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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  6 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 

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

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  22/1 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น   พ.ศ.  2548  และที่ แก้ ไขเ พ่ิม เติม  (ฉบับที่   3 )                       
พ.ศ. 2561  ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  
สมัยที่  2  ครั้งที ่ 1  ประจ าปี  พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  มีมติเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  6  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565                           
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว                   
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  6  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2565  ต่อไป  ซึ่ งรายละเ อียดสามารถดู ได้ที่ เ ว็บไซด์   http://www.wangmuangsao.go.th                          
หรือ  Facebook  “องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  จังหวัดสระบุรี”    
   
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน       
   
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 
      
 
 
 
                         (นายมานะชัย  สุนันตา) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wangmuangsao.go.th/
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ค าน า 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                       
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  ก าหนดให้องค์กรปกครอง                            
ส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งถือว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม                    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ก าหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย      
และกลยุทธ์โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการ
ก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและ
เป็นแผนก้าวหน้า  อีกทั้งยังเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  

  องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้นและได้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61-
๒๕65)  เสร็ จ เรียบร้อยแล้ว   แต่ เนื่ องจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่ วนต าบลวั งม่ว ง                           
มีปัญหาความเดือดร้อน  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  จึงมีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65)  เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่  6  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือจะให้สามารถด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ได้โดย
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

 
 

จัดท าโดย 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 

    พฤษภาคม 2565 
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ส่วนที ่ 1 
เหตุผลและความจ าเป็น 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  6 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

   

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น  ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2561 - 2565)  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562  ไปแล้ว  นั้น  

เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  
2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ยังไม่ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
โครงการ/กิจกรรม  ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน  เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือตอบสนองแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
ดังนั้น  เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉลับที่  3)  พ.ศ. 2561  ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์
ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                     
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 
 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า                
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 
 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  
2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  6  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ขึ้น  เพ่ือให้มีความเหมาะสม  
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน  และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา  ความจ าเป็นเร่งด่วน   
ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป  และการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ครั้งที่  6  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565                 
ในครั้งนี้  จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ   



2 แบบ ผ. 01

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)
1

1.1 อุตสาหกรรมและการโยธา -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     2       338,800         2        338,800         
1.2 เคหะและชุมชน -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -         -                 

-      -               -       -                -     -                 -    -                2       338,800        2       338,800        
2

2.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 
2.2 การเกษตร -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 

-      -                -       -                 -     -                  -     -                 -    -                 -     -                 
3

3.1 บริหารงานทัว่ไป -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 
3.2 รักษาความสงบภายใน -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 
3.3 สาธารณสุข -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 
3.4 สังคมสงเคราะห์ -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 
3.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 
3.6 เคหะและชุมชน -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 

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

4

ด้านสังคมสงเคราะห์  ด้านสังคม และด้านสาธารณสุข

รวม

ปี พ.ศ. 2564 รวมห้าปี

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง โลจิสติกส์

รวม
ด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ

รวม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลีย่นแปลง  ครัง้ที ่  6  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ปี พ.ศ. 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563



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)
4

4.1 การศึกษา -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 
4.2 การศาสนาและวฒันธรรม -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 
4.3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 

-      -               -       -                -     -                 -    -                -    -                -    -                
5

5.1 การเกษตร -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -         -                     

-      -                -       -                 -     -                  -     -                 -    -                 -     -                 
6

6.1 การศาสนาและวฒันธรรม -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 

-      -                -       -                 -     -                  -     -                     -    -                 -     -                 
7

7.1 บริหารงานทัว่ไป -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 
7.2 งบกลาง -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 
7.3 เคหะและชุมชน -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 

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

-      -               -       -                -     -                 -    -                2       338,800        2       338,800        

5

รวมห้าปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิง่แวดล้อม

รวม
ด้านแหล่งท่องเทีย่ว

รวม

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563

และทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านการบริหารจัดการองค์กร

รวม

รวมทัง้สิน้

ปี พ.ศ. 2564

การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

รวม

ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2565







2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้ในการอุปโภค วางท่อเมนประปาพวีซีี ขนาด 3 นิ้ว 200,000          วางท่อเมนประปา ประชาชนมีน้้าใช้ในการ กองช่าง

(กลุ่มสะพานสอง) บริโภคอย่างเพยีงพอและทั่วถึงครบทุกหลัง ชั้น 8.5 ยาวไม่น้อยกวา่ 1,100 เมตร แล้วเสร็จ อุปโภคบริภคอย่างเพยีงพอ

คาเรือน ร้อยละ 100 และทั่วถึงครบทุกหลังคาเรือน

(ปริมาณงาน เดิม

วางท่อเมนประปาพวีซีี ขนาด 2 นิ้ว

ชั้น 8.5 ยาวไม่น้อยกวา่ 1,100 เมตร )

(แผนพฒันาฯ 2561 - 2565 เพิ่มเติม คร้ังที่ 6

ล้าดับที่ 2 หน้าที่ 6)

6

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชวีิต  (กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่   6  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชงินิเวศ (แนวทางการพัฒนา ที่ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้ในการอุปโภค วางท่อเมนประปา พวีซีี ขนาด 2 นิ้ว  ชั้น 8.5 138,800 วางท่อเมนประปา ประชาชนมีน้้าใช้ในการ กองช่าง

กลุ่มบ้านนายวฒันา  ข้าอุปถัมป์ บริโภคอย่างเพยีงพอและทั่วถึงครบทุกหลัง ยาวไม่น้อยกวา่ 1,410 ม. แล้วเสร็จ อุปโภคบริภคอย่างเพยีงพอ

หมู่ที่ 11 คาเรือน ร้อยละ 100 และทั่วถึงครบทุกหลังคาเรือน

(ปริมาณงาน เดิม

วางท่อเมนประปาพวีซีี ขนาด 2 นิ้ว

ชั้น 8.5 ยาวไม่น้อยกวา่ 1,410 เมตร )

(แผนพฒันาฯ 2561 - 2565 เพิ่มเติม คร้ังที่ 6

ล้าดับที่ 20 หน้าที่ 32)

7

(KPI)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่   6  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชงินิเวศ (แนวทางการพัฒนา ที่ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชวีิต  (กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ)

(ผลผลิตของโครงการ)



รายละเอียดของโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด     1 พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา     1 โครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง โลจิสติกส์ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  
(ก่อนเปลี่ยนแปลง) 

รายละเอียดแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 16  
(กลุ่มบ้านสะพานสอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบ
ประปา  
กลุ่มบ้านนายวัฒนา  ข าอุปถัมป์  
หมู่ที่ 11 

วางท่อเมนประปา พีวีซี ขนาด 
2 นิ้ว  ชั้น 8.5 ยาวไม่น้อยกว่า 
1,100 ม. 
 
งบประมาณ 214,000 บาท 
 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561 – 2565)  
เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 5   
ล าดับที่ 2 หน้าที่ 6 
 
วางท่อเมนประปา พีวีซี ขนาด 
2 นิ้ว  ชั้น 8.5 ยาวไม่น้อยกว่า 
1,410 ม. 
 
งบประมาณ 111,700 บาท 
 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561 – 2565)  
เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 6   
ล าดับที่ 20 หน้าที่ 32 
 

วางท่อเมนประปา พีวีซี ขนาด 
3 นิ้ว  ชั้น 8.5 ยาวไม่น้อยกว่า 
1,100 ม. 
 
งบประมาณ 200,000 บาท 
 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561 – 2565  
เปลี่ยนแปล ครั้งที่ 6  
ล าดับที่ 1 หน้าที่ 6 
 
วางท่อเมนประปา พีวีซี ขนาด 
2 นิ้ว  ชั้น 8.5 ยาวไม่น้อยกว่า 
1,410 ม. 
 
งบประมาณ 138,800 บาท 
 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561 – 2565  
เปลี่ยนแปล ครั้งที่ 6  
ล าดับที่ 2 หน้าที่ 7 
 

กองช่าง 

 
 
 

(ลงชื่อ)................................................. 
     (นายมานะชัย   สุนันตา) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพิ่มเติม  ครั้งที่  7 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 



 
( ส าเนา ) 

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  7 
ประจ าปี  พ.ศ. 2565 

 

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

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  22  วรรคสอง  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่   3)                       
พ.ศ. 2561  ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  
สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  18  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2565  มีมติเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565)  เ พ่ิมเติม  ครั้ งที่   7  ประจ าปี   พ.ศ.  2565                           
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว                   
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  7  ประจ าปี  พ.ศ. 2565  ต่อไป                          
ซึ่งรายละเอียดสามารถดูได้ที่เว็บไซด์  http://www.wangmuangsao.go.th  หรือ  Facebook  “องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังม่วง  จังหวัดสระบุรี”    
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน       
   

    ประกาศ  ณ  วันที่  18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
      
 
 
 
                         (นายมานะชัย  สุนันตา) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wangmuangsao.go.th/


 
 

  

  
สารบัญ 

 
  

เรื่อง           หน้า  
ส่วนที่ ๑  เหตุผลและความจ าเป็น 2     
ส่วนที่ ๒  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา       4 
ส่วนที่ 3  บัญชีโครงการ แบบ ผ.02       6 
ส่วนที่ 4  บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.03          7 
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ค าน า 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                       
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  ก าหนดให้องค์กรปกครอง                            
ส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งถือว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม                    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ก าหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย      
และกลยุทธ์โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการ
ก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและ
เป็นแผนก้าวหน้า  อีกทั้งยังเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  

  องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้นและได้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61-
๒๕65)  เสร็ จ เรียบร้อยแล้ว   แต่ เนื่ องจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่ วนต าบลวั งม่ว ง                           
มีปัญหาความเดือดร้อน  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  จึงมีความ
จ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  7  
ประจ าปี พ.ศ. 2565  เพ่ือจะให้สามารถด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ได้โดยถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายต่อไป 

 
 

จัดท าโดย 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 

    พฤษภาคม  2565 
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ส่วนที ่ 1 
เหตุผลและความจ าเป็น 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  7 
ประจ าปี  พ.ศ. 2565 

   

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น  ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2561 - 2565)  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562  ไปแล้ว  นั้น  

เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  
2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ยังไม่ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติม
โครงการ/กิจกรรม  ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน  เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือตอบสนองแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
ดังนั้น  เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉลับที่  3)  พ.ศ. 2561   

ข้อ  22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  
ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ  22/1  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็น 
อ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  ด้วย 
 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
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ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.3/ว  1140                  
ลงวันที่  10  เมษายน  2563  เรื่อง  แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา  2019 (COVID-
19)  และหนังสือจังหวัดสระบุรี  ด่วนที่สุด  ที่  สบ  0023.3/ว  1896  ลงวันที่  14  เมษายน  2563  
เรื่อง  แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นแจ้งว่า  สถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)                 
ที่ก าลังระบาดในประเทศไทย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า  เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันและ
เป็นการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  ได้อย่างเร่งด่วนจึงขอให้                 
ผู้ว่าราชการจังหวัด  ทุกจังหวัดอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ  5  วรรคสอง  ในการยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ                 
โวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัย 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  
2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที ่ 7  ประจ าปี  พ.ศ. 2565  ขึ้น  เพ่ือให้มีความเหมาะสม  สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน  และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา  ความจ าเป็นเร่งด่วน  ทันต่อสถานการณ์                     
ในปัจจุบัน  อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป  และการเพ่ิมเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  ครั้งที่  7  ประจ าปี  พ.ศ. 2565  ในครั้งนี้  จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
และองค์กรเป็นส าคัญ   



2 แบบ ผ. 01

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)
1

1.1 อุตสาหกรรมและการโยธา -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     2       193,000         2        193,000         
1.2 เคหะและชุมชน -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -         -                 

-      -               -       -                -     -                 -    -                2       193,000        2       193,000        
2

2.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 
2.2 การเกษตร -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 

-      -                -       -                 -     -                  -     -                 -    -                 -     -                 
3

3.1 บริหารงานทัว่ไป -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 
3.2 รักษาความสงบภายใน -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 
3.3 สาธารณสุข -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 
3.4 สังคมสงเคราะห์ -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 
3.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 
3.6 เคหะและชุมชน -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 

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

4

ด้านสังคมสงเคราะห์  ด้านสังคม และด้านสาธารณสุข

รวม

ปี พ.ศ. 2564 รวมห้าปี

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง โลจิสติกส์

รวม
ด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ

รวม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ครัง้ที ่  6  ประจ าปี  พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ปี พ.ศ. 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563



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)
4

4.1 การศึกษา -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 
4.2 การศาสนาและวฒันธรรม -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 
4.3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 

-      -               -       -                -     -                 -    -                -    -                -    -                
5

5.1 การเกษตร -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -         -                     

-      -                -       -                 -     -                  -     -                 -    -                 -     -                 
6

6.1 การศาสนาและวฒันธรรม -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 

-      -                -       -                 -     -                  -     -                     -    -                 -     -                 
7

7.1 บริหารงานทัว่ไป -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 
7.2 งบกลาง -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 
7.3 เคหะและชุมชน -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 

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

-      -               -       -                -     -                 -    -                2       193,000        2       193,000        

5

รวมห้าปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิง่แวดล้อม

รวม
ด้านแหล่งท่องเทีย่ว

รวม

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563

และทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านการบริหารจัดการองค์กร

รวม

รวมทัง้สิน้

ปี พ.ศ. 2564

การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

รวม

ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2565







2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกคลอง บริเวณคลองมอดินแดง เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าป่าไหลหลาก ขุดลอกฝาย ปากกวา้ง 5.00 เมตร 138,000          ขุดลอกคลอง สามารถระบายน้้าได้สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 2  ต้าบลวงัม่วง อ้าเภอวงัม่วง จังหวดัสระบุรี และเพื่อให้การระบายน้้าได้สะดวก ท้องกวา้ง 3.00 ม. ยาว 200 ม. แล้วเสร็จ ร้อลละ 100 และป้องกันการเกิดน้้า

เพื่อความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน ขุดลึกเฉล่ีย 2.50 ม. หรือดินขุดไม่น้อยกวา่ ไหลหลากท่วมที่อยูอ่าศัย

ของประชาชน 2,000 ลบ.ม. ประชาชนมีความปลอดภยั

ในชีวติและทรัพย์สิน

6

(KPI)

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชงินิเวศ (แนวทางการพัฒนา ที่ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่   7  ประจ าปี  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชวีิต  (กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานอตุสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้อง CCTV พร้อมอปุกรณ์การติดต้ังครบชดุ 55,000 กองชา่ง

และการโยธา

0 0 0 0 55,000

7

รวม

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ  ครั้งที่   7  ประจ าปี  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสว่นต าบลวงัม่วง  อ าเภอวงัม่วง  จงัหวดัสระบุรี

ที่ แผนงาน หมวด
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ประเภท

งบประมาณ



                     
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพิ่มเติม  ครั้งที่  1 

ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 



 
( ส าเนา ) 

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  1 
ประจ าปี  พ.ศ. 2565 

 

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

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  22  วรรคสอง  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่   3)                       
พ.ศ. 2561  ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  
สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  18  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565  มีมติเห็นชอบ  
ร่ า งแผนพัฒนาท้องถิ่ น  (พ .ศ .2566 -  2570)   เ พ่ิม เติม   ครั้ งที่  1   ประจ าปี  พ .ศ .2565                           
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว                   
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2565  ต่อไป                          
ซึ่งรายละเอียดสามารถดูได้ที่เว็บไซด์  http://www.wangmuangsao.go.th  หรือ  Facebook  “องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังม่วง  จังหวัดสระบุร”ี    
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน       
   

   ประกาศ  ณ  วันที่  18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 
      
 
 
 

(นายมานะชัย  สุนันตา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง 
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ค าน า 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                       
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561  ก าหนดให้องค์กรปกครอง                            
ส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งถือว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม                    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ก าหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย      
และกลยุทธ์โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการ
ก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและ
เป็นแผนก้าวหน้า  อีกทั้งยังเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  

  องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีข้ึนและได้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕66 -
๒๕70)  เสร็ จ เรียบร้อยแล้ว   แต่ เนื่ องจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่ วนต าบลวั งม่ว ง                           
มีปัญหาความเดือดร้อน  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  จึงมีความ
จ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕66-๒๕70)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  1  
ประจ าปี พ.ศ. 2565  เพ่ือจะให้สามารถด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ได้โดยถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายต่อไป 

 
 

จัดท าโดย 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 

    พฤษภาคม  2565 
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ส่วนที ่ 1 
เหตุผลและความจ าเป็น 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิม่เติม  ครั้งที่  1 
ประจ าปี  พ.ศ. 2565 

   

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น  ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2566 - 2570)  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2564  ไปแล้ว  นั้น  

เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 -  
2570)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ยังไม่ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติม
โครงการ/กิจกรรม  ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน  เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือตอบสนองแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
ดังนั้น  เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉลับที่  3)  พ.ศ. 2561   

ข้อ  22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  
ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ  22/1  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็น 
อ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  ด้วย 
 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
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ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.3/ว  1140                  
ลงวันที่  10  เมษายน  2563  เรื่อง  แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา  2019 (COVID-
19)  และหนังสือจังหวัดสระบุรี  ด่วนที่สุด  ที่  สบ  0023.3/ว  1896  ลงวันที่  14  เมษายน  2563  
เรื่อง  แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นแจ้งว่า  สถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)                 
ที่ก าลังระบาดในประเทศไทย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า  เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันและ
เป็นการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  ได้อย่างเร่งด่วนจึงขอให้                 
ผู้ว่าราชการจังหวัด  ทุกจังหวัดอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ  5  วรรคสอง  ในการยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ                 
โวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัย 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 -  
2570)  เพ่ิมเติม  ครั้งที ่ 1  ประจ าปี  พ.ศ. 2565  ขึ้น  เพ่ือให้มีความเหมาะสม  สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน  และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา  ความจ าเป็นเร่งด่วน  ทันต่อสถานการณ์                     
ในปัจจุบัน  อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป  และการเพ่ิมเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 - 2570)  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2565  ในครั้งนี้  จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
และองค์กรเป็นส าคัญ   



2 แบบ ผ. 01

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)
1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 53       65,023,904   53        65,023,904     53      65,023,904     53      65,023,904    53     65,023,904    265    325,119,520  

53       65,023,904   53        65,023,904    53      65,023,904    53     65,023,904   53     65,023,904   265   325,119,520  
2

2.1 แผนงานการศึกษา

2.2 แผนงานสาธารณสุข

2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1         270,000        1          270,000         1        270,000          1        270,000         1       270,000         1        270,000         
2.5 แผนงานการศาสนาวฒันธรรม

และนันทนาการ

2.6 แผนงานงบกลาง

1         270,000        1          270,000         1        270,000         1       270,000        1       270,000        1       270,000        
3

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

4

รวม 5 ปี

รวม

ด้านการพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม ครัง้ที ่1

ปี พ.ศ. 2570ปี พ.ศ. 2569

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
รวม

ปี พ.ศ. 2567

ด้านการพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ปี พ.ศ. 2566

รวม

ปี พ.ศ. 2568



แบบ ผ. 01

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)
4

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรม

และนันทนาการ

5

5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

5.2 แผนงานการเกษตร

5.3 แผนงานงบกลาง

6

6.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรม

และนันทนาการ

54       65,293,904   54        65,293,904    54      65,293,904    54     65,293,904   54     65,293,904   54     326,469,520  

5

รวมทัง้สิน้

รวม

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว

ปี พ.ศ. 2566

รวม

ด้านการพัฒนาด้านศิลปวัฒธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
รวม

การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ปี พ.ศ. 2568ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2570 รวม 5 ปีปี พ.ศ. 2569



2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่งโซลาเซลล์ ริมถนน เพือ่ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่งข้างทาง คิดต้ังไฟฟา้แสงสวา่งพลังงาน 487,072 487,072 487,072 487,072 487,072 ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง ปญัหาอุบติัเหตุและปญัหา กองช่าง

หมู่ที่ 1 ลดการเกิดอุบติัเหตุและปญัหา โซลาเซลล์  แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 การเกิดอาชญากรรมลดลง

อาชญากรรมในพืน้ที่ต าบลวงัม่วง

2 โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ าพลังงาน เพือ่ใหเ้กษตรกรมีน้ าใช้เพือ่การ ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 390,735 390,735 390,735 390,735 390,735 ติดต้ังระบบสูบน้ า เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างเพยีงพอ กองช่าง

แสงอาทิตย์ เพือ่การเกษตร เกษตรอย่างเพยีงพอและ เพือ่การเกษตร พลังงานแสงอาทิตย์ และลดภาระค่าใช้จ่าย

หมู่ที่ 1 ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง 1 กลุ่มบา้นนางบญุมี วงษท์อง แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ด้านเชื้อเพลิงของระบบสูบน้ า

ของระบบสูบน้ า 2 กลุ่มบา้นนายสุริยันต์  ปอ้มไทย
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1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )

1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
(KPI)

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)





2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการขุดลอกคลอง บริเวณหน้าฝายคลองน้้า เพือ่ใหส้ามารถระบายน้้าได้สะดวก ขุดลอกฝาย ปากกวา้ง 8.00 ม. 302,000 302,000       302,000        302,000       302,000        ขุดลอกคลองแล้วเสร็จ สามารถระบายน้้าได้สะดวก กองช่าง

เจ็ดคต หมู่ที่ 2 และสามารถลดการเกิดความ ท้องกวา้ง 5.00 ม. ยาว 400.00 ม. ร้อยละ 100 ลดความเสียหายจากน้้าปา่

เสียหายจากฤดูฝนน้้าปา่ไหลหลาก ขุดลึกเฉล่ีย 3.00 ม. หรือดินขุด ไหลากได้ดีขึ้น

ไม่น้อยกวา่ 7,800 ลบ.ม.

4 โครงการติดต้ังเสียงไร้สาย หมู่ที่ 2 บา้นมอดินแดง เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับทราบ ติดต้ังระบบเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ 419,700 419,700 419,700 419,700 419,700 ติดต้ังเคร่ืองกระจาย ประชาชนได้รับทราบข้อมูล กองช่าง

(จุดที่ท้าการผู้ใหญ่บา้น หมู่ที่ 2) ข้อมูลข่าวสารต่างๆของราชการ (เคร่ืองกระจายเสียง) เสียงไร้สายแล้วเสร็จ ข่าวารทางราชการ

ได้อย่างทั่วถึง ร้อยละ 100 ได้อย่างทั่วถึง 
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(KPI)

1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )
1. ยทุธศาสตร์



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง หมู่ที่ 2 เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งดวงโคม 47,763           47,763         47,763          47,763         47,763          ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง ประชาชนสัญจรไปมามีความ กองช่าง

มีความสะดวกและมีความปลอดภยั แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 สะดวกและปลอดภยัในชีวติ

ในชีวติและทรัพย์สิน และทรัพย์สิน

6 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก พร้อมวางท่อลอด เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนหนิคลุก 402,000 402,000 402,000 402,000 402,000 ก่อสร้างถนนพร้อม ประชาชนสัญจรไปมามีความ กองช่าง

1 จุด 2 แถว หมู่ที่ 2   เส้นฝายเก็บน้้า มีความสะดวกและมีความปลอดภยั กวา้งเฉล่ีย 4.00 ม. ยาวไม่น้อยกวา่ วางท่อลอด แล้วเสร็จ สะดวกและปลอดภยัในชีวติ

คลองโปง่กระเพา 2 ในชีวติและทรัพย์สิน 690 ม. หนาเฉล่ีย 0.20 ม. ร้อยละ 100 และทรัพย์สิน

หรือมีพืน้ที่เสริมผิวจราจรหนิคลุก

ไม่น้อยกวา่ 2,760 ตร.ม. 

วางท่อลอด 1 จุด 2 แถว
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด

1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการเจาะบอ่บาดาลเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป้ระชาชนและเกษตรกร เจาะบอ่บาดาลเพือ่การเกษตร 390,735 390,735 390,735 390,735 390,735
เจาะบอ่บาดาลพร้อม
วาง ประชาชนและเกษตรกร กองช่าง

พร้อมระบบท่อ หมู่ที่ 2   บา้นมอดินแดง มีน้้าใช้เพือ่การเกษตรอย่าง พร้อมระบบท่อ ระบบท่อ แล้วเสร็จ มีน้้าใช้เพือ่การเกษตร

เพยีงพอและทั่วถึง วางท่อประปา ขนาด 2 นิ้ว ยาวไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 100 อย่างเพยีงพอ

500 ม.พร้อมเจาะบอ่บาดาล ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ลึกไม่น้อยกวา่

100 ม. 

8 โครงการแก้ไขดินสไลด์คลองบา้นมอดินแดง หมู่ที่ 2 เพือ่ลดการพงัทะลายของหน้าดิน ขุดแต่งคันดินพนังกั้นน้้าพร้อมเรียงกล่อง 494,000 494,000 494,000 494,000 494,000 แก้ไขปญัหาดินสไลด์ สามารถลดการเกิดดินสไลด์ กองช่าง

(คลองภายในหมู่บา้นมอดินแดง) ปอ้งกันคลองต้ืนเขิน แกเบีย้น ขนาด 1.00 x 1.00 x แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 บริเวณริมคลองได้

2.00 ม. แนวยาว 40.00 ม. 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด

1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่

1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1

ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )



2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่  3 เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง กวา้งเฉล่ีย 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 ก่อสร้างถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไปมามีความ กองช่าง

บริเวณสายคลองสะพานสอง มีความสะดวกและมีความปลอดภยั 4.00 ม.  ยาวไม่น้อยกวา่ 350.00 ม. แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 สะดวกและปลอดภยัในชีวติ

กลุ่มบา้นนางสุพรรณี  พมิเสน ในชีวติและทรัพย์สิน หนาเฉล่ีย 0.20 ม. หรือมีพืน้ที่เสริมผิว และทรัพย์สิน

จราจรลูกรังไม่น้อยกวา่ 1,400 ตร.ม. 
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1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )



2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการเพิม่จุดรับสัญญาณเสียงไร้สาย หมู่ที่ 4 เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับทราบ จัดซ้ือจุดรับสัญญาณเสียงไร้สาย 265,300 265,300 265,300 265,300 265,300 เพิม่จุดรับสัญญาณ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร กองช่าง

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทาง ทางไกลอัตโนมัติ เสียงไร้สาย ทางราชการอย่างทั่วถึง

ราชการได้อย่างทั่วถึง แล้วเสร็จ ร้อยละ 100

11 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวสิ  หมู่ที่ 4 เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างบล็อคคอนเวสิ 499,000 499,000 499,000 499,000 499,000 ก่อสร้างบล็อคคอนเวสิ ประชาชนสัญจรไปมามีความ กองช่าง

กลุ่มบา้นนางวไิล  บรรจงรัตนกุล มีความสะดวกและมีความปลอดภยั สองช่องทาง แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 สะดวกและปลอดภยัในชีวติ

ในชีวติและทรัพย์สิน และทรัพย์สิน

11

1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )



2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้งเฉล่ีย 1,339,000 1,339,000 1,339,000 1,339,000 1,339,000 ก่อสร้างถนน คสล. ประชาชนสัญจรไปมามีความ กองช่าง

กลุ่มบา้นนางสาวจวง ศรีมา มีความสะดวกและมีความปลอดภยั 4.00 ม. ยาวไม่น้อยกวา่ 540 ม. แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 สะดวกและปลอดภยัในชีวติ

(วงัม่วงเก่านอกเขต) ในชีวติและทรัพย์สิน หนาเฉล่ีย 0.15 ม หรือมีพืน้ที่ผิวจราจร และทรัพย์สิน

คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 2,160 ตารางเมตร

12

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )
1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการซ่อมแซมตล่ิงน้้า หมู่ที่ 5  บา้นง้ิวงาม เพือ่ปอ้งกันตล่ิงจากการกัดเซาะ ขุดแต่งคันดินพนังกั้นน้้าพร้อมเรียง 1,410,000 1,410,000 1,410,000 1,410,000 1,410,000 ซ่อมแซมตล่ิงน้้า การกัดเซาะของกระแสน้้า กองช่าง

กลุ่มบา้นนายประทีป นิ่มประยูร ของกระแสน้้าและเพือ่ลดการเกิด กล่องหนิแกเบีย้น ขนาด 1.00x1.00 แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ลดลงและลดการเกิดอุบติัเหตุ

อุบติัเหตุจากการสัญจรไปมา x2.00 เมตร แนวยาว 70 เมตร จากการสัญจรไปมา

ในบริเวณดังกล่าว เนื่องจาก

กระแสน้้ากัดเซาะตล่ิงจนท้าให้

ถนนช้ารุด

14 โครงการติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง (ดวงโคม) หมู่ที่ 5 เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง (ดวงโคม) 47,763 47,763 47,763 47,763 47,763 ติดต้ังไฟฟา้แล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

กลุ่มบา้นนางสาวจวง  ศรีมา มีความสะดวกและปลอดภยั ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

นอกเขตวงัม่วงเก่า ในชีวติและทรัพย์สิน ในชีวติและทรัพย์สิน

13

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด

1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง กวา้งเฉล่ีย 499,000 499,000 499,000 499,000 499,000 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

กลุ่มบา้นนายบญุชู  วงษป์ระเสริฐ มีความสะดวกและปลอดภยั 4.00 ม. ยาวไม่น้อยกวา่ 1,234 ม. แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

ในชีวติและทรัพย์สิน หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพืน้ที่เสริม ในชีวติและทรัพย์สิน

ผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกวา่ 4,939 ตร.ม.

16 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงสูง หมู่ที่  5 เพือ่ใหป้ระชาชนมีไฟฟา้ใช้ ขยายเขตไฟฟา้แรงสูง 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 ขยายเขตไฟฟา้แรงสูง ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ทั่วถึง กองช่าง

กลุ่มบา้นนายสุรัฐชกรญ์ พชัระววีงศ์ ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ทุกหลังคาเรือน

17 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง กวา้งเฉล่ีย 1,009,000 1,009,000 1,009,000 1,009,000 1,009,000 ก่อสร้งถนนแล้วเสร็จ ประชาชนมีความสะดวกในการ กองช่าง

เส้นปา่ลานหนิดาด ถึงสายโปง่โก หมู่ที่ 15 มีความสะดวกและปลอดภยั 5.00 ม. ยาวไม่น้อยกวา่ 1,560 ม. ร้อยละ 100 สัญจรไปมาและมีความ

ในชีวติและทรัพย์สิน หนาเฉล่ีย 0.20 ม.  หรือมีพืน้ที่ ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

เสริมผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกวา่ 7,800

ตร.ม.

14

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1

ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )
1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการเจาะบอ่บาดาลพร้อมถังแชมเปญ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าใช้ในการ ก่อสร้างหอถังน้้ารรูปแชมเปญ 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 ก่อสร้างระบบประปา ประชชนมีน้้าใช้ในการอุปโภค กองช่าง

พร้อมเดินท่อประปา อุปโภคบริโภคอย่างเพยีงพอและ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 บริโภคอย่างเพยีงพอและทั่วถึง

หมู่ที่ 5  กลุ่มบา้นนางเรณู (กบุม่วงัม่วงเก่า) ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน พร้อมวางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ทุกหลังคาเรือน

ยาวไม่น้อยกวา่  100 เมตร

เจาะบอ่บาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง 

ขนาด  4 นิ้ว   ลึกไม่น้ออยกวา่  

530 เมตร

15

1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการก่อสร้างระบบน้้าประปาแบบโซลาเซลล์ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าใช้ในการ ก่อสร้างหอถังน้้ารูปแชมเปญ ขนาด 796,000 796,000 796,000 796,000 796,000 ก่อสร้างระบบประปา ประชชนมีน้้าใช้ในการอุปโภค กองช่าง

หมู่ที่ 6  กลุ่มบา้นนายพรชัย ทองวรา อุปโภคบริโภคอย่างเพยีงพอและ ความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. แบบโซลาเซลล์ บริโภคอย่างเพยีงพอและทั่วถึง

ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน เจาะบอ่บาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ทุกหลังคาเรือน

ลึกไม่น้อยกวา่ 120 ม. พร้อมระบบ

สูบน้้าโซลาเซลล์ 

20 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกส์ เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท์ติกส์ 1,592,000 1,592,000 1,592,000 1,592,000 1,592,000 ก่อสร้างถนน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

คอนกรีต สายบา้นวงัเรือ หมู่ที่ 6 มีความสะดวกและปลอดภยั คอนกรีต หนา 5 ซม. กวา้งเฉล่ีย แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

ในชีวติและทรัพย์สิน 6.00 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกวา่ ในชีวติและทรัพย์สิน

506 ม. หรือมีพืน้ที่ผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลัท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 3,036 ตร.ม.
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(ผลผลิตของโครงการ)

1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ที่ โครงการ

1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

(KPI)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด



2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกวา้งเฉล่ีย 498,000        498,000       498,000        498,000       498,000        ก่อสร้างถนน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

สายข้างวดัปา่ลานหนิดาด หมู่ที่ 6 มีความสะดวกและปลอดภยั 4.00 ม. ยาวไม่น้อยกวา่ 200 ม. แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

ในชีวติและทรัพย์สิน หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ผิวจราจร ในชีวติและทรัพย์สิน

คอนกรีตรวมไม่น้อยกวา่ 800 ตร.ม. 

22 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 6 เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าใช้ในการ ปรับปรุงท่อเมนประปา  วางท่อPVC 418,000 418,000 418,000 418,000 418,000 ปรับปรุงท่อเมน ประชชนมีน้้าใช้ในการอุปโภค กองช่าง

กลุ่มท่อสอง อุปโภคบริโภคอย่างเพยีงพอและ ขนาด 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 3,000 ม. ประปาหมู่บา้น บริโภคอย่างเพยีงพอและทั่วถึง

ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ทุกหลังคาเรือน

23 โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บา้น เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าใช้ในการ ปรับปรุงท่อเมนประปา  วางท่อPVC 447,000 447,000 447,000 447,000 447,000 ปรับปรุงท่อเมน ประชชนมีน้้าใช้ในการอุปโภค กองช่าง

หมู่ที่ 6 กลุ่ม รพสต.ปา่ลานหนิดาด อุปโภคบริโภคอย่างเพยีงพอและ ขนาด 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 3,200 ม. ประปาหมู่บา้น บริโภคอย่างเพยีงพอและทั่วถึง

ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ทุกหลังคาเรือน
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1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1



2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกส์ เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท์ติกส์คอนกรีต 3,158,000      3,158,000    3,158,000     3,158,000    3,158,000     ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชชานมีความสะดวก กองช่าง

คอนกรีต หมู่ที่ 7  กลุ่มบา้นนายเหล่ียม อ่อนน้อม มีความสะดวกและปลอดภยั หนา 5 ซม. กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. ความยาว ร้อยละ 100 ในการสัญจรไปมา และมีความ

ถึงบา้นนางถุงเงิน  กล่่าวงษ์ ในชีวติและทรัพย์สิน รวมไม่น้อยกวา่ 1,460 ม. หรือมีพืน้ที่ ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 5,840 ตร.ม.

25 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง กวา้งเฉล่ีย 117,000        117,000       117,000        117,000       117,000        ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชชานมีความสะดวก กองช่าง

 พร้อมวางท่อลอด  กลุ่มบา้นนางพรศรี  อินชู มีความสะดวกและปลอดภยั 4.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 210 ม. ร้อยละ 100 ในการสัญจรไปมา และมีความ

ในชีวติและทรัพย์สิน หนาเฉล่ีย 0.20 ม.  หรือมีพืน้ที่เสริม ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

ผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกวา่ 840 ตร.ม. 
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ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด

1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการเปล่ียนแท็งค์น้่าประปา เปน็ถังแชมเปญ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้่าใช้เพือ่การ เปล่ียนแท็งค์น้่าประปา เปน็ถังแชมเปญ 365,000        365,000       365,000        365,000       365,000        เปล่ียนแท็งค์น้่าประปา ประชาชนมีน้่าใช้เพือ่การ กองช่าง

หมู่ที่ 7  กลุ่มบา้นนางถุงเงิน  กล่่าวงษ์ อุปโภคบริโภค อย่างเพยีงพอ กอ่สร้างหอถงัน้่ารูปแชมเปญ ขนาดความจุ
เปน็ถังแชมเปญแล้ว
เสร็จ อุปโภคบริโภคอย่างเพยีงพอ

และทั่วถึงทุกหลังคาเรือน 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. ร้อยละ 100 ทั่วถึงครบทุกหลังคาเรือน

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกวา้งเฉล่ีย 746,000        746,000       746,000        746,000       746,000        ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชชานมีความสะดวก กองช่าง

กลุ่มบา้นนายพพิฒัน์ บปุผา มีความสะดวกและปลอดภยัในชีวติ 4.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 300 ม. ร้อยละ 100 ในการสัญจรไปมา และมีความ

และทรัพย์สิน หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ผิวจราจร ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.

19

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )
1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกส์คอนกรีตเพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท์ติกส์คอนกรีต 1,343,000 1,343,000 1,343,000 1,343,000 1,343,000 ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมุ่ที่ 8  เส้นโรงขูดไก่ถึงสันเขื่อน มีความสะดวกและปลอดภยั หนา 5 ซม. กวา้งเฉล่ีย 5.00 ม. ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

ในชีวติและทรัพย์สิน ยาวไม่น้อยกวา่ 540 ม. หรือมีพืน้ที่ ในชีวติและทรัพย์สิน

ผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท์ติกส์คอนกรีต 

ไม่น้อยกวา่ 2,700 ตร.ม.
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1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )

1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 9 เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกวา้งเฉล่ีย 436,000        436,000       436,000        436,000       436,000        ก่อสร้างถนน แล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

กลุ่มบา้นนายสนั่น  กล่ินขจร มีความสะดวกและปลอดภยั 4.00 ม. ยาวไม่น้อยกวา่ 175 ม. ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

ในชีวติลัทรัพย์สิน หนาเฉล่ีย 175 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ในชีวติและทรัพย์สิน

หรือมีพืน้ที่ผิวจราจรคอนกรีตรวม

ไม่น้อยกวา่ 700 ตารางเมตร

 

30 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ 9 เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง กวา้งเฉล่ีย 179,000        179,000       179,000        179,000       179,000        ก่อสร้างถนน แล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

กลุ่มบา้นนายแดง  หาสงคราม มีความสะดวกและปลอดภยั 4.00 ม. ยาวไม่น้อยกวา่ 340 ม. ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

ในชีวติลัทรัพย์สิน หนาเฉล่ีย 0.20 ม. หรือมีพืน้ที่เสริมผิว ในชีวติและทรัพย์สิน

จราจรลูกรังไม่น้อยกวา่ 1,360 ตร.ม.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )
1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกวา้งเฉล่ีย 983,000        983,000       983,000        983,000       983,000        ก่อสร้างถนน แล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

กลุ่มบา้นนายทองแดง  โลหะชาติ มีความสะดวกและปลอดภยั 4.00 ม. ยาวไม่น้อยกวา่ 396 ม. ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

ในชีวติลัทรัพย์สิน หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ผิวจราจร ในชีวติและทรัพย์สิน

คอนกรีตรวมไม่น้อยกวา่ 1,584 ตร.ม. 

32 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด  หมู่ที่ 9 เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง กวา้งเฉล่ีย 381,000        381,000       381,000        381,000       381,000        ก่อสร้างถนน แล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

กลุ่มบา้นนางแปน้  บรรจง มีความสะดวกและปลอดภยั 3.00 ม. ยาวไม่น้อยกวา่ 975 ม. ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

ในชีวติลัทรัพย์สิน หนาเฉล่ีย 0.20 ม. หรือมีพืน้ที่เสริมผิว ในชีวติและทรัพย์สิน

จราจรลูกรังไม่น้อยกวา่ 2,925 ตร.ม. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด

1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกส์ เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต 2,621,000      2,621,000    2,621,000     2,621,000    2,621,000     ก่อสร้างถนน แล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

คอนกรีต  หมู่ที่ 9  บา้นหนองตะแก มีความสะดวกและปลอดภยั หนา 5 ซม. กวา้งเฉล่ีย 4.00 ม. ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ต าบลวงัม่วง ในชีวติลัทรัพย์สิน ความยาวรวมไม่น้อยกวา่ 1,210 ม. ในชีวติและทรัพย์สิน

หรือมีผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท์ติกส์

คอนกรีต ไม่น้อยกวา่ 4,840 ตร.ม.
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องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1 

ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )
1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 โครงการขยายเขตท่อเมนประปา เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ในการ วางท่อเมนประปา PVC ขนาด 2 นิ้ว 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 ก่อสร้างระบบประปา ประชชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค กองช่าง

กลุ่มบา้นหนองมะดัน หมู่ที่ 9 อุปโภคบริโภคอย่างเพยีงพอและ ชั้น 8.5 ยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 บริโภคอย่างเพยีงพอและทั่วถึง

ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน ทุกหลังคาเรือน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1 

ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )
1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่

1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้้า เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าใช้ในการ ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก 860,000        860,000       860,000        860,000       860,000        ก่อสร้างระบบประปา ประชาชนมีน้้าใช้ในการ กองช่าง

รูปแบบแชมเปญพร้อมเจาะบอ่   หมู่ที่ 10 อุปโภค บริโภค อย่างเพยีงพอ เก็บน้้า รูปแบบแชมเปญ พร้อมเจาะบอ่ แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 อุปโภคบริโภคอย่างเพยีงพอ

หลุ่มบา้นนายสมชาย  ดาวงษ์ และทั่วถึงทุกหลังคาเรือน หอถังน้้ารูปแชมเปญ ขนาดความจุ 15 ทุกหลังคาเรือน

ลบ.ม. สูง 20 ม. พร้อมวางท่อ 

PVC ขนาด 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกวา่

500 ม. เจาะบอ่บาดาลเส้นผ่าศูนย์กลาง

4 นิ้ว ลึกไม่น้อยกวา่ 120 ม. 

36 โครงการเปล่ียนท่อระบายน้้า หมู่ที่ 10 เพือ่ใหส้ามารถระบายน้้าได้สะดวก วางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 เปล่ียนท่อระบายน้้า น้้าไหลและการระบายน้้า กองช่าง

จุดบา้นนายไพศาล  รุกชาติ และเปดิทางระบายน้้าในพืน้ที่ 1.00 ม. ยาวไม่น้อยกวา่ 20 ม. แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ในพืน้ที่ที่มีปญัหาน้้าท่วมขัง

ที่มีปญัหาน้้าท่วมขัง ดีขึ้น
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด

1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกส์ เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ท้าผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท์ติกส์ 11,813,000 11,813,000 11,813,000 11,813,000 11,813,000 ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมามีความ กองช่าง

คอนกรีต หมู่ที่ 10 สายโปง่เก้งถึงบา้นมอดินแดง มีความสะดวกและปลอดภยัในชีวติ คอนกรีต หนา 5 ซม. กวา้งเฉล่ีย 6.00 ม. ร้อยละ 100 สะดวกและปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สิน ยาวไม่น้อยกวา่ 2,000 ม. หรือมีพืน้ที่ และทรัพย์สิน

ผิวจราจรลาดยางฯ ไม่น้อยกวา่ 12,000 ตร.ม.

38 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าในหมู่บา้น เพือ่เปดิทางน้้าไหลและการระบาย ขุดวางท่อระบายน้้า คสล. ขนาด 1.00 1,791,000 1,791,000 1,791,000 1,791,000 1,791,000 ก่อสร้างรางระบายน้้า น้้าไหลและการระบายน้้า กองช่าง

โปง่เก้ง หมู่ที่ 10 น้้าในพืน้ที่ที่มีปญัหาน้้าท่วมขัง ม. ยาว 400 ม. พร้อมบอ่พกั คสล. แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ในพืน้ที่ที่มีปญัหาน้้าท่วมขัง

ขนาด 1.00 ม. ดีขึ้น

39 โครงการย้ายถังแชมเปญ หมู่ที่ 10 เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าใช้ในการ เจาะบอ่บาดาลขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 341,000        341,000       341,000        341,000       341,000        ก่อสร้างระบบประปา ประชาชนมีน้้าใช้ในการ กองช่าง

กลุ่มบา้นอิงดอย อุปโภค บริโภค อย่างเพยีงพอ 4 นิ้ว ลึกไม่น้อยกวา่ 120 ม. แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 อุปโภคบริโภคอย่างเพยีงพอ

และทั่วถึงทุกหลังคาเรือน ทุกหลังคาเรือน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )
1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กองช่าง

1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )



2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมอาชีพและลานตลาด เพือ่เปน็สถานที่ส่งเสริมอาชีพ ก่อสร้างอาคารส่งเสริมอาชีพ 3,268,000      3,268,000    3,268,000     3,268,000    3,268,000     ก่อสร้างอาคารและ ประชาชนมีอาคารส าหรับ กองช่าง

บา้นคลองกระทิง หมู่ที่ 12 ฝึกอาชีพใหก้ับประชาชน และลาน ลานตลาด แล้วเสร็จ การฝึกอาชีพ และลานตลาด

มีรายได้เพิม่ขึ้น มีอาชีพเสริม ร้อยละ 100 ก่อใหเ้กิดรายได้เพิม่ขึ้น

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกวา้งเฉล่ีย 498,000 498,000 498,000 498,000 498,000 ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมามีความ กองช่าง

คอนกรีต หมู่ที่ 12 กลุ่มบา้นนายแนน  หงษส์า มีความสะดวกและมีความปลอดภยั 4.00 ม. ยาวไม่น้อยกวา่ 200 ม. ร้อยละ 100 สะดวกและปลอดภยัในชีวติ

เชื่อมต่อบา้นนางอ าไพ แก้วตา ในชีวติและทรัพย์สิน หนาเฉล่ีย 0.15 ม.  หรือมีพืน้ที่ผิว และทรัพย์สิน

ถึงบา้นนายไพบลุย์  เชียงศรี หมู่ที่ 12 จราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 800

ตารางเมตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 โครงการติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง(ดวงโคม) หมู่ 12 เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ติดต้ังเสาไฟฟา้ดวงโคม  แบบโซลาเซลล์ 487,072 487,072 487,072 487,072 487,072 ติดต้ังไฟฟา้ดวงโคม ประชาชนมีความสะดวกในการ กองช่าง

แบบโซลาเซลล์ มีความสะดวกและปลอดภยั แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 สัญจรไปมาและมีความปลอดภยั

จากวดัคลองกระทิง ถึงบา้นนายถนอมศักด์ิ  ในชีวติและทรัพย์สิน ในชีวติและทรัพย์สิน

แปงจ้อง  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )
1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งสาธารณะ  เพือ่ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งข้างทาง ติดต้ังเสาไฟฟา้ดวงโคมแสงสวา่ง 47,763 47,763 47,763 47,763 47,763 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง ปญัหาการเกิดอุบติัเหตุ กองช่าง

หมู่ที่ 13  แบบเสาต้ังพร้อมดวงโคม ลดการเกิดอุบติัเหตุและลดปญัหา บริเวณทางเข้าวดัคลองมะเกลือ แล้วเสร็จร้อยละ 100 และปญัหาการเกิดอาชญา

ทางเข้าหน้าวดัคลองมะเกลือ การเกิดอาชญากรรมในหมู่บา้น กรรมในหมู่บา้นลดลง

44 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ (CCTV) หมู่ที่  13 เพือ่สร้างความเชื่อมั่นในมาตรการ ติดต้ังกล้องวงจรปดิ (CCTV) 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ เกิดความเชื่อมั่นในมาตรการ กองช่าง

ปอ้งกันการก่อเหตุร้ายต่างๆ และ จ านวน 4 ตัว แล้วเสร็จร้อยละ 100 ปอ้งกันการก่อเหตุร้ายต่างๆ

ดูแลรักษาความปลอดภยัในเขต จุดส่ีแยกบา้นเหลือง และมีความปลอดภยัใน

หมู่บา้น หมู่บา้นมากขึ้น
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1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ  ครั้งที ่1

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )

1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 โครงการติดต้ังถังน้้า 2,000 ลิตร จ้านวน 10 ใบ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าใช้ในการ ติดต้ังถังน้้า 2,000 ลิตร 180,000        180,000       180,000        180,000       180,000        ติดต้ังถังน้้าประปา ประชาชนมีน้้าใช้เพือ่การ กองช่าง

หมู่ที่ 14  อุปโภคบริโภคอย่างเพยีงพอ จ้านวน 10 ใบ แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 อุปโภคบริโภคอย่างเพยีงพอ

และทั่วถึงครบทุกหลังคาเรือน ทั่วถึงครบทุกหลังคาเรือน

46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก ผิวจราจรคอนกรีต จนาดกวา้งเฉล่ีย 499,000 499,000 499,000 499,000 499,000 ก่อสร้างถนนพร้อม ประชาชนสัญจรไปมามีความ กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้้า 1 จุด  ในการสัญจรไปมาและมีความ 4.00 ม. ยาวไม่น้อยกวา่ 200 ม. ท่อระบายน้้า แล้วเสร็จ สะดวกและปลอดภยัในชีวติ

หมู่ที่ 14 เส้นบา้นนายเสถียร  ไตรทอง ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ผิวจราจร ร้อยละ 100 และทรัพย์สิน

ถึงบา้นนายแปลง  อุบานนท์ คอนกรีตรวมไม่น้อยกวา่ 800 ตารางเมตร

30

1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )



2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้้า หมู่ที่ 15 เพือ่เปดิทางน้้าไหลและการระบาย ขุดวางท่อระบายน้้า คสล. ขนาด 1.00 906,000        906,000       906,000        906,000       906,000        ปรับปรุงท่อระบายน้้า น้้าไหลและการระบายน้้า กองช่าง

น้้าในพืน้ที่ที่มีปญัหาน้้าท่วมขัง ม. ยาว 201 ม. พร้อมบอ่พกั คสล. แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ในพืน้ที่ที่มีปญัหาน้้าท่วมขังดีขึ้น

ขนาด 1.00 ม. 

48 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า หมู่ที่ 15 เพือ่เปดิทางน้้าไหลและการระบาย ขุดวางรางระบายน้้าและท่อระบายน้้า 388,000        388,000       388,000        388,000       388,000        ก่อสร้างรางระบายน้้า น้้าไหลและการระบายน้้า กองช่าง

กลุ่มบา้นนางศุภสิรา น้้าในพืน้ที่ที่มีปญัหาน้้าท่วมขัง คสล. ขนาด 0.60 ม. ยาวรวม 120 ม. แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ในพืน้ที่ที่มีปญัหาน้้าท่วมขังดีขึ้น

พร้อมบอ่พกั คสล. ขนาด 0.60 ม. 
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1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )

1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- - -                -              -               -              -               - - -
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1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )

1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

49 โครงการเจาะบอ่บาดาลพร้อมถังแชมเปญ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าใช้ในการ ก่อสร้างหอถังน้้ารูปแชมเปญ ขนาดความจุ 513,000        513,000       513,000        513,000       513,000        ก่อสร้างระบบประ ประชาชนมีน้้าใช้ในการ กองช่าง

พร้อมเดินท่อประปา หมู่ที่ 17 อุปโภคบริโภคอย่างเพยีงพอและ 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. พร้อมวางท่อ แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 อุปโภคบริโภคอย่างเพยีงพอ

จุดสถาบนัการเงินซับแหง้ ทั่วถึงครบทุกหลังคาเรือน PVC ขนาด 2 นิ้ว ยาวไม่น้อยกวา่ 100 ม. ครบทั่วทุกหลังคาเรือน

เจาะบอ่บาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว

ลึกไม่น้อยกวา่ 100 ม. 

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกวา้งเฉล่ีย 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมามีความ กองช่าง

หมู่ที่ 17  กลุ่มบา้นนายเอี่ยม  เชื่องวงษ์ มีความสะดวกและปลอดภยัในชีวติ 4.00 ม. ยาวไม่น้อยกวา่ 211 ม. ร้อยละ 100 สะดวกและปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สิน หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ผิวจราจร และทรัพย์สิน

คอนกรีตรวมไม่น้อยกวา่ 844 ตร.ม.
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(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )
1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกวา้งเฉล่ีย 746,000 746,000 746,000 746,000 746,000 ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมามีความ กองช่าง

หมู่ที่ 17 สายบา้นนางรุ่งทิพย์ คนฉลาด มีความสะดวกและปลอดภยัในชีวติ 4.00 ม. ยาวไม่น้อยกวา่ 300 ม. ร้อยละ 100 สะดวกและปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สิน หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ผิวจราจร และทรัพย์สิน

คอนกรีตรวมไม่น้อยกวา่ 1,200 ตร.ม. 

52 โครงการขยายท่อเมนประปา กลุ่มบา้นซับแหง้ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าใช้ในการ วางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ยาวไม่น้อยกวา่ 76,000           76,000         76,000          76,000         76,000          ขยายท่อประปา ประชาชนมีน้้าใช้ในการ กองช่าง

หมู่ที่ 17 อุปโภคบริโภคอย่างเพยีงพอและ 1,000 เมตร แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 อุปโภคบริโภคอย่างเพยีงพอ

ทั่วถึงครบทุกหลังคาเรือน ครบทั่วทุกหลังคาเรือน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )
1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 โครงการติดต้ังระบบประปาแบบโซลาเซลล์ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าใช้ ติดต้ังระบบประปาแบบโซลาเซลล์ 6,642,000 6,642,000 6,642,000 6,642,000 6,642,000 ติดต้ังระบบประปา ประชาชนมีน้้าใช้เพือ่การ กองช่าง

หมู่ที่ 1 - 17  ต้าบลวงัม่วง เพือ่การอุปโภคบริโภคอย่าง หมู่ที่1-17 แบบโซลาเซลล์ อุปโภคบริโภคอย่างเพยีงพอ

เพยีงพอทั่วถึงทุกหลังคาเรือน แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ทั่วถึงครบทุกหลังคาเรือน

54 โครงการติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง (ดวงโคม) เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง (ดวงโคม) 811,000        811,000       811,000        811,000       811,000        ติดต้ังไฟฟา้แสงวสวา่ง ประชาชนมีความสะดวกในการ กองช่าง

หมู่ที่1--17  ต้าบลวงัม่วง ในการสัญจรไปมาและมีความ หมู่ที่1--17  ต้าบลวงัม่วง แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 สัญจรไปมาและมีความ

ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน หมู่ละ 5 จุด ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน
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(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

55 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ CCTV เพือ่สร้างความเชื่อมั่นในมาตรการ ติดต้ังกล้องวงจรปดิ CCTV 495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ เกิดความเชื่อมั่นในมาตรการ กองช่าง

หมู่ที่ 1 - 17 ต้าบลวงัม่วง ปอ้งกันการก่อเหตุร้ายต่างๆ และ หมู่ที่1-17 CCTV แล้วเสร็จ ปอ้งกันการก่อเหตุร้ายต่างๆ 

ดูแลรักษาความปลอดภยัในเขต จ้านวน 10 ตัว ร้อยละ 100 และมีความปลอดภยัในหมู่บา้น

หมู่บา้น มากขึ้น

56 โครงการติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง (ดวงโคม) เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง (ดวงโคม) 8,280,000      8,280,000    8,280,000     8,280,000    8,280,000     ติดต้ังไฟฟา้แสงวสวา่ง ประชาชนมีความสะดวกในการ กองช่าง

แบบโซลาเซลล์  หมู่ที่ 1 - 17  ต้าบลวงัม่วง ในการสัญจรไปมาและมีความ หมู่ที่1--17  แบบโซลาเซลล์ แบบโซลาเซลล์ สัญจรไปมาและมีความ

ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน หมู่ละ 487,000 บาท แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

35

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )
1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

57 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) เพือ่ใช้ส้าหรับการบริการสาธารณะ จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 2,126,000 2,126,000 2,126,000 2,126,000 2,126,000 จัดซ้ือรถบรรทุก สามารถบริการสาธารณะ กองช่าง

ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ใหก้ับประชาชนในพืน้ที่ หมู่ที่ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน ใหก้ับประชาชนในด้านการ

จ้านวน 1 คัน 1-17 ต้าบลวงัม่วง ไม่ต้่ากวา่ 6,000 ซีซี หรือมีก้าลัง 6 ล้อ แล้วเสร็จ บริการสาธารณะต่างๆในพืน้ที่

เคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต้่ากวา่ 170 กิโลวตัต์ ร้อยละ 100 หมู่ที่1-17 ต้าบลวงัม่วงได้อย่าง

แบบกระบะเทท้าย มีประสิทธภิาพ

* ขนาดความจุได้ไม่น้อยกวา่ 4 ลูกบาศก์หลา

* น้้าหนักของรถรวมน้้าหนักบรรทุก

ไม่ต้่ากวา่ 12,000 กิโลกรัม

*พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอากาศ

(บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์

ส้านักงบประมาณ เดือนธนัวาคม 2564)
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1.1  แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1

ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )
1. ยทุธศาสตร์ 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 โครงการส่งเสริมหัตถกรรมชุมชน บ้านลานทอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม ส่งเสริมสนับสนุนการอบรมการพฒันาอาชีพ 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ส านักปลัด

หมู่ที่ 1 มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวติ หัตถกรรมชุมชนบ้านลานทอง หมู่ที่ 1 การฝึกอีพหัตถกรรม มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น (งานพฒันาชุมชน)

ที่ดีขึ้น ร้อยละ 100
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1.1  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยุทธศาสตร์ 2. การพฒันาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพฒันาที่ 3  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภมูิปัญญาไทย (แนวทางการพฒันา ที่ 3.2 พฒันาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและเศรษฐกิจ , กลยุทย์ที่ 6 เพิ่มศักยภาพและพฒันาอาชีพของประชาชน)



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

51 โครงการร้ือถอนอาคารศูนย์ ICT เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ บริเวณ โครงการร้ือถอนอาคารศศนย์ ICT 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 ร้ือถอนอาคาร ทัศนียภาพ บริเวณด้านหน้าอาคาร กองช่าง

ด้านหน้า อาคาร อบต.วงัม่วง จ านวน 1 หลัง ศูนย์ ICT อบต.วงัม่วง มีความสวยงามสะอาด

ให้มีความสวยงาม สะอาด แล้วเสร็จ ร้อยละ 100

52 โครงการก่อสร้างลานจอดรถพร้อมหลังคา เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชกการ ก่อสร้างลานจอดรถพร้อมหลังคา จ านวน 1 หลัง 330,400 330,400 330,400 330,400 330,400 ก่อสร้าง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

อบต.วงัม่วง มีสถานที่จอดรถเพยีงพอและมีความ ลานจอดรถแล้วเสร็จ ในการมาติดต่อราชการ

สะดวกในการติดต่อราชการ ร้อยละ 100
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1. ยุทธศาสตร์ 2. การพฒันาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพฒันาที่ 3  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภมูิปัญญาไทย (แนวทางการพฒันา ที่ 3.2 พฒันาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและเศรษฐกิจ , กลยุทย์ที่ 6 เพิ่มศักยภาพและพฒันาอาชีพของประชาชน)

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02/2

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด

1.1 แผนงาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 ทีจ่ะขอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกส์ เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ท าผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท์ติกส์ 2,991,000    2,991,000      2,991,000    2,991,000   2,991,000     ถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา อบจ.สระบรีุ

คอนกรีต หมู่ที่ 9 บา้นหนองบอน กลุ่มบา้น มีความสะดวกและปลอดภยัใน คอนกรีต หนา 5 ซม. กวา้งเฉล่ีย 5.00 ม. ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

นายเสวย  กล่อมพนัธ ์ถึงกลุ่มบา้น ชีวติและทรัพย์สิน และเส้นทาง ยาวไม่น้อยกวา่ 1,235 ม. ในชีวติและทรัพย์สินและเส้น

นายพกั  บญุด้วยลาน หมู่ที่ 9 ต าบลวงัม่วง การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร หรือมีพืน้ที่ผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท์ติกส์ ทางการขนส่งผลผลิตทาง

มีความสะดวกและปลอดภยั คอนกรีต ไม่น้อยกวา่ 6,175 ตร.ม. การเกษตรมีความสะดวก

และปลอดภยัมากขึ้น

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกส์ เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ท าผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท์ติกส์ 1,592,000    1,592,000      1,592,000    1,592,000   1,592,000     ถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา อบจ.สระบรีุ

คอนกรีต สายบา้นวงัเรือ หมู่ที่ 6 มีความสะดวกและปลอดภยัใน คอนกรีต หนา 5 ซม. กวา้งเฉล่ีย 6.00 ม. ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

ต าบลวงัม่วง ชีวติและทรัพย์สิน และเส้นทาง ยาวไม่น้อยกวา่ 506 ม. ในชีวติและทรัพย์สินและเส้น

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร หรือมีพืน้ที่ผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท์ติกส์ ทางการขนส่งผลผลิตทาง

มีความสะดวกและปลอดภยั คอนกรีต ไม่น้อยกวา่3,036 ตร.ม. การเกษตรมีความสะดวก

และปลอดภยัมากขึ้น
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อตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเตมิ  ครั้งที ่1

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัด

โครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณ

ที่

ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

วัตถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )
1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน



แบบ ผ.02/2

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด

1.1 แผนงาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 ทีจ่ะขอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกส์ เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท์ติกส์คอนกรีต 3,158,000    3,158,000      3,158,000    3,158,000   3,158,000     ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชชานมีความสะดวก อบจ.สระบรีุ

คอนกรีต หมู่ที่ 7  กลุ่มบา้นนายเหล่ียม อ่อนน้อม มีความสะดวกและปลอดภยั หนา 5 ซม. กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. ความยาว ร้อยละ 100 ในการสัญจรไปมา และมีความ

ถึงบา้นนางถุงเงิน  กล่ าวงษ์ ในชีวติและทรัพย์สิน รวมไม่น้อยกวา่ 1,460 ม. หรือมีพืน้ที่ ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 5,840 ตร.ม.

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกส์คอนกรีตเพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท์ติกส์คอนกรีต 1,343,000 1,343,000 1,343,000 1,343,000 1,343,000 ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา อบจ.สระบรีุ

หมุ่ที่ 8  เส้นโรงขูดไก่ถึงสันเขื่อน มีความสะดวกและปลอดภยั หนา 5 ซม. กวา้งเฉล่ีย 5.00 ม. ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

ในชีวติและทรัพย์สิน ยาวไม่น้อยกวา่ 540 ม. หรือมีพืน้ที่ ในชีวติและทรัพย์สิน

ผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท์ติกส์คอนกรีต 

ไม่น้อยกวา่ 2,700 ตร.ม.
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ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัด

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา

อตุสาหกรรมและการโยธา

ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1 



แบบ ผ.02/2

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด

1.1 แผนงาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 ทีจ่ะขอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกส์ เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต 2,621,000    2,621,000      2,621,000    2,621,000   2,621,000     ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา อบจ.สระบรีุ

คอนกรีต  หมู่ที่ 9  บา้นหนองตะแก มีความสะดวกและปลอดภยั หนา 5 ซม. กวา้งเฉล่ีย 4.00 ม. ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ต าบลวงัม่วง ในชีวติลัทรัพย์สิน ความยาวรวมไม่น้อยกวา่ 1,210 ม. ในชีวติและทรัพย์สิน

หรือมีผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท์ติกส์

คอนกรีต ไม่น้อยกวา่ 4,840 ตร.ม.

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกส์ เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ท าผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท์ติกส์ 11,813,000 11,813,000 11,813,000 11,813,000 11,813,000 ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมามีความ อบจ.สระบรีุ

คอนกรีต หมู่ที่ 10 สายโปง่เก้งถึงบา้นมอดินแดง มีความสะดวกและปลอดภยัในชีวติคอนกรีต หนา 5 ซม. กวา้งเฉล่ีย 6.00 ม. ร้อยละ 100 สะดวกและปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สิน ยาวไม่น้อยกวา่ 2,000 ม. หรือมีพืน้ที่ และทรัพย์สิน

ผิวจราจรลาดยางฯ ไม่น้อยกวา่ 12,000 ตร.ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัด

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา

ประเด็นการพฒันาที่ 1  พฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพฒันา ที่ 1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน )

อตุสาหกรรมและการโยธา

ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติ  (กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ )
1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1 
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานเคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 2,126,000     2,126,000     2,126,000     2,126,000     2,126,000     กองชา่ง

ปริมาตรประบอกสูบ ไมต่ ่ากวา่ 6,000 ซีซี

หรือมกีา่ลังเครื องยนต์สูงสุด ไมต่ ่ากวา่ 170 กโิลวตัต์

แบบกระบะเทท้าย

คุณลกัษณะเฉพาะสงัเขป

* ขนาดความจไุด้ไมน่้อยกวา่ 4 ลูกบาศกห์ลา

* น้่าหนักของรถรวมน้่าหนักบรรทุก  ไมต่ ่ากวา่

 12,000  กโิลกรัม

* พร้อมกระบะ และเครื องปรับอากาศ

(รายละเอยีดตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์

ส่านักงบประมาณ  เดือนธนัวาคม พ.ศ.2564)
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บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1

องค์การบริหารสว่นต าบลวงัม่วง  อ าเภอวงัม่วง  จงัหวดัสระบุรี

ที่ แผนงาน หมวด
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ประเภท

งบประมาณ


