภัณฑ์สามารถใช้ ช่องสาริกา

คุณลักษณะพ้ืนฐาน คุณลักษณะพ้ืนฐาน งานได้
จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

235 3)เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 12,600  -  -  -  - ร้อยละของการบ ารุง เพื่อมีความพร้อมในการ กองช่าง
 (Inkjet Printer)กระดาษขนาด Printer) ส าหรับ กระดาษขนาด Printer) ส าหรับ กระดาษขนาด รักษาและปรับปรุง ปฏิบัติงาน อบต.
A3  จ านวน 2 เคร่ือง A3 จ านวน 2 เคร่ือง A3 จ านวน 2 เคร่ือง ครุภัณฑ์สามารถใช้ ช่องสาริกา

คุณลักษณะพ้ืนฐาน คุณลักษณะพ้ืนฐาน งานได้
จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

236 5)ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ จ านวน 1 โครงการ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของการบ ารุง เพื่อมีความพร้อมในการ กองช่าง
ครุภัณฑ์ ต่างๆ ซ่ึงมีราคาคราวหนึ่งต้ังแต่ รักษาและปรับปรุงครุ ปฏิบัติงาน อบต.

5,000 บาท ขึ้นไป เพื่อเป็นค่า ภัณฑ์สามารถใช้งาน ช่องสาริกา
รักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ได้

237 4)ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซม จ านวน 1 โครงการ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละของการปรับ เพื่อให้มีความพร้อมใน กองช่าง
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ปรุงที่ดินและส่ิงก่อ การปฏิบัติงาน อบต.

สร้าง ช่องสาริกา

๖,๗๕๑,๘๐๐ ๒,๖๑๕,๐๐๐ ๒,๖๑๕,๐๐๐ ๒,๖๑๕,๐๐๐ ๒,๖๑๕,๐๐๐

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

รวม

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.5 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หมวดวัสดุ
238 1)วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน 1 โครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนวัสดุส านักงาน มีวัสดุพร้อมใช้ในการ กอง

ต่างๆ ได้แก่ กระดาษ แฟ้ม เคร่ือง จัดหาวัดสุพร้อมใช้งาน ที่ใช้ในการปฏิบัติ ปฏิบัติในหน้าที่และให้ สาธารณสุขฯ
เขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ตรายาง บริการ อบต.
ป้ายปิดประกาศ และรายการ ช่องสาริกา
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

239 2)วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าของเคร่ืองใช้ต่างๆ 1 โครงการ 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     มีวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ มีวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กอง
ที่เป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น จัดหาวัสดุเคร่ืองใช้พร้อมใช้งาน พร้อมใช้งานร้อยละ พร้อมใช้ในการ สาธารณสุขฯ
หลอดไฟ สายไฟ ถ่านไฟฉายและ 100 ปฏิบัติงาน
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

240 3)วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร 1 โครงการ 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     จ านวนวัสดุการเกษตร มีวัสดุพร้อมในการ กอง
เช่น วัสดุเพาะช า ดอกไม้ กระถาง จัดหาวัสดการเกษตรพร้อม ปฏิบัติงาน สาธารณสุขฯ
จอบ เสียม ฯลฯ บริการ อบต.

ช่องสาริกา
241 4)วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าของเคร่ืองใช้ต่างๆ 1 โครงการ 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     วัสดุโฆษณาและเผย มีวัสดุพร้อมในการ กอง

ที่เป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ แพร่พร้อมใช้งานร้อยละ100ปฏิบัติงานและการจัด สาธารณสุขฯ
เช่นกระดาษโปสเตอร์ ไม้อัด ผ้า พร้อมบริการ กิจกรรมของ อบต อบต.
แผ่นป้าย และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ช่องสาริกา
ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.5 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
242 5)วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 โครงการ 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     มีวัสดุคอมพิวเตอร์ มีวัสดุคอมพิวเตอร์พร้อม กอง

จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์พร้อม พร้อมใช้งานร้อย ใช้ในการรปฏิบัติงาน สาธารณสุขฯ
บริการ 100 อบต.

ช่องสาริกา

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

รวม
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

243 1)ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ 1 โครงการ 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละของยานพา ยานพาหนะพร้อมใน กอง
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ หนะพร้อมในการ การปฏิบัตงาน สาธารณสุขฯ

ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ได้ด าเนินงาน ปฏิบัติงาน อบต.
เพื่อให้สามารถใช้งานปกติ ช่องสาริกา

หมวดวัสดุ
244 1)วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือถังขยะ 1 โครงการ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ร้อยละของถังขยะ สถานที่ของประชาชน กอง

โพลิเอททิลีน ขนาด 200 ลิตร เพื่อพร้อมให้บริกาประชาชน พร้อมในการมีให้ เกิดความสะอาด สาธารณสุขฯ
จ านวน 200 ใบ เขต อบต. บริการประชาชนใน ไม่มีโรค อบต.

เขต อบต. ช่องสาริกา
245 2)วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใช้ 1 โครงการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนวัสดุงานบ้าน มีวัสดุงานบ้านงานครัว กอง

ต่างๆ เช่น ผงซักฟอก ไม้กวาด เพื่อพร้อมให้บริการประชาชน งานครัวพร้อมใช้วงาน พร้อมในการปฏิบัติงาน สาธารณสุขฯ
ไม้ถูพื้น น้ ายาเช็ดกระจ า ผ้าปูโต๊ะ อบต.
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว ช่องสาริกา
ข้อง

246 3)วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ 1 โครงการ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของวัสดุยาน มีวัสดุยานพาหนะและ กอง
อะไหร่ต่างๆ ของยานพาหนะ เพื่อพร้อมให้มีการใช้งานได้ปกติ พาหนะและขนส่ง ขนส่งพร้อมใช้ในการ สาธารณสุขฯ

พร้อมการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน อบต.
ช่องสาริกา

247 4)วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 1 โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ คนงานเก็บขนขยะ มีวัสดุเคร่ืองแต่งกาย กอง
พนักงานประจ ารถขยะ เช่นหมวก เพื่อพร้อมให้มีการใช้งานได้ มูลฝอยมีเคร่ืองแต่งกาย พร้อมใช้ ในการปฏิบัติ สาธารณสุขฯ
รองเท้าบูท เส้ือคลุม ถุงมือ สะดวก ปลอดภัย และปลอดภัย อบต.
และอื่นๆ ช่องสาริกา

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

248 5)วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและ 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนวัสดุเชื้อเพลิง มีวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ กอง
หล่อล่ืนต่างๆ ส าหรับรถยนต์ เพื่อพร้อมให้มีการใช้งานได้ และหล่อล่ืน ล่ืนเพื่อพร้อมในการ สาธารณสุขฯ
ต่างๆเคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองพ่น ปกติ ปฏิบัติงาน อบต.
หมอกควัน ป้องกันโรคไช้เลือด ช่องสาริกา
ออกและและเคร่ืองยนต์ต่างๆ 
 เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล
และหล่อล่ืน ต่างๆ

249 6)ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1 โครงการ 120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   ร้อยละของยานพาหนะมีครุภัณฑ์พร้อมในการ กอง
ครุภัณฑ์ ต่างๆ ซ่ึงมีราคาคราวหนึ่งต้ังแต่ เพื่อพร้อมให้มีการใช้งานได้ พร้อมใช้ในการปฏิบัติ ปฏิบัติงานและบริการ สาธารณสุขฯ

5,000 บาท ขึ้นไป เพื่อจ่ายเป็น ปกติ งาน อบต.
ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ช่องสาริกา

ครภณัฑ์ส้านักงาน
250 1)อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนก อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนก อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนก 1,000 1,000  -  -  - จ านวนผู้ใช้บริการ ประชาชนลดการใช้ กอง

ประสงค์(Smart Card Reader) ประสงค์(Smart Card Reader) ประสงค์(Smart Card Reader) ส าเนาในการติดต่อ สาธารณสุขฯ
จ านวน 1 เคร่ือง จ านวน 1 เคร่ือง จ านวน 1 เคร่ือง ราชการ อบต.
จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น ช่องสาริกา
เนื่องจากไม่มีรายละเอียดใน เนื่องจากไม่มีรายละเอียดใน เนื่องจากไม่มีรายละเอียดใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ



 -113- ๑๗๑

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ครภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

251 1)ค่ารถบรรทุกขยะ (ครุภัณฑ์) เพื่อจ่ายเป็นค่ารถบรรทุกขยะ รถบรรทุกขยะ 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ร้อยละของยานพา มีครุภัณฑ์พร้อมในการ กอง

ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร  หนะพร้อมใช้ในการ ปฏิบัติงานและบริการ สาธารณสุขฯ

กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี ปฏิบัติงาน ปัญหาขยะลดลง ประชา อบต.

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า ชนมีสุขภาพที่ดี ช่องสาริกา

กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

จ านวน 1 คัน จัดซ้ือตามบัญชี จ านวน 1 คัน จัดซ้ือตามบัญชี

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภณัฑ์การเกษตร

252 1)เคร่ืองฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ือ เคร่ืองฉีดพ่นหมอกควัน ปริมาณ  - ๖๐,๐๐๐  - ๖๐,๐๐๐  - ร้อยละของการโรคมี ประชาชนมีการป้องกัน กอง
เคร่ืองฉีดพ่นหมอกควัน ปริมาณ การฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า 40 มากน้อย ป้องกันโรค สาธารณสุขฯ
การฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตร ต่อชั่วโมง ถังบรรจุน้ ายา  อบต.
ลิตร ต่อชั่วโมง ถังบรรจุน้ ายา ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า จ านวน ช่องสาริกา
ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง
1 เคร่ือง

253 2)เคร่ืองพ่นยา เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองพ่นยา แบบ เคร่ืองพ่นยา (ครุภัณฑ์)  - ๒๕,๐๐๐  -  -  - ร้อยละของการป้องกัน ประชาชนมีการป้องกัน กอง
ใช้แรงลม ชนิดสะบายหลัง ขนาด แบบใช้แรงลม ชนิดสะบายหลัง โรค การมีโรคเกิดขึ้น โรค สาธารณสุขฯ
3.5 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง ขนาด3.5 แรงม้าจ านวน 1 เคร่ือง อบต.
จัดซ้ือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซ้ือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ช่องสาริกา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒



 -114- ๑๗๒

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

254 1)ค่าเคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองขยายเสียง  -  -  - ๒๕,๐๐๐  - 1 ชุด การประชาสัมพันธ์ให้ กอง

ติดต้ังรถยนต์ (พร้อมติดต้ัง เคล่ือนที่ ติดต้ังรถยนต์ (พร้อมติด เคล่ือนที่ ติดต้ังรถยนต์ (พร้อมติด ความรู้ด้านการป้องกัน สาธารณสุขฯ

ต้ัง)จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือตามราคา ต้ัง)จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือตามราคา และควบคุมโรคเป็นไป อบต.

ท้องถิ่นประกอบด้วย ท้องถิ่นประกอบด้วย อย่างมีประสิทธิภาพ ช่องสาริกา

1.เคร่ืองขยายเสียงระบบ DC 12 1.เคร่ืองขยายเสียงระบบ DC 12 และทั่วถึงทุกพื้นที่ใน

โวลล์ 100 วัตต์(USB,MP3)1 ตัว โวลล์ 100 วัตต์(USB,MP3)1 ตัว เขตต าบลช่องสาริกา

2.ล าโพงฮอร์น 30 วัตต์ กันน้ า 2.ล าโพงฮอร์น 30 วัตต์ กันน้ า

(พร้อมขายึด) 4 ตัว (พร้อมขายึด) 4 ตัว

3.ตัวแปลงจากแบตเตอร่ีรถยนต์ 3.ตัวแปลงจากแบตเตอร่ีรถยนต์

เป็นไฟฟ้า 240 ตัว โวลล์ 1 ตัว เป็นไฟฟ้า 240 ตัว โวลล์ 1 ตัว
4.ไมโครโฟน 2 ตัว 5 สายล าโพง 4.ไมโครโฟน 2 ตัว 5 สายล าโพง
และอุปกรณ์ และอุปกรณ์  

3,471,000 3,556,000 3,470,000 3,555,000 3,470,000รวม

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ



 -115- ๑๗๓

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.7 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หมวดวัสดุ
255 1)จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ จ านวน 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักงานมีความ ส านักงานมีความพร้อม กอง

ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ส านักงาน พร้อมในการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงาน เพื่อ การศึกษา
หน้าที่ ต่างๆ เพื่อให้บริการประชา ให้บริการประชาชน อบต.

ชน รวดเร็วในการ รวดเร็วในการบริการ ช่องสาริกา
บริการ

256 2)วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใช้ จ านวน 1 โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนวัสดุส านักงาน มีวัสดุพร้อมในการ กอง
ต่างๆ ที่เป็นวัสดุส านักงาน เช่น ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในหน้าที่ การศึกษา
กระดาษแฟ้ม เคร่ืองเขียน และให้บริการประชาชน อบต.

ช่องสาริกา
257 3)ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและ จ านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ มีวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กอง

วิทยุ พร้อมใช้งานร้อยละ พร้อมใช้ในการปฏิบัติ การศึกษา
100 งาน อบต.

ช่องสาริกา
258 4)วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใช้ จ านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนวัสดุงานบ้าน มีวัสดุงานบ้านงานครัว กอง

ต่างๆ ที่เป็นวัสดุงานบ้านงานครัว งานครัวพร้อมใช้งาน พร้อมในการปฏิบัติงาน การศึกษา
เช่น ช้อนส้อม ถาดสแตนเลส อบต.
แก้วน้ า ผงซักฟอก ไม้ขนไก่ จาน ช่องสาริกา
แก้วน้ า  ไม้ถูพื้น น้ ายาถูพื้น น้ า
ยาล้างจาน ถังขยะ ฯลฯ และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ



 -116- ๑๗๔

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.7 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

259 5)ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับการ จ านวน 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของวัสดุ มีวัสดุพร้อมในการ กอง
ปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรม โฆษณาและเผยแพร่ ปฏิบัติงานและการจัด การศึกษา
ของ อบต.เช่น ค่ากระดาษเขียน ที่ใช้ในการด าเนิน กิจกรรมของ อบต. อบต.
โปสเตอร์ กระดาษอาร์ตมัน ไม้ กิจกรรม ช่องสาริกา
อัดผ้าแผนป้าย ผ้าขาวเชียนป้าย 
ป้ายผ้าสีพู่กันหมึกพิมพ์ต่างๆฯลฯ
และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

260 6)มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใช้ จ านวน 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของคอมพิว มีคอมพิวเตอร์พร้อมใช้ กอง
ต่างๆ ที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น เตอร์ที่ปฏิบัติ ในการปฏิบัติงาน การศึกษา
ซีดี แฟลชไดร้ หมึกพิมพ์ต่างๆ อบต.
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่องสาริกา

ครุภณัฑ์ส้านักงาน
261 1)จัดซ้ือโต๊ะท างานหน้าเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกในการ โต๊ะท างานหน้าเหล็ก 5 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400 ส านักงานมีความ มัวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน กอง

5 ฟุต พร้อมกระจก และเก้าอี้ ปฏิบัติงาน ฟุตพร้อมกระจก และเก้าอี้ พร้อมในการปฏิบัติ ให้มีความพร้อมในการ การศึกษา
จ านวน 5 ชุด จ านวน 5  ชุด งานเพื่อให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ อบต.

ประชาชนรวดเร็วใน ช่องสาริกา
การบริการ

262 2)ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือุปกรณ์อ่าน จ านวน 6 เคร่ือง 4,200  -  -  -  - ร้อยละของผู้มาใช้ มีประชาชนมาติดต่อ กอง
แบบอเนกประสงค์ บัตรแบบอเนกประสงค์สามารถ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนก บริการ ราชการมีความสะดวก การศึกษา

อ่านบัตรและเขียนข้อมูลในบัตร ประสงค์สามารถอ่านบัตรและ รวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องน า อบต.
แบบอเนกประสงค์ มีความเร็ว เขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนก บัตรประชาชนมาใช้ใน ช่องสาริกา
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 48 ประสงค์มีความเร็ว สัญญาณ

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.0๒
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.6 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

MHz สามารถใช้งานผ่านช่อง นาฬิกาไม่น้อยกว่า 48 MHz การติดต่อราชการ
เชื่อม (InterFace) แบบ USB สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ
.ใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (InterFace) แบบ USB ได้ใช้กับ
(Smat Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า บัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart
ขนาด 5 Volts,3Volts และ Card)ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5
1.8 Volts ได้ Volts,3 Volts c]t 1.8 Volts

ได้
ครุภณัฑ์ยานพาหนะนและขนส่ง

263 1)จัดซ้ือรถโดยสารขนาด 12 เพื่อใช้อ านวยความสะดวกในการ รถโดยสารขนาด 12 1,214,000 1,214,000 1,214,000 1,214,000 1,214,000 ร้อยละของยาน มียานพาหนะไว้พร้อม กอง
 ที่นั่ง ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี เดินทางปฏิบัติงานนอกส านักงาน  ที่นั่ง ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี พาหนะหนะพร้อมใน ในการปฏิบัติงาน การศึกษา

การปฏิบัติงาน
ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

264 1)จัดซ้ือโทรทัศน์แอลอีดี เพื่อใช้เป็นส่ือในการจัดกิจกรรม โทรทัศน์แอลอีดี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักงานมีความ มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน กอง
ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง การเรียนการสอนของศูนย์ ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง พร้อมในการปฏิบัติ ให้มีความพร้อมในการ การศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก งานเพื่อให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ อบต.
ประชาชน รวดเร็วใน ช่องสาริกา
การบริการ

ครุภณัฑ็งานบา้นและงานครัว
265 1)จัดซ้ือเคร่ืองซักผ้าแบบธรรมดา เพื่อใช้เป็นส่ือในการจัดกิจกรรม ซ้ือเคร่ืองซักผ้าแบบธรรมดา 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ส านักงานมีความ มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน กอง

ขนาด 15 กิโลกรัม จ านวน 5 การเรียนการสอนของศูนย์ ขนาด 15 กิโลกรัม จ านวน 5 พร้อมในการปฏิบัติ ให้มีความพร้อมในการ การศึกษา
เคร่ือง พัฒนาเด็กเล็ก เคร่ือง งานเพื่อให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ อบต.

ประชาชนรวดเร็วใน ช่องสาริกา
การบริการ

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.6 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

266 2)จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 5 คิว เพื่อใช้เป็นส่ือในการจิดกิจกรรม ตู้เย็น ขนาด 5 คิว 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 ส านักงานมีความ มีวัสดุอุปกรณ์ ส านักงาน กอง
บิกฟุต จ านวน 5 เคร่ือง การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา บิกฟุต จ านวน 5 เคร่ือง พร้อมในการปฏิบัติ ให้มีความพร้อมในการ การศึกษา

เด็กเล็ก งานเพื่อให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ อบต.
ประชาชน รวดเร็วใน ช่องสาริกา
การบริการ

267 1)ค่าบ ารุงและรักษาซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ จ านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของยาน มียานพาหนะไว้พร้อม กอง
ซ่อมแซม พาหนะหนะพร้อมใน ในการปฏิบัติงาน การศึกษา

การปฏิบัติงาน อบต.
ช่องสาริกา

268 2)ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ จ านวน 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ครุภัณฑ์ได้รับการบ ารุง กอง
ครุภัณฑ์ ปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้ ของครุภัณฑ์สามารถ รักษาและปรับปรุง การศึกษา

งานได้ปกติ ใช้งานได้ปกติ อบต.
ช่องสาริกา

269 3)ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและ จ านวน 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของอาคาร เพื่อให้มีความพร้อมใน กอง
และห้องประกอบของศูนย์ ห้องประกอบของศูนย์พัฒนาเด็ก อาคารเรียนและห้องประกอบ เรียนและห้องประกอบ การปฏิบัติงาน การศึกษา
พัฒนาเด็กเล็ก เล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับ ได้รับการปรับปรุงซ่อม อบต.

การปรับปรุงซ่อมแซม แซม ช่องสาริกา

270 4)ค่าบ ารุงและปรับปรุงที่ดิน เพื่อจ่ายเป็น่ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม จ านวน 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของการปรับ เพื่อให้มีความพร้อมใน กอง
และส่ิงก่อสร้าง ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ปรุงที่ดินและส่ิง การปฏิบัติหน้าที่ การศึกษา

ก่อสร้าง

2,689,100 2,684,900 2,684,900 2,684,900 2,684,900รวม

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หมวดวัสดุ
271 1)วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใช้ จ านวน 1 โครงการ 40,000     40,000     40,000     40,000     40,000     จ านวนวัสดุส านักงาน มัวัสดุพร้อมในการปฏิบัติ กอง

ส านักงาน กระดาษ สมุด ปากกา ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน งานในหน้าที่และให้ สวัสดิการ
เคร่ืองเขียน แฟ้ม หมึกเคร่ืองถ่าย บริการประชาชน สังคม
เอกสาร หมึกพิมพ์ต่างๆแบบพิมพ์ อบต.
ต่างๆ ตรายาง ค่าถ่ายเอกสาร ช่องสาริกา
เคร่ืองใช้วัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานต่างๆ และรายการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

272 2)วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและ จ านวน 1 โครงการ 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       มีวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ มีวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กอง
วิทยุ พร้อมใช้งานร้อยละ พร้อมใช้ในการปฏิบัติ สวัสดิการ

100 งาน สังคม

273 3)วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส าหรับซ่อมแซมเพื่อให้รถสามารถใช้งานได้ปกติ 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     ส านักงานมีความพร้อม มีความพร้อม ในการ กอง
ยานพาหนะและอื่นๆ เพื่อใช้งานได้ ในการปฏิบัติงานเพื่อ ปฏิบัติงานในหน้าที่และ สวัสดิการ
ปกติ ให้บริการประชาชน ให้บริการประชาชน สังคม

รวดเร็วในการบริการ อบต.
ช่องสาริกา

274 4)วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ เพื่อให้รถสามารถใช้งานได้ปกติ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักงานมีความพร้อม มีความพร้อม ในการ กอง
หล่อล่ืนต่างๆ ส าหรับรถยนต์ ในการปฏิบัติงานเพื่อ ปฏิบัติงานในหน้าที่และ สวัสดิการ

ให้บริการประชาชน ให้บริการประชาชน สังคม
รวดเร็วในการบริการ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

275 5)วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือบอร์ดปิด จ านวน 1 โครงการ 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       ร้อยละของวัสดุ มีวัสดุพร้อในการปฏิบัติ กอง
ประกาศประชาสัมพันธ์และวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ งานและการจัดกิจกรรม สวัสดิการ
พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ รูปสี ที่ใช้ในการด าเนิน ของ อบต. สังคม
หรือขาวด าที่ได้จการการล้าง อัด กิจกรรม อบต.
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม บอร์ด ช่องสาริกา
ปิดประกาศ ฯลฯ

276 6)วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 โครงการ 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ร้อยละของคอม มีคอมพิวเตอร์พร้อมใช้ กอง
เช่น แผ่นดิสก์ซีดี หมึกเคร่ืองปร้ิน พิวเตอร์ที่ปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงาน สวัสดิการ
ไวเรทร์ โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สังคม
กับคอมพิวเตอร์ อบต.

ช่องสาริกา

ครุภณัฑ์ส้านักงาน
277 1)โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะปฏิบัติงาน โต๊ะปฏิบัติงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 ส านักงานมีความ มีความพร้อมใช้ในการ กอง

เหล็กพร้อมเก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 65x100 ซม พร้อมในการปฏิบัติ ปฏิบัติงานในหน้าที่และ สวัสดิการ
65x100 ซม (3.5 ฟุต)  (3.5 ฟุต) งานเพื่อให้บริการ ใหบริการประชาชน สังคม

ประชาชนรวดเร็ว อบต.
ในการบริหาร ช่องสาริกา

278 2)โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะปฏิบัติงาน โต๊ะปฏิบัติงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 ส านักงานมีความ มีความพร้อมใช้ในการ กอง
เหล็กพร้อมเก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า  65x100 ซม. พร้อมในการปฏิบัติ ปฏิบัติงานในหน้าที่และ สวัสดิการ
 65x100 ซม.(3.5 ฟุต) (3.5 ฟุต) งานเพื่อให้บริการ ใหบริการประชาชน สังคม

ประชาชนรวดเร็ว อบต.
ในการบริหาร ช่องสาริกา

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

279 3)ตู้เหล็กเก็บเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       ส านักงานมีความ มีความพร้อมใช้ในการ กอง
เอกสาร ขนาด 91x182x45  ขนาด 91x182x45 พร้อมในการปฏิบัติ ปฏิบัติงานในหน้าที่และ สวัสดิการ

งานเพื่อให้บริการ ใหบริการประชาชน สังคม
ประชาชนรวดเร็ว อบต.
ในการบริหาร ช่องสาริกา

280 4)เก้าอี้ระดับผู้บริหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ระดับ เก้าอี้ระดับผู้บริหาร 1 ตัว 4,300        -  -  -  - ส านักงานมีความ มีความพร้อมใช้ในการ กอง
 ผู้บริหาร 1  ตัว พร้อมในการปฏิบัติ ปฏิบัติงานในหน้าที่และ สวัสดิการ

งานเพื่อให้บริการ ใหบริการประชาชน สังคม
ประชาชนรวดเร็ว อบต.
ในการบริหาร ช่องสาริกา

281 5)โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะปฏิบัติงาน โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ 6,300        -  -  -  - ส านักงานมีความ มีความพร้อมใช้ในการ กอง
พร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุตขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต พร้อมในการปฏิบัติ ปฏิบัติงานในหน้าที่และ สวัสดิการ
จ านวน 1 ชุด จ านวน 1 ชุด งานเพื่อให้บริการ ใหบริการประชาชน สังคม

ประชาชนรวดเร็ว อบต.
ในการบริหาร ช่องสาริกา

282 6)โต๊ะพับอเนกประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดโต๊ะ 7,500        -  -  -  - ส านักงานมีความ มีความพร้อมใช้ในการ กอง
 โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดโต๊ะ 180x75 ซม.สีขาวโฟเมก้า พร้อมในการปฏิบัติ ปฏิบัติงานในหน้าที่และ สวัสดิการ

180x75 ซม.สีขาวโฟเมก้า จ านวน 3 ตัว งานเพื่อให้บริการ ใหบริการประชาชน สังคม
จ านวน 3 ตัว ประชาชนรวดเร็ว อบต.

ในการบริหาร ช่องสาริกา

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

283 7)ตู้เก็บเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร(กระจก) 12,600  -  -  -  - ส านักงานมีความ มีความพร้อมใช้ในการ กอง
(กระจก)  ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 หลัง พร้อมในการปฏิบัติ ปฏิบัติงานในหน้าที่และ สวัสดิการ
หลัง งานเพื่อให้บริการ ใหบริการประชาชน สังคม

ประชาชนรวดเร็ว อบต.
ในการบริหาร ช่องสาริกา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

284 1)เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอม คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวล 44,000      -  -  -  - พร้อมในการปฏิบัติ ปฏิบัติงานในหน้าที่และ สวัสดิการ
จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบที่ ผลแบบที่ 1* จ านวน 2 เคร่ือง งานเพื่อให้บริการ ใหบริการประชาชน สังคม
คอมพิวเตอร์ 1* จ านวน 2 เคร่ือง ประชาชนรวดเร็ว อบต.

จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ในการบริหาร ช่องสาริกา
คอมพิวเตอร์

285 2)ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED 33,000  -  -  -  - พร้อมในการปฏิบัติ ปฏิบัติงานในหน้าที่และ สวัสดิการ
เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /LED ชนิดเลเซอร์/LED ขาวด า ขาวด า จ านวน 2 เคร่ือง งานเพื่อให้บริการ ใหบริการประชาชน สังคม
ขาวด า จ านวน 2 เคร่ือง จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประชาชนรวดเร็ว อบต.
จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ในการบริหาร ช่องสาริกา
คอมพิวเตอร์

286 3)ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 15,000  -  -  -  - ร้อยละของการใช้ใน มีความพร้อมใช้ในการ กอง
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction  Multifunction เลเซอร์ เลเซอร์ หรือ LED  สี การปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในหน้าที่และ สวัสดิการ
เลเซอร์ หรือ LED  สี  หรือ LED  สี จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ใหบริการประชาชน สังคม
จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ อบต.
คอมพิวเตอร์ ช่องสาริกา

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

287 4)เคร่ืองส ารองไฟ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารอง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารอง 9,600  -  -  -  - ร้อยละของการใช้ใน มีความพร้อมใช้ในการ กอง
จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ไฟฟ้า ขนาด800 VA จ านวน 3 ตัวไฟฟ้า ขนาด800VA จ านวน 3 ตัว การปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในหน้าที่และ สวัสดิการ
คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ใหบริการประชาชน สังคม

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

356,800 224,800 224,500 224,500 224,500รวม

แบบ ผ.0๒
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.3 แนวทางพัฒนาจัดระบบการบริการ จัดระบบใหป้ระชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อราชการ
8.3.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

288 1)ค่าใช้จ่ายในการประชา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย การประชาสัมพันธ์ผลด าเนินงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของการ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด
สัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์  -การจัดท าข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของ อบต.

การสร้างรับรู้สู่ชุมชน  -การแผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  อบต. ช่องสาริกา
การบริหารจัดการข้อมูล  -การจัดท าวารสาร ส่ือ ส่ิงพิมพ์
ข่าวสาร เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้
ประชาชนโดยตรง และ
เป็นค่าจัดท าวารสาร
ส่ือ ส่ิงพิมพ์ เพื่อประชา
สัมพันธ์ หน่วยงานและ
หนังสือพิมพ์บริการ

289 2)โครงการกิจกรรม 5 ส เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ การท าความสะอาด 5 ส 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของการจัด องค์การบริหารส่วนต า ส านักปลัด
(สะสาง สะดวก สะอาด ด าเนินการโครงการกิจกรรม 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด กิจกรรม บลมีความพร้อมในการ อบต.
สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ให้บริการประชาชน ช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง
สาริกา องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง สาริกา

สาริกา

120,000 120,000 120,000 120,000 20,000

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

รวม
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.4 แนวทางพัฒนา พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเครือข่าย
8.4.1 แผนงานบริหารทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

290 1)ค่าบริการส่ือสารโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสาร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อบต.มีการพัฒนา อบต.มีการพัฒนาระบบ ส านักปลัด
และโทรคมนาคม เกี่ยวกับการใช้ บริการส่ือสารโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ สารสนเทศในการ อบต.
ระบบอินเตอเน็ต รวมถึงอินเตอร์ ในการประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ช่องสาริกา
เน็ตการ์ด ค่าอินเตอร์เน็ตต าบล
และค่าส่ือสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ล
ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ ดาวเทียม
เป็นต้น และให้ความหมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อได้ใช้บริการ
ดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล

291 2)ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ มีพื้นที่จัดท าเว็บไซด์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อบต.มีจ านวนพื้นที่ อบต.มีพื้นที่เว็บไซด์ ส านักปลัด
ค่าพัฒนาเว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ในการประชาสัมพันธ์ และมีการพัฒนา อบต.
และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เว็บไซด์ให้ดิยิ่งขึ้น ช่องสาริกา

 

 

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

รวม



แบบ ผ.๐2/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2565



 - 1 - ๑๘๔
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้ า  รางระบายน้ า
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๑ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนมีถนนใช้ ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง
ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุง 1.โครงการก่อสร้างถนน ในการคมนาคมได้
บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า ลาดยาง หมู่ที่ 1 บริเวณ สะดวก
ท่อระบายน  า รางระบายน  า ซอย 13 สาย 4 – ภูเขา 
หมู่ที่ 1 ระยะทาง 1,000 เมตร
 2.โครงการก่อสร้างถนน

ลาดยาง หมู่ที่ 1 บริเวณ
ซอย 13 สาย 2, สาย 3 
และสาย 4
3.โครงการซ่อมสร้างถนน 
 หมู่ที่ 1 บริเวณซอย 12
สาย 2 - 3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
2 บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา
(พ.ศ. ๒๕66 - 2570) ฉบบัทบทวน  ครั้งที่ 1/2565

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน



 - 2 - ๑๘๕
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้ า  รางระบายน้ า
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๒ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อจ่ายเป็นค่า 1.โครงการซ่อมสร้างถนน จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนมีถนนใช้ ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง

ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุง โครงการก่อสร้างถนน ลาดยาง หมู่ที่ 2 ซอย 9 ในการคมนาคมได้

บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุง สายตรี - เอก สะดวก

ท่อระบายน  า รางระบายน  า บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า 

หมู่ที่ 2 ท่อระบายน  า รางระบายน  า 2.โครงการถนนลาดยาง 

หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 13 ซอย 9

สายเอก - สาย 2

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน



 - 3 - ๑๘๖
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้ า  รางระบายน้ า
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๓ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อจ่ายเป็นค่า จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนมีถนนใช้ ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง

ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุง โครงการก่อสร้างถนน 1.โครงการขุดลอกทาง ในการคมนาคมได้

บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุง ทางระบายน  า สองข้างทาง สะดวก

ท่อระบายน  า รางระบายน  า บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า ในพื นที่หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 3 ท่อระบายน  า รางระบายน  า

2.โครงการถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 3 ซอย 7 สายเอก - 
 สาย 2 ระยะทาง 2,000 
เมตร

3.โครงการถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 3 ซอย 8 สายเอก - 
สายตรี ระยะทาง 2,000
เมตร

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน



 - 4 - ๑๘๗
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้ า  รางระบายน้ า
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๔ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อจ่ายเป็นค่า จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนมีถนนใช้ ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง

ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุง โครงการก่อสร้างถนน 1โครงการก่อสร้างถนน ในการคมนาคมได้

บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุง ลาดยาง หมู่ที่ 4 ซอย 10 สะดวก

ท่อระบายน  า รางระบายน  า บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า  สายตรี - สายเอก
หมู่ที่ 4 ท่อระบายน  า รางระบายน  า

2.โครงการถนนคอนกรีต 
 หมู่ที่ 4 บริเวณบ้าน
นางสมคิด ตันตระกูล

3.โครงการถนนคอนกรีต 
หมู่ที่ 4 บริเวณบ้าน 
นางพยูร ใบบัว

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน



 - 5 - ๑๘๘
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้ า  รางระบายน้ า
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๕ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อจ่ายเป็นค่า จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนมีถนนใช้ ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง

ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุง โครงการก่อสร้างถนน 1.โครงการถนนคอนกรีต ในการคมนาคมได้

บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุง  หมู่ที่ 5 กว้าง 5 เมตร สะดวก

ท่อระบายน  า รางระบายน  า บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า  ยาว 500 เมตร บริเวณ
หมู่ที่ 5 ท่อระบายน  า รางระบายน  า บ้านผู้ช่วยโอ๋

2.โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายน  า หมู่ที่ 5 บริเวณ
หน้าบริษัท บีฟู้ดส์ ระยะ
ทาง 500 เมตร

3.โครงการถนนคอนกรีต 
หมู่ที่ 5 ซอยข้างบ้านผู้ใหญ่
เพิ่มศักด์ิ หงษ์อุ่ม กว้าง 6
 เมตร ยาว 500 เมตร

4.โครงการถนนคอนกรีต 
หมู่ที่ 5 ซอย 10 กว้าง 7 
เมตร ยาว 1,000 เมตร

5.โครงการถนนคอนกรีต 
หมู่ที่ 5 บริเวณหมู่บ้านชูกิจ
กว้าง4 เมตรยาว200 เมตร

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน



 - 6 - ๑๘๙
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้ า  รางระบายน้ า
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

6.โครงการวางท่อระบายน  า 
หมู่ที่ 5 บริเวณหน้าบริษัท
เบทาโกร ขนาดท่อ 4 นิ ว

7.โครงการถนนคอนกรีต 
 หมู่ที่  5 ซอยบ้าน
นางสุปราณี ทามี กว้าง 6 
 เมตร ยาว 500 เมตร

8.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที่ 5 ซอยบ้าน
นายบุญทัน จักษุมาศ กว้าง 
 6 เมตร ยาว 500 เมตร

9.โครงการขยายถนน
หมู่ที่ 5 บริเวณทางแยก
ซอย 12 เก่า สายเอก

10.โครงการปรับปรุง
ไหล่ทาง หมู่ที่ 5 บริเวณ
หน้าโรงงานบีฟู๊ดส์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน

งบประมาณ



 - 7 - ๑๙๐
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้ า  รางระบายน้ า
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

11.โครงการถนนคอนกรีต 
หมู่ที่ 5 บริเวณซอยบ้าน
นายก้าน  กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 500 เมตร

12.โครงการปรับปรุงถนน 
หมู่ที่ 5 ซอย 12 เก่า เชื่อม
ต่อทางหลวงหมายเลข 21 
 (ข้างบ้านนิสารัตน์)

13.โครงการวางท่อระบาย
น  า หมู่ที่5 จากหน้าโรงเรียน
วัดด ารงบุล - ซอย13 ระยะ
ทาง 500 เมตร

14.โครงการถนนคอนกรีต 
หมู่ที่5 ซอยบ้านหมอหลอด 
กว้าง8 เมตรยาว480 เมตร

15.โครงการถนนคอนกรีต 
หมู่ที่ 5 ซอยข้างบ้านเลขที่ 
98/1 ยาว 200 เมตร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน



 - 8 - ๑๙๑
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้ า  รางระบายน้ า
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

16.โครงการถนนคอนกรีต 
หมู่ที่ 5 ซอยข้างบ้านเลขที่
91 (บ้านลุงลพ) ยาว 200 
เมตร

17.โครงการถนนลาดยาง 
หมู่ที่5 ซอย 13 สายเอก - 
 สาย 2 ระยะทาง 1,000 
เมตร กว้าง 7 เมตร

18.โครงการขุดลอก
ทางระบายน  าหมู่ที่ 5 ซอย 
12 เก่า - ซอย13 สาย 2  
ทั งสองฝ่ังถนน

19.โครงการขุดลอก
ทางระบายน  า หมู่ที่ 5 ซอย
13 สายเอก - สายสอง 
ทั งสองฝ่ังถนน

20.โครงการถนนคอนกรีต 
หมู่ที่5 ซอย 11 สายเอก - 
สายสอง (ข้างร้านขายของ
ญี่ปุ่น)

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน



 - 9 - ๑๙๒
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้ า  รางระบายน้ า
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

21.โครงการถนนคอนกรีต 
 หมู่ที่ 5 ซอย 11 สายเอก 
 - สาย 2 บ้านนายส้มลิ ม 
เล่ียมจันทร์

22.โครงการขุดลอก
ทางระบายน  า หมู่ที่5 ซอย 
 12 เก่า สายเอก -สาย 2

23.โครงการขยายถนน
หมู่ที่5 บริเวณทางแยกซอย 
12 เก่า สายเอก

24.โครงการก่อสร้างสะพาน 
ลอยข้ามถนนทางหลวง
หมายเลข 21 หมู่ที่ 5 
บริเวณหน้าโรงงานบีฟู๊ดส์

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน



 - 10 - ๑๙๓
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้ า  รางระบายน้ า
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๖ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อจ่ายเป็นค่า จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนมีถนนใช้ ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง

ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุง โครงการก่อสร้างถนน 1.โครงการถนนลาดยาง ในการคมนาคมได้

บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุง หมู่ที่ 6 ซอย 13 ห้วยส้ม - สะดวก

ท่อระบายน  า รางระบายน  า บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า สาย 2 ระยะทาง 3,000 
หมู่ที่ 6 ท่อระบายน  า รางระบายน  า เมตร

2.โครงการถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 6 ซอย 16 ห้วยส้ม - 
 สาย 2 ระยะทาง 2,130 
เมตร

3.จัดหายางมะตอยเพื่อซ่อม
แซมถนน (ชนิดถุง) 500 ถุง

4.โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
ซอย15 - 16 สายเอกถนน
กว้าง 4 เมตร ยาว 340
เมตร หนา 0.15 เมตร
(ซอยบ้านนาวสาวชุติมา
สัมโส)

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน



 - 11 - ๑๙๔
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้ า  รางระบายน้ า
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

5.โครงการขุดร่องพร้อมวาง
ท่อขนาด 60x100 เซนติ
เมตร ยาว 280 เมตร ตั งแต่
หน้าบ้านนายวิชัย ตันตระ
 กูล ถึง ถนนสายเอก 

6.โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
ซอย 17 สาย 1 – 2 ถนน
กว้าง4 เมตร ยาว300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ซอยบ้าน
นายสายยุทธ ร้อยดวง)

7.โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
ซอย 17 สาย 1 – 2 ถนน
กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 300 เมตร (ซอย
บ้านนายสุภร เบิกบาน)

8.โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
ซอยบ้านนายวิชัย หวานใจ
 ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน



 - 12 - ๑๙๕
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้ า  รางระบายน้ า
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

300 เมตร หนา0.15 เมตร
 

9.โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที่ 6 ซอย 15 
 -16 สาย1 ยาว300 เมตร
16 สาย 1 ยาว300 เมตร 
กว้าง 3.5 เมตร (ซอยเข้า
บ้านนางระเบียบ พวงมะลิ)

10.โครงการวางท่อระบาย
น  า หมูที่ 6 ซอย 14 สาย 
 1- 2 ซอยบ้านนายวิชัย 
หวานใจ ระยะทางยาว 10
 เมตร ท่อระบายน  าขนาด
กว้าง 100 เซนติเมตร

11.โครงการขุดลอกคลอง
ข้างถนนพร้อมวางท่อระบาย
น  า หมู่ที่ 6 ทั งสองบฝ่ังถนน
สาย 1 ตั งแต่หน้าบ้าน
นายศักดา จินดารัตน์ ถึง
คลองห้วยส้ม  

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน



 - 13 - ๑๙๖
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้ า  รางระบายน้ า
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

12.โครงการวางท่อลอด
ถนน หมู่ที่ 6 บริเวณส่ีแยก 
ซอย 14 สาย 1

13.โครงการซ่อมตล่ิงชาย
ถนนเนื่องจากน  ากัดเซาะ
ตรงหน้าบ้านเลขที่ 99/2 
 ซอย 16 สาย 1 - 2

14.โครงการซ่อมแซมถนน
ลาดยางหมู่ที่ 6 ระหว่าง
 ซอย  13 - 17 สาย 1

15.โครงการถนนคอนกรีต 
หมู่ที่ 6 ซอย 14 - 17 
จากฝาย

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน



 - 14 - ๑๙๗
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้ า  รางระบายน้ า
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๗ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อจ่ายเป็นค่า 1.โครงการถนนคอนกรีต จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนมีถนนใช้ ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง

ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุง โครงการก่อสร้างถนน เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอย ในการคมนาคมได้

บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุง พ่อเสง่ียมแม่พันธุ์ สะดวก

ท่อระบายน  า รางระบายน  า บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า 
หมู่ที่ 7 ท่อระบายน  า รางระบายน  า 2.โครงการถนนลาดยาง 

หมู่ที่ 7 ซอย 13 สาย 2 - 
สาย3 ระยะทาง 200 เมตร

3.โครงการปรับปรุงทางข้าม
คลองหน้ากลุ่มบ้าน
นายกาหลง ชูก้าน

4.โครงการปรับปรุงท่อลอด
หน้าบ้านนายทองหนัก 
 หมู่ที่ 7 ซอย 13

5.โครงการถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 7 สายเอก - สาย 2

6.โครงการถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บริเวณ
ซอยกลุ่มบ้าน นายสุรศรี 
หงษ์ทอง

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน



 - 15 - ๑๙๘
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้ า  รางระบายน้ า
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

7.โครงการปรับปรุงสะพาน
ข้ามคลอง หมู่ที่ 7 ระหว่าง
ซอย 16 - 17 สาย 3

8.โครงการถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 7 ซอย 16 สาย 2 -
 สาย 3 ระยะทาง 2,000
เมตร

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน



 - 16 - ๑๙๙
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้ า  รางระบายน้ า
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๘ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อจ่ายเป็นค่า จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนมีถนนใช้ ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง

ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุง โครงการก่อสร้างถนน 1.โครงการก่อสร้างถนน ในการคมนาคมได้

บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุง ลาดยาง หมู่ที่8 บริเวณ สะดวก

ท่อระบายน  า รางระบายน  า บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า ซอย 15 เข้าอ่างเก็บน  า
หมู่ที่ 8 ท่อระบายน  า รางระบายน  า บ้านหนองโพธิ์ ระยะทาง

ประมาณ 3,000 เมตร

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน



 - 17 - ๒๐๐
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้ า  รางระบายน้ า
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๙ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อจ่ายเป็นค่า จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนมีถนนใช้ ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง

ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุง โครงการก่อสร้างถนน 1.โครงการซ่อมแซมถนน ในการคมนาคมได้

บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุง หมู่ที่ 9 ซอย 7 สาย 4 - สะดวก

ท่อระบายน  า รางระบายน  า บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า สาย2 ระยะทาง 200 เมตร
หมู่ที่ 9 ท่อระบายน  า รางระบายน  า

2.โครงการซ่อมแซมถนน 
 หมู่ที่ 9 ซอย 7 สาย 4 
ฝ่ังโรงเรียนช่องสาริกา

3.โครงการก่อสร้างถนน
รอบภูเขาเอราวัณ หมู่ที่ 9 
ระยะทาง 11 กิโลเมตร

4.โครงการขุดลอกทาง
ระบายน  า หมู่ที่ 9 ซอย 7 
ฝ่ังโรงเรียนซ้าย - ขวา

5.โครงการซ่อมแซมถนน 
หมู่ที่ 9 บริเวณปากทางเข้า
ซอย 7

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน



 - 18 - ๒๐๑
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้ า  รางระบายน้ า
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อจ่ายเป็นค่า จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนมีถนนใช้ ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง

ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุง โครงการก่อสร้างถนน 1.โครงการก่อสร้างถนน ในการคมนาคมได้

บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สะดวก

ท่อระบายน  า รางระบายน  า บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า หมู่ที่ 10 บริเวณซอย 15, 
หมู่ที่ 10 ท่อระบายน  า รางระบายน  า ซอย 16 และ ซอย 17

2.โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 10 บริเวณ
ซอย 16 ระยะทาง 500 
เมตร

3.โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที่ 10 บริเวณ
ซอย 15

4.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 
บริเวณชายเขาซอย 16 - 
ซอย 17

5.โครงการซ่อมแซมถนน
ลาดยาง หมู่ที่ 10 บริเวณ
ซ.16 ระยะทาง1,000เมตร

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน



 - 19 - ๒๐๒
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้ า  รางระบายน้ า
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อจ่ายเป็นค่า จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนมีถนนใช้ ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง

ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุง โครงการก่อสร้างถนน 1.โครงการซ่อมแซมถนน ในการคมนาคมได้

บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุง  หมู่ที่ 11 ซอย 16 สะดวก

ท่อระบายน  า รางระบายน  า บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า 
หมู่ที่ 11 ท่อระบายน  า รางระบายน  า

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน



 - 20 - ๒๐๓
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้ า  รางระบายน้ า
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อจ่ายเป็นค่า จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนมีถนนใช้ ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง

ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุง โครงการก่อสร้างถนน 1.โครงการถนนลาดยาง ในการคมนาคมได้

บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุง หมู่ที่ 12 ซอย 11 สาย 3 สะดวก

ท่อระบายน  า รางระบายน  า บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า ระยะทาง 2,000 เมตร
หมู่ที่ 12 ท่อระบายน  า รางระบายน  า

2.โครงการถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอย 
11 สาย 3

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน



 - 21 - ๒๐๔
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้ า  รางระบายน้ า
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อจ่ายเป็นค่า จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนมีถนนใช้ ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง

ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุง โครงการก่อสร้างถนน 1.โครงการถนนคอนกรีต ในการคมนาคมได้

บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุง  หมู่ที่ 13 ซอย 10/1 สะดวก

ท่อระบายน  า รางระบายน  า บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า  กว้าง 4 เมตร ยาว 500 
หมู่ที่ 13 ท่อระบายน  า รางระบายน  า เมตร

2.โครงการถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 13 ซอย 11 ระหว่าง
ซอย 2 - 3 กว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 2,000 เมตร

3.โครงการถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 13 ซอย 7/3 กว้าง
 5 เมตร ระยะทาง 500 
เมตร

6.ก่อสร้างถนนลูกรังรอบเขา

7.โครงการถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 13 ซอย 10/2 
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
 500 เมตร

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน



 - 22 - ๒๐๕
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๒ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าในครัวเรือน
1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๑ โครงการไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า จ านวนผู้ที่ใช้ไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 1 สาธารณะ 1.โครงการติดตั งโคมไฟฟ้า

ส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1 

บริเวณสาย 3 - 4

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต



 - 23 - ๒๐๖
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๒ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าในครัวเรือน
1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๒ โครงการไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า จ านวนผู้ที่ใช้ไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 2 สาธารณะ 1.โครงการติดตั งโคมไฟฟ้า

ส่องสว่าง หมู่ที่ 2 บริเวณ
ทางแยกซอย 8 สายตรี
บ้านนางบรรจง อรุณเจริญ

2.โครงการติดตั งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่าง หมู่ที่ 2 บริเวณ
ทางแยกซอย 9 สายตรี

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต



 - 24 - ๒๐๗
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๒ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าในครัวเรือน
1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๓ โครงการไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า จ านวนผู้ที่ใช้ไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 3 สาธารณะ โครงการไฟฟ้าสาธารณะ

หมู่ที่ 3

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต



 - 25 - ๒๐๘
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๒ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าในครัวเรือน
1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๔ โครงการไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า จ านวนผู้ที่ใช้ไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 4 สาธารณะ 1.โครงการติดตั งโคมไฟฟ้า

ส่องสว่าง หมู่ที่ 4 ซอย 10
- ซอย 11

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต



 - 26 - ๒๐๙
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๒ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าในครัวเรือน
1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๕ โครงการไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า จ านวนผู้ที่ใช้ไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 5 สาธารณะ 1.โครงการติดตั งโคมไฟฟ้า

ส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 5 
บริเวณทางแยกทุกแยก

2.โครงการติดตั งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 5 
 ซอย10 ระยะทาง 1,000 
เมตร

3.โครงการติดตั งระบบไฟฟ้า
ถังเก็บน  า หมู่ที่ 5 
บ้านผู้ช่วยสมัย หมู่ทอง

4.โครงการติดตั งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 5 
บริเวณบ้าน นางสมหมาย
 สัมมา บ้านเลขที่ 8/2

 5.โครงการติดตั งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 5
บริเวณทางแยกถนนสายเอก 
 (ฝ่ังวัดตอยาง)

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต



 - 27 - ๒๑๐
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๒ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าในครัวเรือน
1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

6.โครงการติดตั งสัญญาณ
ไฟกระพริบ หมู่ที่ 5 บริเวณ
ทางแยกถนนสายเอก
(ฝ่ังวัดตอยาง)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต

งบประมาณ



 - 28 - ๒๑๑
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๒ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าในครัวเรือน
1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๖ โครงการไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า จ านวนผู้ที่ใช้ไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 6 สาธารณะ 1.โครงการติดตั งสัญญาณ

ไฟเตือน หมู่ที่ 6 ทุกส่ีแยก

2.โครงการติดตั งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างทุกส่ีแยกในพื นที่
 หมู่ที่ 6

3.โครงการติดตั งระบบ
ประปาพลังงานแสงอาทิตย์ 
15 บ่อ

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต



 - 29 - ๒๑๒
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๒ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าในครัวเรือน
1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๗ โครงการไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า จ านวนผู้ที่ใช้ไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 7 สาธารณะ 1.โครงการติดตั งสัญญาณไฟ

เตือน หมู่ที่ 7 ทุกทางแยก

2.โครงการติดตั งโคมไฟ
ส่องสว่างและสัญญาณไฟ
เตือน หมู่ที่ 7 บริเวณ
สะพานซอย 16

3.โครงการติดตั งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างทุกทางแยก 
หมู่ที่ 7

4.โครงการติดตั งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ 
(ไฟฟ้ารายทาง) หมู่ที่ 7

5โครงการติดตั งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ 
(ไฟฟ้ารายทาง) หมู่ที่ 7 
ซอย 15 สาย 2 - 3
ส าหรับคนวิ่งออกก าลังกาย

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต

งบประมาณ



 - 30 - ๒๑๓
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๒ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าในครัวเรือน
1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๘ โครงการไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า จ านวนผู้ที่ใช้ไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 8 สาธารณะ 1.โครงการติดตั งโคมไฟฟ้า

ส่องสว่าง แบบ LEDหมู่ที่ 8 
บริเวณส่ีแยกบ้านหนองโพธิ์ 
ซอย 13, ซอย 14 และซอย 
15

2.โครงการติดตั งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ (ไฟฟ้า
รายทาง) หมู่ที่ 8 บริเวณ
ซอย14 หมู่บ้านเจริญทรัพย์

3.โครงการติดตั งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่าง หมู่ที่ 8 บริเวณ
สนามกีฬาโรงเรียนบ้าน
หนองโพธิ์

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต



 - 31 - ๒๑๔
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๒ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าในครัวเรือน
1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๙ โครงการไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า จ านวนผู้ที่ใช้ไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 9 สาธารณะ

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต



 - 32 - ๒๑๕
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๒ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าในครัวเรือน
1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๑๐ โครงการไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า จ านวนผู้ที่ใช้ไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 10 สาธารณะ 1.โครงการติดตั งโคมไฟฟ้า

ส่องสว่างสาธารณะ (ไฟฟ้า
รายทาง) หมู่ที่ 10 บริเวณ
ซอย 15, ซอย 16 และ
ซอย 17

2.โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 10 บริเวณ ชายเขา 
บ้านนายสุวรรณ บุญมี

3.โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 10 บริเวณหลังบ้าน
ผู้ช่วยอุดม ระยะทาง 400 
เมตร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต

งบประมาณ



 - 33 - ๒๑๖
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๒ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าในครัวเรือน
1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๑๑ โครงการไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า จ านวนผู้ที่ใช้ไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 11 สาธารณะ 1.โครงการติดตั งโคมไฟฟ้า

ส่องสว่างสาธารณะ
หมู่ที่ 11 ซอย 15 - 16

2.โครงการติดตั งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะบริเวณ
ทางแยกในพื นที่ หมู่ที่ 11 

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต



 - 34 - ๒๑๗
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๒ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าในครัวเรือน
1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๑๒ โครงการไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า จ านวนผู้ที่ใช้ไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 12 สาธารณะ 1.โครงการติดตั งโคมไฟฟ้า

ส่องสว่างสาธารณะ (ไฟฟ้า
รายทาง) หมู่ที่ 12 ส่ีแยก
ซอย 11 สาย 3 ถึงวัดช่อง
สาริกาใน

2.โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
 หมู่ที่ 12 บริเวณบ้าน
นางประยูร นันโต

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต



 - 35 - ๒๑๘
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๒ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าในครัวเรือน
1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๑๓ โครงการไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า จ านวนผู้ที่ใช้ไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 13 สาธารณะ 1.โครงการติดตั งโคมไฟฟ้า

ส่องสว่างสาธารณะ (ไฟฟ้า
รายทาง) หมู่ที่ 13 ซอย
 6 – 11 สาย2 ทางโค้งเขา
ถ  าบ่อทอง และบริเวณถนน 
ระหว่างซอย 8 - 10

2.โครงการติดตั งกล้องCCTV 
หมู่ที่ 13 บริเวณส่ีแยก 
ตั งแต่ซอย 6 - 11 สาย 2

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข



 - 36 - ๒๑๙
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.3 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น
1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1 โครงการระบบประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จ านวนผู้ใช้น  าในการ ประชาชนมีน  าใช้ใน ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค โครงการระบบประปา อุปโภคบริโภค การอุปโภคบริโภค
ขุดเจาะบ่อบาดาล  เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค
ก่อสร้างระบบประปา ขุดเจาะบ่อบาดาล  
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างระบบประปา
หมู่ที่ 1 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน



 - 37 - ๒๒๐
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.3 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น
1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

2 โครงการระบบประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 1.โครงการขุดเจาะบ่อ จ านวนผู้ใช้น  าในการ ประชาชนมีน  าใช้ใน ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค โครงการระบบประปา บาดาลพร้อมติดตั งถังเก็บ อุปโภคบริโภค การอุปโภคบริโภค
ขุดเจาะบ่อบาดาล  เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค น  าประปา หมู่ที่ 2 ซอย 8 
ก่อสร้างระบบประปา ขุดเจาะบ่อบาดาล  สายเอก  บ้าน  นางสาว
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างระบบประปา สุวรรณ์ ดีดา
หมู่ที่ 2 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน

2.โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมติดตั งถังเก็บน  า
ประปา หมู่ที่ 2 ซอย 8 
สายตรี บ้านนายวิทยา 
อรุณเจริญ

3.โครงการวางท่อเมนส่งน  า
ประปา หมู่ที่ 2 ซอย 8 
สายตรี – สายเอก ท่อเมน
ขนาด3 นิ วระยะทาง 400 
เมตร

4.โครงการวางท่อเมนส่งน  า
ประปา หมู่ที่2 ซอย 9 จาก
ถังเก็บน  าประปาวัดด่านอุดม
พัฒนารามถึงปากซอย 9 
ท่อเมนขนาด 3 นิ ว ระยะ
ทาง 500 เมตร

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน



 - 38 - ๒๒๑
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.3 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น
1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

3 โครงการระบบประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จ านวนผู้ใช้น  าในการ ประชาชนมีน  าใช้ใน ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค โครงการระบบประปา อุปโภคบริโภค การอุปโภคบริโภค
ขุดเจาะบ่อบาดาล  เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค
ก่อสร้างระบบประปา ขุดเจาะบ่อบาดาล  
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างระบบประปา
หมู่ที่ 3 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน

งบประมาณ



 - 39 - ๒๒๒
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.3 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น
1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

4 โครงการระบบประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 1.โครงการขุดเจาะบ่อ จ านวนผู้ใช้น  าในการ ประชาชนมีน  าใช้ใน ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค โครงการระบบประปา  บาดาล พร้อมติดตั งถังเก็บ อุปโภคบริโภค การอุปโภคบริโภค
ขุดเจาะบ่อบาดาล  เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค น  าประปา หมู่ที่ 4
ก่อสร้างระบบประปา ขุดเจาะบ่อบาดาล  
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างระบบประปา 2.โครงการปรับปรุงระบบ
หมู่ที่ 4 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ประปาหมู่บ้านเป็นประปา

ส่วนภูมิภาค

3.โครงการวางท่อเมนส่ง
ประปา หมู่ที่ 4 ซอย 10 - 
11 ท่อเมนขนาด 3 นิ ว

4.โครงการวางท่อเมนส่งน  า
ประปา หมู่ที่ 4 สายตรี - 
สายเอก ท่อเมนขนาด3 นิ ว

5.โครงการขุดลอกทาง
ระบายน  า หมู่ที่ 4 ซอย 
9 - 11 สายตรี

6.โครงการวางท่อระบายน  า 
หมู่ที่ 4 ท่อระบายน  าขนาด 
1 เมตร บริเวณบ้าน
นางสมคิด ตันตระกูล

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน



 - 40 - ๒๒๓
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.3 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น
1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

5 โครงการระบบประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จ านวนผู้ใช้น  าในการ ประชาชนมีน  าใช้ใน ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค โครงการระบบประปา 1.โครงการติดตั งถังเก็บ อุปโภคบริโภค การอุปโภคบริโภค
ขุดเจาะบ่อบาดาล  เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค น  าประปาหมู่ที่ 5  
ก่อสร้างระบบประปา ขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่บ้านพิชญาวิลล์
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างระบบประปา
หมู่ที่ 5 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 2.โครงการขุดเจาะบ่อ

บาดาล หมู่ที่ 5 ความลึก 
 120 เมตร (ยังไม่ได้
ก าหนดจุด)

3.โครงการปรับปรุงระบบ
น  าประปาหมู่บ้านเป็นประ
ปาส่วนภูมิภาค

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน



 - 41 - ๒๒๔
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.3 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น
1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

6 โครงการระบบประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จ านวนผู้ใช้น  าในการ ประชาชนมีน  าใช้ใน ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค โครงการระบบประปา 1.โครงการก่อสร้างระบบ อุปโภคบริโภค การอุปโภคบริโภค
ขุดเจาะบ่อบาดาล  เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่6 ซอย
ก่อสร้างระบบประปา ขุดเจาะบ่อบาดาล  13 - 14 สาย 1 ตั งแต่หน้า
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างระบบประปา บ้านนายศักด์ิดา จินดารัตน์ 
หมู่ที่ 6 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ถึงคลองห้วยส้ม ซอย 14

2.โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน พร้อมเจาะ
บ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ซอย 
15 -16 สาย 1

3.โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมถังเก็บน  าทรง
แชมเปญ หมู่ที่ 6 ซอย 13 
สาย 1 - 2 

4.โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 ซอย 14 - 15 
สาย 1

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน



 - 42 - ๒๒๕
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.3 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น
1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

5.โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 ซอย 14 - 15 
สาย 2

6.โครงการเปล่ียนระบบ
ประปาหมู่บ้านเป็นประปา
ส่วนภูมิภาค
 

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน



 - 43 - ๒๒๖
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.3 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น
1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

7 โครงการระบบประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จ านวนผู้ใช้น  าในการ ประชาชนมีน  าใช้ใน ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค โครงการระบบประปา 1.โครงการขุดเจาะบ่อ อุปโภคบริโภค การอุปโภคบริโภค
ขุดเจาะบ่อบาดาล  เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค บาดาล หมู่ที่ 7 (ยังไม่
ก่อสร้างระบบประปา ขุดเจาะบ่อบาดาล  ก าหนดจุด)
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างระบบประปา
หมู่ที่ 7 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 2.โครงการวางท่อเมนส่งน  า

ประปา หมู่ที่ 7 ทั งหมู่บ้าน 
ท่อเมนขนาด 3 นิ ว

3.โครงการปรับปรุงท่อเมน
ส่งน  าประปา(ท่อลอดถนน) 
หมู่ที่ 7 ซอย 13 สาย 2-3

4.โครงการติดตั งถังเก็บน  า
ประปาแบบแชมเปญ
 หมู่ที่ 7 (ยังไม่ก าหนดจุด)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน

งบประมาณ



 - 44 - ๒๒๗
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.3 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น
1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

8 โครงการระบบประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จ านวนผู้ใช้น  าในการ ประชาชนมีน  าใช้ใน ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค โครงการระบบประปา 1.โครงการขุดเจาะบ่อ อุปโภคบริโภค การอุปโภคบริโภค
ขุดเจาะบ่อบาดาล  เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค บาดาล พร้อมทั งติดตั งหอ
ก่อสร้างระบบประปา ขุดเจาะบ่อบาดาล  ถังประปา หมู่ที่ 8 บริเวณ
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างระบบประปา ซอย 13
หมู่ที่ 8 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน

2.โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล พร้อมทั งติดตั งหอ
ถังประปา หมู่ที่ 8 บริเวณ
ซอย 15

3.โครงการวางท่อเมนส่งน  า
ประปา หมู่ที่ 8 ซอย 15 
 สาย 4 เข้าเขา ท่อเมน
ขนาด 3 นิ ว ระยะทาง 
3,000 เมตร

4.โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมติดตั งถังประปา 
 หมู่ที่ 8 บริเวณซอย 15 
ระหว่างสาย 3 - 4 บ้าน
นายสุนทร แก้วสาริกา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน

งบประมาณ



 - 45 - ๒๒๘
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.3 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น
1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

5.โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่8 บริเวณซอย 
 15 บ้าน นายทองพูล 
พูลสวัสด์ิ

6.โครงการวางท่อเมนส่ง
น  าประปา หมู่ที่ 8 บริเวณ
บ้านนายวิเชียร มุ่งหมาย
 ถึงบ้านนายยม ทรัพย์หิรัญ 
ท่อเมนขนาด 3 นิ ว ระยะ
ทาง 1,500 เมตร

7.โครงการวางท่อเมนส่งน  า
ประปา หมู่ที่ 8 บริเวณ
หมู่บ้านทรัพย์เจริญ ท่อเมน
ขนาด3 นิ ว ระยะทาง500 
 เมตร

8.โครงการติดตั งระบบ
ประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 
ซอย 15 บ้านนายนคร  
 ศรีค ากริบ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน

งบประมาณ



 - 46 - ๒๒๙
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.3 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น
1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

9 โครงการระบบประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จ านวนผู้ใช้น  าในการ ประชาชนมีน  าใช้ใน ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค โครงการระบบประปา 1.โครงการก่อสร้างแทงค์ อุปโภคบริโภค การอุปโภคบริโภค
ขุดเจาะบ่อบาดาล  เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
ก่อสร้างระบบประปา ขุดเจาะบ่อบาดาล  ซอย 8 พิเศษ
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างระบบประปา
หมู่ที่ 9 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 2.โครงการขุดเจาะบ่อน  า

บาดาลเพื่อการเกษตรขนาด
ใหญ่ หมู่ที่ 9 ตามแบบ
กรมทรัพยากรน  าบาดาล

3.โครงการติดตั งระบบ
ประปาพลังงานแสงอาทิตย์
พร้อมติดตั งถังเก็บน  าประปา 
 หมู่ที่ 9

4.โครงการวางท่อเมนส่งน  า
ประปา หมู่ที่ 9 ถนน
ทางหลวงชนบทหมายเลข 
3334 ท่อเมนขนาด 3 นิ ว

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน

งบประมาณ



 - 47 - ๒๓๐
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.3 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น
1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

10 โครงการระบบประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 1.โรงการขุดเจาบ่อบาดาล จ านวนผู้ใช้น  าในการ ประชาชนมีน  าใช้ใน ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค โครงการระบบประปา หมู่ที่ 10 บริเวณซอย 16 อุปโภคบริโภค การอุปโภคบริโภค
ขุดเจาะบ่อบาดาล  เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค - ซอย 17 สาย4
ก่อสร้างระบบประปา ขุดเจาะบ่อบาดาล  
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างระบบประปา 2.โครงการปรับปรุงระบบ
หมู่ที่ 10 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ประปาหมู่บ้าน

3.โครงการติดตั งระบบ
ประปา หมู่ที่ 10 บริเวณ
ซอย 15 บ้านนายเสน่ห์
กะฐินเทศ ระยะทาง 700 
เมตร

4.โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 10 บริเวณ
บ้านนายมงคล สนธิ

5.โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 10 บริเวณ
บ้านนายอภิศักด์ิ บุญเพ็ง
6.โครงการขุดบ่อบาดาล
พร้อมติดตั งถังประปา 
หมู่ที่ 10 บริเวณ บ้าน
นายบุญรอด ค้าแหวน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน

งบประมาณ



 - 48 - ๒๓๑
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.3 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น
1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

11 โครงการระบบประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จ านวนผู้ใช้น  าในการ ประชาชนมีน  าใช้ใน ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค โครงการระบบประปา 1.โครงการขุดเจาะบ่อ อุปโภคบริโภค การอุปโภคบริโภค
ขุดเจาะบ่อบาดาล  เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค บาดาล พร้อมติดตั งถัง
ก่อสร้างระบบประปา ขุดเจาะบ่อบาดาล  ประปาแบบแชมเปญ 
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 11 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน

งบประมาณ



 - 49 - ๒๓๒
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.3 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น
1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

12 โครงการระบบประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จ านวนผู้ใช้น  าในการ ประชาชนมีน  าใช้ใน ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค โครงการระบบประปา 1.โครงการปรับปรุงระบบ อุปโภคบริโภค การอุปโภคบริโภค
ขุดเจาะบ่อบาดาล  เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค น  าประปาหมู่บ้าน
ก่อสร้างระบบประปา ขุดเจาะบ่อบาดาล  
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างระบบประปา 2.โครงการวางระบบน  า
หมู่ที่ 12 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน อุปโภคบริโภคในชุมชนให้

เป็นระบบประปาส่วน
ภูมิภาค

3.โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล แหล่งน  าขนาดใหญ่
เพื่อการเกษตร

4.โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล พร้อมติดตั งถัง
ประปา หมู่ที่ 12 บริเวณ
บ้านนางประยูร  นันโต

5.โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 12 สาย 4 
บริเวณบ้านนายไพฑูร 
ประเสริฐสังข์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน

งบประมาณ



 - 50 - ๒๓๓
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.3 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น
1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

13 โครงการระบบประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จ านวนผู้ใช้น  าในการ ประชาชนมีน  าใช้ใน ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค โครงการระบบประปา 1.โครงการวางท่อเมนส่งน  า อุปโภคบริโภค การอุปโภคบริโภค
ขุดเจาะบ่อบาดาล  เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ประปา หมู่ที่ 13 ซอย6 - 
ก่อสร้างระบบประปา ขุดเจาะบ่อบาดาล  7 ท่อเมนขนาด 3 นิ ว 
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างระบบประปา ระยะทาง 900 เมตร
หมู่ที่ 13 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน

2.โครงการวางท่อเมนส่งน  า
ประปา หมู่ที่ 13 ซอย
10/1 ท่อเมนขนาด 3 นิ ว 
ระยะทาง 400 เมตร

3.โครงการวางระบบน  า
ประปาอุปโภคบริโภคใน
ชุมชนให้เป็นระบบประปา
ส่วนภูมิภาค

4.โครงการวางท่อเมนส่ง
น  าประปา หมู่ที่ 13 ซอย 9
ท่อเมนขนาด 3 นิ ว   
ระยะทาง 800 เมตร

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน

งบประมาณ



 - 51 - ๒๓๔
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.4 แนวทางการพัฒนา ติดตั้ง ซ่อม บ ารุงรักษา เสียงตามสาย และหอกระจายข่าวหมู่บา้น
1.4.1 แผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๑ โครงการเสียงตามสาย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับข้อมูล ประชาคมหมู่บ้าน  กองช่าง
หมู่ที่ 10 โครงการเสียงตามสาย 1.โครงการติดตั งเสียงตาม ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารผ่านเสียง

สายประจ าหมู่บ้าน ตามสาย

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน



 - 52 - ๒๓๕
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.4 แนวทางการพัฒนา ติดตั้ง ซ่อม บ ารุงรักษา เสียงตามสาย และหอกระจายข่าวหมู่บา้น
1.4.1 แผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๒ โครงการเสียงตามสาย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับข้อมูล ประชาคมหมู่บ้าน  กองช่าง
หมู่ที่ 12 โครงการเสียงตามสาย 1.โครงการติดตั งเสียงตาม ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารผ่านเสียง

สายประจ าหมู่บ้าน ตามสาย

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน

งบประมาณ



 - 53 - ๒๓๖
แบบผ.02/1

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.4 แนวทางการพัฒนา ติดตั้ง ซ่อม บ ารุงรักษา เสียงตามสาย และหอกระจายข่าวหมู่บา้น
1.4.1 แผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๓ โครงการเสียงตามสาย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับข้อมูล ประชาคมหมู่บ้าน  กองช่าง
หมู่ที่ 13 โครงการเสียงตามสาย 1.โครงการติดตั งเสียงตาม ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารผ่านเสียง

สายประจ าหมู่บ้านหมู่ที่13 ตามสาย
ระยะทาง 6 - 7 กิโลเมตร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน

งบประมาณ



 - 54 - ๒๓๗
แบบผ.02/1

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๑ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
2.1.1 แผนงาน……………..
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

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

 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. ๒๕66 - 2570) ฉบบัทบทวน  ครั้งที่ 1/2565

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต



 - 55- ๒๓๘
แบบผ.02/1

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ แนวทางการพัฒนา สนับสนุนใหป้ระชาชนได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและต่อเน่ือง โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย และบรูณาการบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม                                   
      ของชุมชนและประชาชน
2.2.1แผนงาน.............
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต

งบประมาณ



 - 56 - ๒๓๙
แบบผ.02/1

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๓ แนวทางพัฒนา การเตรียมความพร้อมในการรับการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา  และด าเนินการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

2.3.1 แผนงาน.......................
งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต



 - 57 - ๒๔๐
แบบผ.02/1

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ  การปอ้งกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภค
2.4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๑ โครงการรณรงค์ป้องกัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ร้อยละของจ านวน จ านวนผู้ป่วย ประชาคมหมู่บ้าน กอง
โรคไข้เลือดออก ด าเนินงานการจัดกิจกรรม 1.โครงการจัดซื อเคร่ืองพ่น ที่มีการรณรงค์ มีอัตราลดลง สาธารณสุขฯ
หมู่ที่ 1-13 โรคไข้เลือดออกให้กับประชา หมอกควันก าจัดยุงลาย

ชนในต าบลช่องสาริกา หมู่ที่ 3

2.โครงการรณรงค์ป้องกัน
ปัญหาโรคไข้เลือดออก
หมู่ที่ 3

3.โครงการพ่นหมอกควัน 
 3 เดือน/ครั ง
หมู่ที่ 5

4.สนับสนุนการจัดกิจกรรม
แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
ในชุมชน
หมู่ที่ 6

5.โครงการจัดซื อเคร่ืองพ่น
หมอกควัน จ านวน 3 เคร่ือง

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต



 - 58 - ๒๔๑
แบบผ.02/1

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๕ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห ์ ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ   ผู้ปว่ยเอดส์  หรือผู้ด้อยโอกาส  และประชาชนทั่วไป
2.5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๑ โครงการบริการสุขภาพและ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประชาคมหมู่บ้าน กอง
การบริการทางสังคมส าหรับ บริการทางสังคมส าหรับ 1.โครงการส่งเสริมด้านสุข ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ และ สวัสดิการ
ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ อนามัยของผู้สูงอายุและ และประชาชได้รับ ประชาชนได้รับการ สังคม
และประชาชนทั่วไป และประชาชนทั่วไป ผู้พิการ การดูแลสุขภาพ ดูแลสุขภาพ

หมู่ที่ 4

2.กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ
หมู่ที่ 7

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต



 - 59 - ๒๔๒
แบบผ.02/1

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๖  แนวทางการพัฒนา จัดใหม้ีสวนสุขภาพ  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ  ให ้ เด็ก  ประชาชน  เยาวชน  เล่นกีฬา  และออกก าลังกายอย่างต่อเน่ือง
2.6.1 แผนงานสาธารณสุข,แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๑ โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน จ านวนลานกีฬา ประชาชนมีสถานที่ ประชาคมหมู่บ้าน  -กองช่าง
สนามกีฬาในพื นที่ โครงการก่อสร้างลานกีฬา 1.โครงการก่อสร้างสวน สนามกีฬาที่ก่อสร้าง ออกก าลังกายและ  -กอง
 ต าบลช่องสาริกา สนามกีฬาในพื นที่ สุขภาพในชุมชน ในพื นที่ต าบล มีสุขภาพที่ดี การศึกษา
หมู่ที่1-13  ต าบลช่องสาริกา บริเวณซอย12 สาย 3 - 4 ช่องสาริกา  -กอง

หมู่ที่1-13 หมู่ที่ 1 สาธารณสุขฯ

2.โครงการติดตั งเคร่ืองออก
ก าลังกาย  ณ วัดด่านอุดม
พัฒนาราม 
หมู่ที่ 2 

3.โครงการติดตั งเคร่ืองออก
ก าลังกายเพื่อส่งเสริม
สุขภาพหมู่ที่ 4

4.โครงการติดตั งเคร่ือง
ออกก าลังกาย บริเวณบ้าน
นางพิกุล บ้านเลขที่ 7/2
หมู่ที่ 5

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต



 - 60 - ๒๔๓
แบบผ.02/1

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๖  แนวทางการพัฒนา จัดใหม้ีสวนสุขภาพ  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ  ให ้ เด็ก  ประชาชน  เยาวชน  เล่นกีฬา  และออกก าลังกายอย่างต่อเน่ือง
2.6.1 แผนงานสาธารณสุข,แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

5.โครงการติดตั งเคร่ืองออก
ก าลังกาย (ยังไม่ก าหนดจุด)
หมู่ที่ 7 

6.โครงการสุขภาพ 
สร้างสถานที่ออกก าลังกาย 
บริเวณตรงข้าม
วัดช่องสาริกาใน
หมู่ที่ 12

7.โครงการติดตั งเคร่ืองออก
ก าลังกาย ซอย 7/1 
บริเวณลาน หมู่บ้านจัดสรร
หมู่ที่ 13

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต



 - 61 - ๒๔๔
แบบผ.02/1

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๗ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจรภายในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
๑ โครงการติดตั งไฟสัญญาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 1.โครงการติดตั งป้ายเตือน จ านวนอุบัติเหตุ ประชาชนมีความ ประชาคมหมู่บ้าน  -กองช่าง

เตือนจราจร,ป้ายก าจัดจุด โครงการติดตั งไฟสัญญาณ ลดความเร็ว บริเวณซอย ลดลง มีความระมัดระวัง  -ทางหลวงฯ
ความเร็ว ,ป้ายบอกเขต, เตือนจราจร,ป้ายก าจัดจุด 10 - ซอย 11 มีความปลอดภัยใน
บอกซอย ,ป้ายชื่อหน้าบ้าน, ความเร็ว ,ป้ายบอกเขต, หมู่ที่ 4 การใช้รถใช้ถนน
กล้องวงจรปิด,ติดตั งกล้อง บอกซอย ,ป้ายชื่อหน้าบ้าน,
CCTV,ป้ายจุดอันตราย กล้องวงจรปิด,ติดตั งกล้อง 2.โครงการติดตั งกรวยจรา
หมู่ที่ 1-13 CCTV,ป้ายจุดอันตราย จร บริเวณทางแยกทุกแยก

หมู่ที่ 1-13 หมู่ที่ 5 

3.โครงการติดตั งเสาจราจร
ล้มลุก บริเวณทางแยกซอย
11 สายเอก
หมู่ที่ 5

4.โครงการติดตั งป้ายหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 บ้านหลุบเรา

5.โครงการติดตั งป้ายบอก
ชื่อซอย ทุกซอย
หมู่ที่ 5

6.งบสนับสนุนการจัด
เวรยามในชุมชน
หมู่ที่ 6

2.7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน  



 - 62 - ๒๔๕
แบบผ.02/1

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๗ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจรภายในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
7.โครงการติดตั งป้ายบอก
จุดอันตรายทุกแยกใน
หมู่ที่ 6

 
8.โครงการจัดท าป้ายบอก
บ้านเลขที่ ทุกบ้านใน 
ชุมชน 
หมู่ที่ 6

9.โครงการติดตั งกล้อง
CCTV  บริเวณทางแยก 
หมู่ที่ 7

10.โครงการติดตั งป้าย
จราจร บริเวณทางแยกซอย
15, ซอย 16 และซอย
17 สาย 4
หมู่ที่ 10

11.โครงการติดตั งกล้อง 
CCTV บริเวณปากซอย15, 
ซอย 16 และซอย 17
หมู่ที่ 10

2.7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน  



 - 63 - ๒๔๖
แบบผ.02/1

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๗ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจรภายในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
12.โครงการติดตั งการ์ดเรล 
ซอย 11 สาย 3 บริเวณ
บ้านนายสมใจ เปรมจิตต์
หมู่ที่ 12
13.โครงการติดตั งกล้อง 
CCTV บริเวณทางโค้ง
หน้าบ้านนายสมใจ เปรม
จิตต์
หมู่ที่ 12

14.โครงการติดตั งไฟ
กระพริบบริเวณปากซอย
สาย 3 
หมู่ที่ 12

15.โครงการติดตั งการ์ดเรล 
หมู่ที่ 13 ซอย 6 สาย 2 
ทางโค้งหลังเขาวัดถ  าบ่อทอง 
และส่ีแยกซอย 7
หมู่ที่ 13 
16โครงการติดตั งกระจกนูน
ส่องทางโค้ง หมู่ที่ 13 
บริเวณซอย 6 และสาย 2

2.7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน  



 - 64 - ๒๔๗
แบบผ.02/1

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
๓.๑ แนวทางการพัฒนา สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
3.1.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๑ โครงการส่งเสริมปรับปรุง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จ านวนกิจกรรม มีการรักษาส่ิงแวด ประชาคมหมู่บ้าน กอง
แก้ไขและอนุรักษ์ส่ิงแวด โครงการส่งเสริมปรับปรุง  1.โครงการปรับทัศนียภาพ ที่ด าเนินการ ล้อมในหมู่บ้านเพิ่ม สาธารณสุข
ล้อมและทรัพยากรธรรม แก้ไขและอนุรักษ์ส่ิงแวด ทางแยกซอย 9 สายตรี มากขึ น
ชาติแหล่งท่องเที่ยว ล้อมและทรัพยากรธรรม ระยะทาง 500 เมตร

ชาติแหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 2

2.โครงการปรับปรุงทัศนีย
ภาพ ตัดต้นไม้สูงบริเวณเสา
ไฟฟ้า 
หมู่ที่ 3

3.โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริม การอนุรักษ์ทรัพยา
กรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
หมู่ที่ 9

4.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ปลูกไม้ยืนต้น เพิ่มพื นที่
สีเขียว ในพื นที่หมู่ที่ 12

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. ๒๕66 - 2570) ฉบบัทบทวน  ครั้งที่ 1/2565
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด และสภาพแวดล้อมดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ทอ้งถ่ินสะอาด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน



 - 65 - ๒๔๘
แบบผ.02/1

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
๓.๑ แนวทางการพัฒนา สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
3.1.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

5.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณศาลา SML 
หมู่ที่ 13

6.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณองค์พระใหญ่บนเขา
ถ  าบ่อทอง และก่อสร้างถนน
ลูกรังรอบเขา
หมู่ที่ 13

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ทอ้งถ่ินสะอาด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด และสภาพแวดล้อมดี



 - 66 - ๒๔๙
แบบผ.02/1

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
๓.๒ แนวทางการพัฒนา การบ าบดัและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล
3.2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๑ โครงการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ร้อยละการจัดการ การบริหารจัดการ ประชาคมหมู่บ้าน กอง
และส่ิงปฏิกูล โครงการจัดการขยะมูลฝอย 1.โครงการติดตั งป้ายห้าม เร่ืองขยะมูลฝอยและ ขยะในพื นที่ต าบล สาธารณสุข

และส่ิงปฏิกูล ทิ งขยะ  ซอย 8 - 9 ส่ิงปฏิกูล ช่องสาริกาเป็นไป
หมู่ที่ 2 อย่างมีประสิทธิภาพ

2.โครงการติดตั งป้ายเตือน
ห้ามทิ งขยะ ซอย 10 - 
ซอย 11

หมู่ที่ 4 

3.โครงการติดตั งป้ายห้าม
ห้ามทิ งขยะตามจุดต่างๆ
ในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด และสภาพแวดล้อมดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ทอ้งถ่ินสะอาด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน



 - 67 - ๒๕๐
แบบผ.02/1

๔. ยุทธศาสตร์การทอ่งเที่ยว
๔.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมการทอ่งเที่ยว
4.1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 บริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา
(พ.ศ. ๒๕66 - 2570) ฉบบัทบทวน  ครั้งที่ 1/2565
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ



 - 68 - ๒๕๑
แบบผ.02/1

๔. ยุทธศาสตร์การทอ่งเที่ยว
๔.๒ แนวทางการพัฒนาและจัดใหม้ีสถานที่ทอ่งเที่ยว
4.2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๑ โครงการพัฒนาแหล่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ร้อยละของจ านวน มีสถานที่ท่องเที่ยว ประชาคมหมู่บ้าน กอง
ท่องเที่ยว จัดให้มีสถานที่ โครงการพัฒนาแหล่ง 1.โครงการส่งเสริมและ แหล่งท่องเที่ยวที่ได้ เพิ่มขึ นในพื นที่ การศึกษาฯ
ท่องเที่ยว ในพื นที่ต าบล ท่องเที่ยว จัดให้มีสถานที่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รับการพัฒนา ต าบลช่องสาริกา
ช่องสาริกา หมู่ที่ 1-13 ท่องเที่ยว ในพื นที่ต าบล หมู่ที่ 9

ช่องสาริกา หมู่ที่ 1-13

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 บริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน

งบประมาณ



 - 69 - ๒๕๒
แบบผ.02/1

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพและจัดหาอาชีพเสริมใหแ้ก่ผู้มีรายได้น้อย
5.1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห,์แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๑ โครงการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน จ านวนกิจกรรม ประชาชนในพื นที่ ประชาคมหมู่บ้าน  -ส านักปลัด
กลุ่มอาชีพต่างๆ ในต าบล โครงการส่งเสริม สนับสนุน   1.โครงการพัฒนาศักยภาพ ที่ด าเนินโครงการ มีอาชีพและรายได้  -กอง
ช่องสาริกา กลุ่มอาชีพต่างๆ ในต าบล ชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน เพิ่มขึ น สวัสดิการ

ช่องสาริกา หมู่ที่ 1 สังคม
2.งบอุดหนุนเศรษฐกิจ
พอเพียง
 -โครงการรณรงค์ปลูกพืช
ปลอดสารพิษ
หมู่ที่ 6

3.โครงการพัฒนาอาชีพ 
 ส่งเสริมการเพาะเห็ดโคน
และเห็ดเผาะ

4.โครงการส่งเสริมอาชีพ
เลี ยงไก่พันธุ์ไข่พร้อม
โรงเรือน  บริเวณบ้าน
 นายประสาน  เอมวงษ์
หมู่ที่ 12

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. ๒๕66 - 2570) ฉบบัทบทวน  ครั้งที่ 1/2565

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



 - 70 - ๒๕๓
แบบผ.02/1

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพและจัดหาอาชีพเสริมใหแ้ก่ผู้มีรายได้น้อย
5.1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห,์แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

5.โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ
หมู่ที่ 12

6.โครงการจัดกิจกรรมฝึก
อบรมการจัดดอกไม้ในงาน
พิธีต่างๆ
หมู่ที่ 12

7.โครงการฝึกอาชีพส่งเสริม
การท าขนมไทย
หมู่ที่ 12

8.โครงการส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มผู้ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ 
 และผักสวนครัว
หมู่ที่ 13

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. ๒๕66 - 2570) ฉบบัทบทวน  ครั้งที่ 1/2565
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต



 - 71 - ๒๕๔
แบบผ.02/1

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการรวมกลุ่ม  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทอ้งถ่ิน
5.2.1 แผนงาน....................
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

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

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต



 - 72 - ๒๕๕
แบบผ.02/1

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๓  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณอัีนดีงามและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
5.3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๑ โครงการศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีจิตส านึก ประชาคมหมู่บ้าน  -กอง
จารีตประเพณีอันดีงาม โครงการศิลปะ วัฒนธรรม 1.โครงการส่งเสริมประเพณี ที่อนุรักษ์ ศิลปวัฒน ในการรักษา การศึกษา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น จารีตประเพณีอันดีงาม รดน  าด าหัวผู้สูงอายุ ธรรมประเพณีต่างๆ วัฒนธรรมและประ

และภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพณีไทย
หมู่ที่ 3

2.โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
หมู่ที่ 4

3.โครงการส่งเสริมประเพณี 
รดน  าด าหัวผู้สูงอายุ
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
หมู่ที่ 6

4.โครงการสนับสนุน
กิจกรรมของชุมชนด้าน
วัฒนธรรม
หมู่ที่ 9

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต



 - 73 - ๒๕๖
แบบผ.02/1

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
5.4.1 แผนงาน................
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

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

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยังยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณ ีและคุณภาพชีวิต



 - 74 - ๒๕๗
แบบผ.02/1

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๕  แนวทางการพัฒนา  การอุดหนุน  สนับสนุน  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  องค์กรประชาชน  องค์กรการกุศล  
       องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย
5.5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1 โครงการอุดหนุน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละคณะกรรมการ คณะกรรมการหมู่ ประชาคมหมู่บ้าน ส านักปลัด
คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน  1.โครงการเงินอุดหนุน ที่ด าเนินกิจกรรม บ้านมีงบประมาณ
ต าบลช่องสาริกา ต าบลช่องสาริกา เพื่อใช้ใน คณะกรรมการหมู่บ้าน ของหมู่บ้าน ในการดเนินกิจกรรม
หมู่ที่ 1 - 13 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 ในการพัฒนาหมู่บ้าน

ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-13
2.โครงการเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อ
ด าเนินกิจกรรมสาธารณ
ประโยชน์
หมู่ที่ 2

3.โครงการเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อ
ด าเนินกิจกรรมสาธารณ
ประโยชน์
หมู่ที่ 3
4.โครงการเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อ
ด าเนินกิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์
หมู่ที่ 4

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข



 - 75 - ๒๕๘
แบบผ.02/1

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๕  แนวทางการพัฒนา  การอุดหนุน  สนับสนุน  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  องค์กรประชาชน  องค์กรการกุศล  
       องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย
5.5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

5.โครงการเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อ
ด าเนินกิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์
หมู่ที่ 5

6.โครงการเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อ
ด าเนินกิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์
หมู่ที่ 6

7.โครงการเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อ
ด าเนินกิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7

8.โครงการเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อ
ด าเนินกิจกรรมสาธารณ
ประโยชน์ หมู่ที่ 8

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข



 - 76 - ๒๕๙
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ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๕  แนวทางการพัฒนา  การอุดหนุน  สนับสนุน  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  องค์กรประชาชน  องค์กรการกุศล  
       องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย
5.5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

9.โครงการเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อ
ด าเนินกิจกรรมสาธารณ
ประโยชน์  หมู่ที่ 9
10.โครงการเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ 10
11.โครงการเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อ
ด าเนินกิจกรรมสาธารณ
ประโยชน์ หมู่ที่ 11

12.โครงการเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อ
ด าเนินกิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์
หมู่ที่ 12
13.โครงการเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อ
ด าเนินกิจกรรมสาธารณ
ประโยชน์ หมู่ที่ 13

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข
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ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๕  แนวทางการพัฒนา  การอุดหนุน  สนับสนุน  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  องค์กรประชาชน  องค์กรการกุศล  
       องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย
5.5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

2 โครงการอุดหนุน สนับสนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 1.งบสนับสนุนตรวจ ร้อยละของงบ หน่วยงานมีงบ ประชาคมหมู่บ้าน ส านักปลัด
งบประมาณในการด าเนิน โครงการอุดหนุน สนับสนุน เวรยามภายในหมู่บ้าน ประมาณในการ ประมาณในการ
งาน งบประมาณในการด าเนิน หมู่ที่ 7 อุดหนุน ด าเนินโครงการ

งาน
2.งบสนับสนุนการจัด
กิจกรรมและธนาคาร
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7

3.งบสนับสนุนการจัด
ประชุมหมู่บ้านประจ าเดือน
หมู่ที่ 7

4.งบสนับสนุนการท่อง

เที่ยวในหมู่บ้าน (ทุ่งทาน

ตะวัน) หมู่ที่ 7

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข

งบประมาณ
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ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๕  แนวทางการพัฒนา  การอุดหนุน  สนับสนุน  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  องค์กรประชาชน  องค์กรการกุศล  
       องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย
5.5.2แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1 โครงการสมทบกองทุน เพื่อจ่ายสมทบกองทุนอบต. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละประชาชนที่ ประชาชนสามารถ ประชาคมหมู่บ้าน กอง
ระบบหลักประกันสุขภาพ ช่องสาริกาโดยตั งจ่ายตาม 1.โครงการเงินสนับสนุน ได้รับดูแลสุขภาพ เข้าถึงบริการ สาธารณสุขฯ
ระดับท้องถิ่นหรือพื นที่ หลักเกณฑ์ส านักงานหลัก กองทุนหลักประกันสุขภาพ สาธารณสุขในด้าน
ต าบลช่องสาริกา ประกันสุขภาพแห่งชาติ หมู่ที่ 2 การสร้างเสริมสุข

ประชาชนสามารถเข้าถึง ภาพการป้องกันโรค
บริการสาธารณสุขในด้าน 2.โครงการเงินสนับสนุน การฟื้นฟูสมรรถภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพ จากกองทุนหลักประกัน และการรักษาพยา
การป้องกันโรค การฟื้นฟู สุขภาพ บาลระดับปฐมภูมิเชิง
สมรรถภาพ และการรักษา หมู่ที่ 3 รุกในพื นที่ได้อย่าง
พยาบาลระดับปฐมภูมิ ทั่วถึงและมีประสิทธิ
เชิงรุกในพื นที่ได้อย่างทั่วถึง 3.โครงการเงินสนับสนุน ภาพ
และมีประสิทธิภาพ จากกองทุนหลักประกันสุข

ภาพ
หมู่ที่ 4

4.โครงการเงินสนับสนุน
จากกองทุนหลักประกันสุข
ภาพ  หมู่ที่ 5
5.โครงการเงินสนับสนุน
จากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ หมู่ที่ 6

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข

งบประมาณ



 - 79 - ๒๖๒
แบบผ.02/1

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๕  แนวทางการพัฒนา  การอุดหนุน  สนับสนุน  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  องค์กรประชาชน  องค์กรการกุศล  
       องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย
5.5.2แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

6.โครงการเงินสนับสนุน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 หมู่ที่ 9

7.โครงการเงินสนับสนุน
โครงการหลักประกันสุขภาพ
หมู่ที่ 12

8.โครงการเงินสนับสนุน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
หมู่ที่ 13

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข

งบประมาณ



 - 80 - ๒๖๓
แบบผ.02/1

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๕  แนวทางการพัฒนา  การอุดหนุน  สนับสนุน  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  องค์กรประชาชน  องค์กรการกุศล  
       องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย
5.5.2แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

2 โครงการพระราชด าริด้าน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 โครงการที่ด าเนิน โครงการที่ด าเนิน ประชาคมหมู่บ้าน กอง
สาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน/หมู่ 1.โครงการเงินอุดหนุน การด้านสาธารณสุข การในด้านสาธารณ สาธารณสุขฯ

บ้าน หมู่ที่ 1-13 จัดท า โครงการพระราชด าริด้าน ในพื นต าบลช่องสา สุขมีประสิทธิภาพ
โครงการพระราชด าริด้าน สาธารณสุข ริกาจ านวน 13 บรรลุวัตถุประสงค์
สาธารณสุข จ านวน 13 หมู่ที่ 2 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน

2.โครงการเงินอุดหนุน
โครงการพระราชด าริทาง
ด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 3

3.โครงการเงินอุดหนุน
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข
หมู่ที่ 4

4.โครงการเงินอุดหนุน
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข
หมู่ที่ 5

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข

งบประมาณ



 - 81 - ๒๖๔
แบบผ.02/1

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๕  แนวทางการพัฒนา  การอุดหนุน  สนับสนุน  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  องค์กรประชาชน  องค์กรการกุศล  
       องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย
5.5.2แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

5.โครงการเงินอุดหนุน

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข หมู่ที่ 6

6.โครงการเงินอุดหนุน

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข หมู่ที่ 7

7.โครงการเงินสนับสนุน

โครงการพระราชด าริทาง

ด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 9

8.โครงการเงินสนับสนุน

โครงการพระราชด าริ

หมู่ที่ 12

9.โครงการเงินสนับสนุน

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข หมู่ที่ 13

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข



 - 82 - ๒๖๕
แบบผ.02/1

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๕  แนวทางการพัฒนา  การอุดหนุน  สนับสนุน  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  องค์กรประชาชน  องค์กรการกุศล  
       องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย
5.5.2แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

3 โครงการสนับสนุนการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม 195,000  195,000  195,000  195,000  195,000  จ านวนโครงการที่ ศูนย์สาธารณสุขฯ ประชาคมหมู่บ้าน กอง
บริการสาธารณสุข ประจ า โครงการพัฒนางานสาธารณ 1.งบสนับสนุนกิจกรรม ด าเนินกิจกรรม สามารถด าเนิน สาธารณสุขฯ
หมู่บ้าน (อสม.) ต าบลช่อง สุขฯ ส าหรับด าเนินงานของ ของ อสม. หมู่ที่ 6 กิจกรรมได้อย่างมี
สาริกา หมู่ที่ 1-13 อาสาสมัครสาธารณสุขประ ประสิทธิภาพ

จ าหมู่บ้าน 2.งบสนับสนุนภารกิจของ
อสม. หมู่ที่ 7

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข

งบประมาณ



 - 83 - ๒๖๖
แบบผ.02/1

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๖. ยุทธศาสตร์ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชิวิตและทรัพย์สิน
๖.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บา้น หรือส่วนราชการต่างๆ ในการปอ้งกันแก้ไขปญัหายาเสพติด
6.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๑ โครงการอุดหนุนส่วนราช เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ร้อยละของจ านวน มีงบประมาณที่เพียง ประชาคมหมู่บ้าน ส านักปลัด
การ/จัดกิจกรรมต่อต้านยา ในกิจกรรมการแก้ไขปัญหา 1.โครงการจัดซื ออุปกรณ์ โครงการที่ด าเนิน พอในการด าเนินงาน
เสพติด (อุดหนุนที่ท าการ ยาเสพติดให้กับส่วนราชการ ตรวจสารเสพติด การ มีวัสดุอุปกรณ์ที่
ปกครองอ าเภอพัฒนานิคม ที่ด าเนินงานกิจกรรมต่อ หมู่ที่ 2 ด าเนินด้านกิจกรรม
อุดหนุนส่วนราชการที่เกี่ยว ต้านยาเสพติด ต่อต้านยาเสพติด
ข้องที่ขอรับการสนับสนุน) 2.โครงการสนับสนุน

อุปกรณ์ตรวจสารเสพติด
หมู่ที่ 4

3.งบสนับสนุนการจัด
กิจกรรมแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน
หมู่ที่ 6

4.โครงการจัดซื อชุด
ทดสอบสารเสพติด หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. ๒๕66 - 2570) ฉบบัทบทวน  ครั้งที่ 1/2565

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข



  - 84 - ๒๖๗
แบบผ.02/1

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๖. ยุทธศาสตร์ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชิวิตและทรัพย์สิน
๖.๒ แนวทางการพัฒนา สร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนรู้ถึงภยัยาเสพติด  และร่วมมือช่วยกันปอ้งกัน การแพร่ระบาดในหมู่บา้น
6.2.1 แผนงาน……………..
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

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

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง  ลพบรุีสงบสุข



  - 85 - ๒๖๘
แบบผ.02/1

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2การบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์,ยุทธศาสตร์ที่ 3พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาดและสภาพแวดล้อมดียุทธศาสตร์จังหวัดที4่พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคงลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๖. ยุทธศาสตร์ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชิวิตและทรัพย์สิน
๖.๓ แนวทางพัฒนา ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้ในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั
6.3.1 แผนงาน…..………..
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

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

งบประมาณ



 - 86 - ๒๖๙
แบบผ.02/1

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา

วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
๗.๑ แนวทางการพัฒนา จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
7.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๑ โครงการจัดหาแหล่งน  าเพื่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จ านวนแหล่งน  า ประชาชนในพื นที่มี ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง
การเกษตร โครงการจัดหาแหล่งน  าเพื่อ 1.โครงการก่อสร้างแหล่ง ที่มีใช้ในการเกษตร น  าเพียงพอในการ

การเกษตร เก็บน  า และระบบส่งน  าเพื่อ ท าการเกษตร
การเกษตรจากคลอง
ซับตะเคียน หมู่ที่ 7

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. ๒๕66 - 2570) ฉบบัทบทวน  ครั้งที่ 1/2565

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



 - 87 - ๒๗๐

แบบผ.02/1

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
๗.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติ
7.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

๑ โครงการพัฒนา ปรับปรุง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จ านวนแหล่งน  า ประชาชนมีแหล่งน  า ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง
แหล่งน  าตามธรรมชาติ โครงการพัฒนา ปรับปรุง 1.โครงการฟื้นฟูและพัฒนา ที่พัฒนา เพิ่มขึ น
ในพื นที่ต าบลช่องสาริกา แหล่งน  าตามธรรมชาติ แหล่งน  า ล าคลอง หมู่ที่ 1

ในพื นที่ต าบลช่องสาริกา
2.โครงการขุดลอกคลอง 
ซอย 11 ระยะทาง 2,000
เมตร หมู่ที่ 5

3.โครงการขุดลอกคลอง 
ซอย 12 เก่า(คลองห้วยส้ม) 
ระยะทาง 2,000 เมตร
 หมู่ที่ 5 

4.โครงการขุดลอกคลอง
ส่งน  าฝายบ้านตอยาง
 ระยะทาง 4,000 บาท 
กว้าง 3 เมตร ลึก 3 เมตร
หมู่ที่ 6 

5.โครงการขุดลอกคลอง
ระหว่างซอย 14 - 16 
สาย 1 - 2  หมู่ที่ 6 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข

งบประมาณ



 - 88 - ๒๗๑

แบบผ.02/1

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
๗.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติ
7.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

6.โครงการก่อสร้างฝาย
น  าล้นบริเวณท้ายไร่ของ
นายวินัย ภูมิมา หมู่ที่ 6

7.โครงการขุดลอกวัชพืชใน
คลองส่งน  าความยาว
4,600 เมตร หมู่ที่ 6
ซ.13-17 ระหว่างห้วยส้ม
กับสาย 2

8.โครงการขุดลอกคลอง
ข้างบ้านนายนที ต้วยรักดี
ซอย 15 สาย 2 ถึงฝาย
ซอย 15 สาย 1 หมู่ที่ 6 

9.โครงการจัดซื อยาฆ่าหญ้า
เพื่อฉีดริมคลองระบายน  า
และคลองส่งน  า  หมู่ที่ 6 

10.โครงการซ่อมแซมฝาย
ตอยาง ซอย 13 - 14 
สาย 1 ถึงห้วยส้ม  หมู่ที่ 6

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข

งบประมาณ



 - 89 - ๒๗๒

แบบผ.02/1

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
๗.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติ
7.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

11.โครงการวางท่อคลอง
ส่งน  าห้วยส้มจากฝายซอย
15 หมู่ที่ 6 ซอย 15 
ระยะทาง 300 เมตร
หมู่ที่ 6

12.โครงการขุดลอกคลอง
ส่งน  า หมู่ที่ 6 ซอย 17 
ข้างบ้าน  นางจ าลอง ป้อม
สุวรรณ์  หมู่ที่ 6

13.โครงการซ่อมแซมฝาย 
 ซอย 14 - 15 หมู่ที่ 7 

14.โครงการขุดลอกคลอง
ข้างทาง ซอย14 - 15  
สาย 3 หมู่ที่ 7 

15.โครงการซ่อมแซมฝาย
น  าล้น บริเวณหน้า
นายสุรินทร์ เพ็งนุ่ม
หมู่ที่ 8

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข

งบประมาณ



 - 90 - ๒๗๓

แบบผ.02/1

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
๗.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติ
7.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มา หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ของโครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

16.โครงการขุดลอกคลอง
จากฝายบ้านหนองโพธิ์ 
บริเวณซอย 14 - ซอย 15 
ระยะทางประมาณ 1,500 
เมตร หมู่ที่ 8

17.โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะ ซอย 15 - ซอย 
17  หมู่ที่ 11

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข

งบประมาณ



 - 91 - ๒๗๔
แบบผ.02/1

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างตามอ านาจหน้าที่
8.1.1 แผนงาน…………………………….
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับที่มาของโครงการ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

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

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. ๒๕66 - 2570) ฉบบัทบทวน  ครั้งที่ 1/2565

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ



 - 92 - ๒๗๕
แบบผ.02/1

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ
8.2.1 แผนงาน………………
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับที่มาของโครงการ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

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

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ



 - 93 - ๒๗๖
แบบผ.02/1

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.3 แนวทางพัฒนา จัดระบบการบริการ จัดระบบใหป้ระชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อราชการ
8.3.1 แผนงาน………………
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับที่มาของโครงการ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ



 - 94 -  ๒๗๗
แบบผ.02/1

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๘.4 แนวทางพัฒนา พัฒนาฐานข้อมูล และระบบเครือข่ายเพ่ือใช้ในการวางนโยบายและแผนงาน
8.4.1 แผนงาน………………
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับที่มาของโครงการ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)  ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

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

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบรุีสงบสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ



แบบ ผ.๐2/2
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)ฉบบัทบทวนครั้งที่ 1/2565

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน



 - 1 - ๒๗๘
แบบผ.02/2

๑. ยุทธศาสตร์..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
๑.๑ แนวทาง................................................................................................................................................................................................................................................................................................
๑.๑.๑...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่จะขอ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) ประสาน

   

  

รวม ......-......โครงการ  -  -  -  -

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ...........................................................................................................................................................................................

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที ่1/2565

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................



แบบ ผ.๐3
บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2565



 -1- 279

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง, 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  -กองสาธารณ

เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น สุขฯ อบต.

ช่องสาริกา

 -อบจ.

 -กรมฯ

2 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองอัดอากาศ 66,000  -  -  -  -  -ส านักปลัด
ขนาด 300 ลิตรต่อนาที อบต.ช่องสาริกา
จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

3 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ กล้องวงจรปิด 5,000,000  -  -  -  -  -ส านักปลัด
อิเล็กทรอนิกส์ อบต.

ช่องสาริกา
 -กองช่าง
อบต.
ช่องสาริกา

แบบ ผ. ๐๓

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ



 -1- 280

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
4 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ส านักปลัดอบต.

(งานบริหารทั่วไป) (ระบบ Inverter)ขนาด 18,000 ช่องสาริกา
บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง พร้อม
ติดต้ัง ส าหรับติดต้ังในห้องส านัก
งานองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องสาริกา 
 จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

5 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ส านักปลัดอบต.
(งานบริหารทั่วไป) (ระบบ Inverter)ขนาด 24,000 ช่องสาริกา

บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง พร้อม
ติดต้ัง ส าหรับติดต้ังในห้องส านัก
งานองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องสาริกา 
 จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

แบบ ผ. ๐๓

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
6 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าเคร่ืองปรับอากาศ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ส านักปลัดอบต.

(งานบริหารทั่วไป) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ช่องสาริกา
ขนาด 18,000 บีทียู
จ านวน 2 เคร่ือง พร้อมติดต้ัง
ส าหรับติดต้ังในห้องส านัก
งานองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องสาริกา 
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

7 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าเคร่ืองปรับอากาศ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัดอบต.
(งานบริหารทั่วไป) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ช่องสาริกา

ขนาด 24,000 บีทียู
จ านวน 2 เคร่ือง พร้อมติดต้ัง
ส าหรับติดต้ังในห้องส านัก
งานองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องสาริกา 
 จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที ่1/2565
องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๓

บัญชคีรุภัณฑ์



 -1- 282

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
8 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะปฏิบัติงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ส านักปลัดอบต.

(งานบริหารทั่วไป) ขนาด 3.5  ฟุต จ านวน 2 ชุด ช่องสาริกา

จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่นเนื่องจาก

ไม่มีรายละเอียดในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น

9 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะปฏิบัติงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 ส านักปลัดอบต.
(งานบริหารทั่วไป) ขนาด  5  ฟุต จ านวน 2 ชุด ช่องสาริกา

จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่นเนื่องจาก
ไม่มีรายละเอียดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น

10 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 ชุด 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 ส านักปลัดอบต.
(งานบริหารทั่วไป) ค่าโต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ ช่องสาริกา

 ขนาด 6 ฟุต จ านวน 2 ชุด
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะปฏิบัติงาน
เหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาดกว้าง
65 ซ.ม. ยาวไม่น้อยกว่า 135
ซ.ม. จ านวน 2 ชุด จัดซ้ือตาม
ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราย
ละเอียดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์

แบบ ผ. ๐๓

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
11 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2  ตู้ 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ส านักปลัดอบต.

(งานบริหารทั่วไป) ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ช่องสาริกา
ประตูเปิดสองบานอเนก
ประสงค์ จ านวน 4  หลัง
จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีรายละเอียดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์

12 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 ตู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัดอบต.
(งานบริหารทั่วไป) จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร(กระจกบาน ช่องสาริกา

เล่ือน) ขนาด 4 ฟุต จ านวน 4
หลัง จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น
เนื่องจากไม่มีรายละเอียดในบัญ
ชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

13 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 ตัว 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัดอบต.
(งานบริหารทั่วไป) ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน ช่องสาริกา

ล้อเล่ือนพนักพิงสูง จ านวน 4 ตัว
จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่นเนื่อง
จากไม่มีรายละเอียดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที ่1/2565
องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๓

บัญชคีรุภัณฑ์
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
14 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 ตัว 7,000         7,000         7,000         7,000         7,000         ส านักปลัดอบต.

(งานบริหารทั่วไป) ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงานล้อ ช่องสาริกา

เล่ือนพนักพิงเต้ีย จ านวน 2 ตัว

จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่นเนื่อง

จากไม่มีรายละเอียดในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์

15 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน  20  ตัว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัดอบต.

(งานบริหารทั่วไป) จัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ ช่องสาริกา

 ขนาดโต๊ะ 180x 75 ซม.
สีขาวโฟเมก้า 
 -หน้าโต๊ะท าจากไม้ตีโครงบุโฟ
เมก้าสีขาว
 -โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
พร้อมปุ่มรองขาต้ัง ปรับระดับ
สูง-ต่ า และพับได้จ านวน 20 ตัว
จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น
เนื่องจากไม่มีรายละเอียดใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๓

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที ่1/2565
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
16 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 4 ชุด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัดอบต.

(งานบริหารทั่วไป) จัดซ้ือเก้าอี้แถวเพื่อบริการ ช่องสาริกา
ประชาชน
จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น
เนื่องจากไม่มีรายละเอียดใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

17 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 1,000 1,000  -  -  - ส านักปลัดอบต.
(งานบริหารทั่วไป) (Smart Card Reader) ช่องสาริกา

จ านวน 1 เคร่ือง
จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น
เนื่องจากไม่มีรายละเอียดใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

18 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด  - 10,000  -  - 10,000 ส านักปลัดอบต.
(งานบริหารทั่วไป) 1)ท าด้วยไม้สัก ช่องสาริกา

2)มีโต๊ะหมู่บูชา 9 นิ้ว ความกว้าง
ตัวละ 9 นิ้ว
3) มีฐานรองโต๊ะหมู่
(จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)

แบบ ผ. ๐๓

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
19 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง 11,800 11,800  - 11,800  - ส านักปลัดอบต.

(งานบริหารทั่วไป) เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม ช่องสาริกา
 จ านวน 1 เคร่ือง
(จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)

19 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ผ้าม่านและอุปกรณ์ต่างๆ 100,000 100,000 100,000  -  - ส านักปลัดอบต.
(งานบริหารทั่วไป) พร้อมติดต้ัง (เป็นครุภัณฑ์ ช่องสาริกา

ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือจากบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถ
จัดหาได้ตามราคาท้องตลาดที่มี
ครุภัณฑ์ดังกล่าวจ าหน่ายโดย
มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์)

20 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 คัน 1,359,000 1,359,000  -  -  - ส านักปลัดอบต.
(งานบริหารทั่วไป) ค่าจัดซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์ ช่องสาริกา

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า
2,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ือง
ยนต์ สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตร์ เคร่ืองยนต์เซล
แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ
จัดซ้ือตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที ่1/2565
องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๓

บัญชคีรุภัณฑ์
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
21 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 คัน  - 879,000  -  -  - ส านักปลัดอบต.

(งานบริหารทั่วไป) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ช่องสาริกา
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า
2400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์
เคร่ืองยนต์ดีเซล แบบขับ
เคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

จัดซ้ือตามบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์

22 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขนาด 1 ตัน จ านวน  -  - 1,358,000  -  - ส านักปลัดอบต.
(งานบริหารทั่วไป)  จ านวน 1 คัน ช่องสาริกา

รถโดยสารขนาด 12  ที่นั่ง
ที่นั่งปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า2,400 ซีซีหรือก าลังเคร่ือง
ยนต์ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์
จัดซ้ือตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์

แบบ ผ. ๐๓

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
23 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองบันทีกเสียงจ านวน 2 คร่ือง  -  -  -  - 10,000 ส านักปลัดอบต.

(งานบริหารทั่วไป) หน่วยความจ าตัวเคร่ืองไม่น้อย ช่องสาริกา
กว่า4 GB พร้อมช่องใส่MicroSD
จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่นตามคุณ
ลักษณะเฉพาะที่จ าเป็น ไม่มี
ก าหนดในบัญชี ราคามาตรฐาน
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์
(จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น ตาม
คุณลักษณะเฉพาะที่จ าเป็นไม่มี
ก าหนดในบัญชี ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)

24 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1 ชุด 15,000  -  - 15,000  - ส านักปลัดอบต.
(งานบริหารทั่วไป) ตู้ล าโพงอเนกประสงค์ ขนาด 15 ช่องสาริกา

นิ้ว จ านวน 1 ชุด
แบบเคล่ือนที่ พร้อมไมค์ลอย
PA  Speaker System 450/
900 w RMS 15" MP3/USB/
ไมค์ลอย VHF x 2 เอ็กโค่,Mic/
line in, อัดเสียงได้ ล าโพงพกพา
รองรับสัญญาณ Bluetooth 

แบบ ผ. ๐๓

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
Portable sound system
 -ล าโพง 2 ทาง 15 นิ้ว รองรับ
บูลทูส พร้อมไมค์ลอย VHF 2 อัน
 -ก าลับขับสูงสุด 450w./900w.
 -ก าลังขับพาวเวอร์แอมป์สูงสุด
150 w
 -ความไวการตอบสนองล าโพง 
99dB
 -ช่องส าหรับเสียบ USB  เล่น
MP3 ได้
 -มีไมค์ลอยแบบมือถือให้ 2 ตัว
ย่านความ VHF
 -ตอบสนองย่านความถี่ 35Hz - 
20kHz
 -เพาเวอร์ซัพพลาย 220-240
Vac / 50 - 60Hz
 -โวลุ่มปรับเสียง เบส แหลม
ปรับทุ้ม-แหลม 
 -Mic, Line Input .ใช้ไมลค์ลอย
ได้
 -แบตเตอร่ีในตัว (ชาร์จไฟบ้าน
ปกติ

แบบ ผ. ๐๓

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
 -ตัดเสียงเพลงอัตโนมัตเมื่อพูด
ไมโครโฟน
 -ไมโครโฟนปรับ ECHO มีปุ่มปรับ
เอ็กโคได้ (เสียงก้อง)
 -ช่องต่อไมโครโฟนมีสาย และ
Line input
 -ชาร์จไฟในตัว และ แบตเตอร่ี
ชาร์จ ชาตได้ในตัวตู้ล าโพง
จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น ตามคุณ
ลักษณะเฉพาะที่จ าเป็นไม่มีก า
หนดในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์

25 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1 ชุด 33,000 33,000  -  -  - ส านักปลัดอบต.
(งานบริหารทั่วไป) กล้องภายภาพนิ่ง ช่องสาริกา

ระบบดิจิตอล DSL - R ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้าน
พิกเซลพร้อมเลนส์ถ่ายภาพ
จ านวน 1 ชุด 
(จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น 
ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จ าเป็น
ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตร
ฐานครุภัณฑ์)

แบบ ผ. ๐๓

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
26 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1 ชุด 29,900  - 29,900  - 29,900 ส านักปลัดอบต.

(งานบริหารทั่วไป) เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ช่องสาริกา
ระดับ XGA ขนาด 4,000
 -ANSL Lumens จ านวน 1 ชุด 
จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
คุณลักษณะ
1)เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียว
สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดดีโอ
2)ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD
หรือระบบ DLP
3)ระดับ XGA เป็นระดับความ
ละเอียดของภาพ
4)ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่า
ความส่องสว่างขั้นต่ า
(ANSI Lumens)
จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

แบบ ผ. ๐๓

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
27 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1 เคร่ือง  - 30,000  -  - 30,000 ส านักปลัดอบต.

(งานบริหารทั่วไป) จอแสดงภาพ ช่องสาริกา
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จ านวน 1 เคร่ือง
จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น
เนื่องจากไม่มีรายละเอียดใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

28 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  โทรทัศน์ 46,000 46,000  - 46,000  - ส านักปลัดอบต.
(งานบริหารทั่วไป) แอล อี ดี (LED TV)แบบSmart ช่องสาริกา

TV ระดับความละเอียดจอภาพ
3840x2160 พิกเซล
ขนาด 50 นิ้ว พร้อมติดต้ัง
จ านวน 2 เคร่ือง
จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

แบบ ผ. ๐๓

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
29 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เย็น  -  - 30,000  - 30,000 ส านักปลัดอบต.

(งานบริหารทั่วไป) ขนาด 16 คิวบิกฟุต ช่องสาริกา
จ านวน 1 ตู้
คุณลักษณะ
1)ขนาดที่ก าหนดเป็นความจุ
ภายในขั้นต่ า
2)เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิ
ภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย
3)การจัดซ้ือตู้เย็นขนาดอื่นๆ
ให้พิจารณาถึงการประหยัด พลัง
งานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคา

30 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว เคร่ืองท าร้อนน้ าเย็น  -  -  -  - 60,000 ส านักปลัดอบต.
(งานบริหารทั่วไป) แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก ช่องสาริกา

จ านวน 2 เคร่ือง พร้อมติดต้ัง
จัดซ้ือตามราคาบัญชีมาตฐาน
ครุภัณฑ์

แบบ ผ. ๐๓

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
31 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว ถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้า  -  -  -  - 5,000 ส านักปลัดอบต.

(งานบริหารทั่วไป) จ านวน 1 เคร่ือง ช่องสาริกา
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า25 ลิตร
คุณลักษณะ
เป็นถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร (มี
มอก.) 
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดเนื่อง
จากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)

32 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว ถังแช่แข็งพลาสติก  -  -  - 10,000 10,000 ส านักปลัดอบต.
(งานบริหารทั่วไป) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ช่องสาริกา

 ลิตร จ านวน  2 ถัง ราคาถังละ
5,000 บาท
คุณลักษณะ
เป็นถังแช่น้ าแข็งพลาสติกชนิด
ใส้ในขาว มีขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 200 ลิตร 
(เป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือ
จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สามารถจัดหาได้ตามราคาท้อง
ตลาดที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว

แบบ ผ. ๐๓

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
จ าหน่ายโดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์)

33 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ จ านวน 10 เคร่ือง 30,000  - 30,000  - 30,000 ส านักปลัดอบต.
(งานบริหารทั่วไป) อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ช่องสาริกา

ขนาด 800 VA 
จ านวน 10 เคร่ือง
เคร่ืองละ 3,000 บาท
เนื่องจากไม่มีรายละเอียดใน
จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น
เนื่องจากไม่มีรายละเอียดใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

34 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ จ านวน 2 เคร่ือง 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 ส านักปลัดอบต.
(งานบริหารทั่วไป) อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน ช่องสาริกา

ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)  จ านวน 2 เคร่ือง
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และคอมพิว
เตอร์

แบบ ผ. ๐๓

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
35 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ จ านวน 2 เคร่ือง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ส านักปลัดอบต.

(งานบริหารทั่วไป) อิเล็กทรอนิกส์ ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ ช่องสาริกา
งานประมวลผล แบบที่ 2*
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จ านวน 2 เคร่ือง
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

36 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ จ านวน 2 เคร่ือง 17,800 17,800 17,800  -  - ส านักปลัดอบต.
(งานบริหารทั่วไป) อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ช่องสาริกา

ขาวด าชนิด Network แบบที่1
(28 หน้า/นาที)ราคา 8,900
บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ
ลัษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

37 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ จ านวน 1 เคร่ือง 3,200 3,200  - 3,200  - ส านักปลัดอบต.
(งานบริหารทั่วไป) อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงาน ช่องสาริกา

เอกสารทั่วไป
คุณลักษณะพื้นฐาน เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ

แบบ ผ. ๐๓

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์

38 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ระดับผู้บริหารจ านวน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองคลังอบต.
(งานบริหารงานคลัง) 2 ตัว ช่องสาริกา

39 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ส าหรับเจ้าหน้าที่ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ กองคลังอบต.
(งานบริหารงานคลัง) จ านวน 2 ตัว ช่องสาริกา

40 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเหล็ก ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ กองคลังอบต.
(งานบริหารงานคลัง) ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมเก้าอี้ ช่องสาริกา

จ านวน 2 ชุด

41 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เอกสารแบบบานเล่ือน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองคลังอบต.
(งานบริหารงานคลัง) ประตูเปิด 2 บาน จ านวน 4 หลัง ช่องสาริกา

42 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เอกสาร แบบ 2 บาน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ กองคลังอบต.
(งานบริหารงานคลัง) จ านวน 2 หลัง ช่องสาริกา

แบบ ผ. ๐๓

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
43 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ กองคลังอบต.

(งานบริหารงานคลัง) ต้ังโต๊ะ ส าหรับงานประมวลผล ช่องสาริกา
แบบที่ 1 จ านวน 1 ชุด

44 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ กองคลังอบต.
(งานบริหารงานคลัง) ต้ังโต๊ะ ส าหรับงานประมวลผล ช่องสาริกา

แบบที่ 2 จ านวน 1 ชุด

45 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ กองคลังอบต.
(งานบริหารงานคลัง) (Inkjet Printer) ส าหรับ ช่องสาริกา

กระดาษแบบ A3 และ A4
จ านวน 1 ชุด

46 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองพิมพ์ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ กองคลังอบต.
(งานบริหารงานคลัง) แบบเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ช่องสาริกา

ความละเอียดไม่น้อยกว่า
 600x600 dpi จ านวน 1 ชุด

แบบ ผ. ๐๓

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
47 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ าดับเพลิง  - 6,900,000  -  - 6,900,000 ส านักปลัดอบต.

อเนกประสงค์ ขนาดความจุ ช่องสาริกา
12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ
จ านวน 1 คัน

แบบ ผ. ๐๓

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
48 แผนงานอุตสาหกรรมและการ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ระดับผู้บริหาร ๘,๖๐๐  -  -  -  - กองช่าง

โยธา จ านวน 2 ตัว อบต.ช่องสาริกา
เก้าอี้ระดับผู้บริการล้อเล่ือน
พนักพิงสูงระดับผู้บริการ
จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น 
เนื่องจากไม่มีรายละเอียดใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

49 แผนงานอุตสาหกรรมและการ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้เจ้าหน้าที่ จ านวน 4 ตัว ๑๐,๐๐๐  -  -  -  - กองช่าง
โยธา จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก อบต.ช่องสาริกา

ไม่มีรายละเอียดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์

50 แผนงานอุตสาหกรรมและการ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเปิดทึบสูง ๑๓,๐๐๐  -  -  -  - กองช่าง
โยธา จ านวน 6 ตัว อบต.ช่องสาริกา

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด
ขนาด 91.5* 45.7*
183 ซม. ภายในมี 3 แผ่นชั้น 
โครงตู้ท าจากเหล็กแผ่นหนาไม่
น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร 
จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก
ไม่มีรายละเอียดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที ่1/2565

แบบ ผ. ๐๓

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
51 แผนงานอุตสาหกรรมและการ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน ๒๐,๐๐๐  -  -  -  -

โยธา เปิดกระจก จ านวน 4 หลัง
 -เพื่อจ่ายเป็นตู้เหล็กเก็บเอกสาร
2 บาน เปิดขนาดกว้าง 91.5 ลึก
45.7 สูง 183 ซม. จัดซ้ือตาม
ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราย
ละเอียดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์

52 แผนงานอุตสาหกรรมและการ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเทท้าย 6 ล้อ ๓,๕๐๐,๐๐๐  -  -  -  - กองช่าง
โยธา พร้อม ติดต้ังชุดเครนไฮครอลิค อบต.ช่องสาริกา

ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ตัน/เมตร
ชนิดเครนสลิง พร้อมชุดกระเช้า
ไฟฟ้าเบอร์กลาส ส าหรับท างาน
ในที่สูง และเมื่อถอดกระเช้าออก
สามารถยกของหนักได้ เคร่ืองยนต์
ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 150 
แรงม้าพร้อมเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ประจ ารถครบชุด มีสัญญาณไฟ
ต่างๆ ตามกรมขนส่งทางบก 
ก าหนด  และตามความจ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน (ราคานอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๓

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
53 แผนงานอุตสาหกรรมและการ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบบาดาล ๕๐๐,๐๐๐  -  -  -  - กองช่าง

โยธา  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบ อบต.ช่องสาริกา
แบบบาดาลทดแทนของเดิมที่
ช ารุด (คุณสมบัติของเคร่ืองสูบน้ า
ก าหนดความเหมาะสม)

54 แผนงานอุตสาหกรรมและการ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง ๖๐,๐๐๐  -  -  -  - กองช่าง
โยธา อิเล็กทรอนิกส์  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิว อบต.ช่องสาริกา

เตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบ
ที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

55 แผนงานอุตสาหกรรมและการ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 12,600  -  -  -  - กองช่าง
โยธา อิเล็กทรอนิกส์ Printer) ส าหรับ กระดาษขนาด อบต.ช่องสาริกา

A3 จ านวน 2 เคร่ือง
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แบบ ผ. ๐๓

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
56 แผนงานอุตสาหกรรมและการ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 12,600  -  -  -  - กองช่าง

โยธา อิเล็กทรอนิกส์ Printer) ส าหรับ กระดาษขนาด อบต.ช่องสาริกา
A3 จ านวน 2 เคร่ือง
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

57 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนก 1,000 1,000  -  -  - สาธารณสุขฯ
ประสงค์(Smart Card Reader) อบต.ช่องสาริกา
จ านวน 1 เคร่ือง
จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น
เนื่องจากไม่มีรายละเอียดใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

58 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 สาธารณสุขฯ
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร อบต.ช่องสาริกา
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
จ านวน 1 คัน จัดซ้ือตามบัญชี
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๓

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
59 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองฉีดพ่นหมอกควัน ปริมาณ  - ๖๐,๐๐๐  - ๖๐,๐๐๐  - สาธารณสุขฯ

การฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า 40 อบต.ช่องสาริกา
ลิตร ต่อชั่วโมง ถังบรรจุน้ ายา
ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า จ านวน
1 เคร่ือง

60 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นยา (ครุภัณฑ์)  - ๒๕,๐๐๐  -  -  - สาธารณสุขฯ
แบบใช้แรงลม ชนิดสะบายหลัง อบต.ช่องสาริกา
ขนาด3.5 แรงม้าจ านวน 1 เคร่ือง
จัดซ้ือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

61 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองขยายเสียง  -  -  - ๒๕,๐๐๐  - สาธารณสุขฯ
เคล่ือนที่ ติดต้ังรถยนต์ (พร้อมติด อบต.ช่องสาริกา
ต้ัง)จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือตามราคา
ท้องถิ่นประกอบด้วย
1.เคร่ืองขยายเสียงระบบ DC 12
โวลล์ 100 วัตต์(USB,MP3)1 ตัว
2.ล าโพงฮอร์น 30 วัตต์ กันน้ า
(พร้อมขายึด) 4 ตัว
3.ตัวแปลงจากแบตเตอร่ีรถยนต์
เป็นไฟฟ้า 240 ตัว โวลล์ 1 ตัว
4.ไมโครโฟน 2 ตัว 5 สายล าโพง
และอุปกรณ์

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๓

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา



  -1- 305

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
62 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานหน้าเหล็ก 5 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400 กองการศึกษา

ฟุตพร้อมกระจก และเก้าอี้ อบต.ช่องสาริกา
จ านวน 5  ชุด

63 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 6 เคร่ือง 4,200  -  -  -  - กองการศึกษา
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนก อบต.ช่องสาริกา
ประสงค์สามารถอ่านบัตรและ
เขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนก
ประสงค์มีความเร็ว สัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 48 MHz
สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ
(InterFace) แบบ USB ได้ใช้กับ
บัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart
Card)ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5
Volts,3 Volts c]t 1.8 Volts
ได้

64 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 1,214,000 1,214,000 1,214,000 1,214,000 1,214,000 กองการศึกษา
 ที่นั่ง ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี อบต.ช่องสาริกา

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๓

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
65 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์แอลอีดี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษา

ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง อบต.ช่องสาริกา

66 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ็งานบ้านและงานครัว ซ้ือเคร่ืองซักผ้าแบบธรรมดา 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 กองการศึกษา
ขนาด 15 กิโลกรัม จ านวน 5 อบต.ช่องสาริกา
เคร่ือง

67 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ็งานบ้านและงานครัว ตู้เย็น ขนาด 5 คิว 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 กองการศึกษา
บิกฟุต จ านวน 5 เคร่ือง อบต.ช่องสาริกา

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๓

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
68 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะปฏิบัติงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 กองสวัสดิการฯ

ขนาดไม่น้อยกว่า 65x100 ซม อบต.ช่องสาริกา
 (3.5 ฟุต)

69 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะปฏิบัติงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 กองสวัสดิการฯ
ขนาดไม่น้อยกว่า  65x100 ซม. อบต.ช่องสาริกา
(3.5 ฟุต)

70 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 5,000         5,000         5,000         5,000         5,000         กองสวัสดิการฯ
 ขนาด 91x182x45 อบต.ช่องสาริกา

71 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ระดับผู้บริหาร 1 ตัว 4,300          -  -  -  - กองสวัสดิการฯ
อบต.ช่องสาริกา

72 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ 6,300          -  -  -  - กองสวัสดิการฯ
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต อบต.ช่องสาริกา
จ านวน 1 ชุด

73 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดโต๊ะ 7,500          -  -  -  - กองสวัสดิการฯ
180x75 ซม.สีขาวโฟเมก้า อบต.ช่องสาริกา
จ านวน 3 ตัว

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๓

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
74 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร(กระจก) 12,600  -  -  -  - กองสวัสดิการฯ

ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 หลัง อบต.ช่องสาริกา

75 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวล 44,000        -  -  -  - กองสวัสดิการฯ
ผลแบบที่ 1* จ านวน 2 เคร่ือง อบต.ช่องสาริกา

76 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED 33,000  -  -  -  - กองสวัสดิการฯ
ขาวด า จ านวน 2 เคร่ือง อบต.ช่องสาริกา
จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

77 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 15,000  -  -  -  - กองสวัสดิการฯ
เลเซอร์ หรือ LED  สี อบต.ช่องสาริกา
จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

78 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารอง 9,600  -  -  -  - กองสวัสดิการฯ
ไฟฟ้า ขนาด800VA จ านวน 3 ตัว อบต.ช่องสาริกา
จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๓

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา



 ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
4.1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
 1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบดัวย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (20 คะแนน) 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  (20 คะแนน) 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน  ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององคป์กครองส่วนท้องถิ่น (10 คะแนน) 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10 คะแนน) 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด  (10 คะแนน) 
(4) วิสัยทัศน์  (5 คะแนน) 
(5) กลยุทธ์  (5 คะแนน) 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  (5 คะแนน) 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5 คะแนน) 
(8) แผนงาน  (5 คะแนน) 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (5 คะแนน) 
คะแนนรวม 100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  (10 คะแนน) 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  (10 คะแนน) 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (10 คะแนน) 
  2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน  (10 คะแนน) 
  2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  (5 คะแนน) 
   (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (5 คะแนน) 
   (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
(5 คะแนน) 
   (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5 คะแนน) 

(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   (5 คะแนน) 
   (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0   (5 คะแนน) 
   (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5 คะแนน) 



   310 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง  

ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  (5 คะแนน) 
   (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  (5 คะแนน) 
   (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5 คะแนน) 
   (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5 คะแนน) 
   (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5 คะแนน) 
   คะแนนรวม 100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา 
  1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  (20 คะแนน) 
  2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ (15 คะแนน) 
  3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (65 คะแนน) 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10 คะแนน) 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10 คะแนน) 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10 คะแนน) 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5 คะแนน) 
   3.5 กลยุทธ์  ( 5 คะแนน) 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5 คะแนน) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5 คะแนน) 
   3.8 แผนงาน (5 คะแนน) 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5 คะแนน) 
     
4.2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน 
  (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
  (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก 
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
  ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  
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3) พ.ศ.2561   

ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้ 

“(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 

ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “5” ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว   และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
  

4.3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
  4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   -โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
   (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance indicators) 
   (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & 
Norton 

(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System  

(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ  

Problem-Solving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ  

(1) –(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
-เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost)  

เวลา (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
-ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
-วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
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-ผลกระทบ (Impact) 

 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก
4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง(Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี

ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว เพ่ือให้
องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์
ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท 
เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้ง
ผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นท่ีเป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจ
การปกครอง(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงาน
ใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับ
สภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่าย
ควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และ
ระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่
ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่ง
ในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่
ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่น
นั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 
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2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของ

ปัญหาอ่ืนๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องใน
สิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกัน
หนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเรื่องของการ
แจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไป
ท างานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่ง
อาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลา
ของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก        “ตนเป็น
ที่พ่ึงแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละ

พ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บาง
พ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติย
ภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาด
ความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนด
นโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี 
ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้อง
เข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุค
ปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่
ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่
กับสังคมประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

 
4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ย วข้องกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท.ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสาร
บรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทาง 
อินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
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4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่ 

ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา  มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์
การพัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 

ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่
ค้าได้มากข้ึน และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้
ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ 
วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC 
เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกาได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 8 ยุทธศาสตร์ 

ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องสาริกาในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ 
รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการ
อ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น 
เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆใน

อาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา จึงต้องเริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการน าครูชาวต่างชาติเข้ามา 
สอนภาษาอังกฤษ   โรงเรียนในพ้ืนที่ เพื่อน าร่องไปสู่โครงการอ่ืนๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพ้ืนที่มีทักษะ
ในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 
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ศาสนา 

 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น เช่น 
อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน
  วัฒนธรรม 

 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติ
การด้านสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเนื่องจากมีหลายประเทศที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ต าบลช่องสาริกา จึงอาจถือ
ปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน 

ด้านสาธารณสุข ที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก  
SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มี
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
สาเหตุที่เกิดจากคนไทย และชาวต่างชาติเพิ่มข้ึนในพื้นท่ีต าบลช่องสาริกา ซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้ง 

โรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก  จ านวนประชากรในพื้นที่เพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่นขยะ 
มลพิษจากเสียง ฝุ่น กลิ่นเหม็น น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ ท าให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความเดือดร้อน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เพ่ือ 

พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยว 
 5. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง 

การประกอบชีพ   
 ในพ้ืนที่ต าบลช่องสาริกา  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงต้องเร่งพัฒนา

ผลผลิตออกสู่ตลาดให้ได้มาตรฐานเพิ่มมากข้ึน 
 6. ยุทธศาสตร์ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกาต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่า
ฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากข้ึน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
  มีการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอ 
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการ 
ในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท า
นิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกท้ังเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 


