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คำนำ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งถือว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ที่กำหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนด
รายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้า  อีกท้ังยังเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  

  องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้นและได้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61-
๒๕65)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  แต่เนื่องจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  มีปัญหาความ
เดือดร้อน  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  จึงมีความจำเป็นต้องเพ่ิมเติม
โครงการ/กิจกรรม  เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  4  ประจำปี  พ.ศ. 
2563  เพ่ือจะให้สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ได้โดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

 
 
 

จัดทำโดย 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

    ตุลาคม  2563 
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ส่วนที ่ 1 
เหตุผลและความจำเป็น 

 
เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  4

ประจำปี  พ.ศ. 2563 
   

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น  ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2561 - 2565)  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  ๒๕62  ไปแล้ว  นั้น  

เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 -  
2565)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  ยังไม่ครอบคลุมและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  จึงมีความจำเป็นต้องเพ่ิมเติม
โครงการ/กิจกรรม  ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน  เพ่ือดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือตอบสนองแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
ดังนั้น  เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉลับที่  3)  พ.ศ. 2561   

ข้อ  22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติม  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  
ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ  22/1  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็น 
อำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  ด้วย 
 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
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ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.3/ว  1140  ลง 
วันที่  10  เมษายน  2563  เรื่อง  แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) 
และหนังสือจังหวัดสระบุรี  ด่วนที่สุด  ที่  สบ  0023.3/ว  1896  ลงวันที่  14  เมษายน  2563  เรื่อง   
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นแจ้งว่า  สถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  ที่
กำลังระบาดในประเทศไทย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็น
การควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  ได้อย่างเร่งด่วนจึงขอให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด  ทุกจังหวัดอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ  5  วรรคสอง  ในการยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้อง 
ถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโร
นา  2019 (COVID-19)  จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัย 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  
2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  4  ประจำปี  พ.ศ. 2563  ขึ้น  เพ่ือให้มีความเหมาะสม  สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน  และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา  ความจำเป็นเร่งด่วน  ทันต่อสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน  อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป  และการเพ่ิมเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  ครั้งที่  4  ประจำปี  พ.ศ. 2563  ในครั้งนี้  จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและ
องค์กรเป็นสำคัญ   



2 แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)
1

1.1 อุตสาหกรรมและการโยธา -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 
1.2 เคหะและชุมชน -          -                    -           -                     -         -                      20      7,869,900      14     39,810,600    34 47,680,500    

-      -               -       -                -     -                 20     7,869,900     14     39,810,600   34     47,680,500    
2

2.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน -          -                    -           -                     -         -                      1        50,000           1       50,000           2        100,000         
2.2 การเกษตร -          -                    -           -                     -         -                      2        131,000         2       131,000         4        262,000         

-      -                -       -                 -     -                  3        181,000         3       181,000         6        362,000         
3

3.1 บริหารงานท่ัวไป -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 
3.2 รักษาความสงบภายใน -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 
3.3 สาธารณสุข -          -                    -           -                     -         -                      1        340,000         1       340,000         2        680,000         
3.4 สังคมสงเคราะห์ -          -                    -           -                     -         -                      1        48,000           1       48,000           2        96,000           
3.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 
3.6 เคหะและชุมชน -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 

-      -                -       -                 -     -                  2       388,000        2       388,000        4       776,000        

4

ด้ำนสังคมสงเครำะห์  ด้ำนสังคม และด้ำนสำธำรณสุข

รวม

ปี พ.ศ. 2564 รวมห้ำปี

ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรขนส่ง โลจิสติกส์

รวม
ด้ำนเศรษฐกิจและกำรประกอบอำชีพ

รวม

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี   4  ประจ ำปี  พ.ศ. 2563

บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

ปี พ.ศ. 2565

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง  อ ำเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศำสตร์

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



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)
4

4.1 การศึกษา -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -         -                 
4.2 การศาสนาและวัฒนธรรม -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 
4.3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 

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

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

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

6.1 การศาสนาและวัฒนธรรม -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 

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

7.1 บริหารงานท่ัวไป -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 
7.2 งบกลาง -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -     -                 
7.3 เคหะและชุมชน -          -                    -           -                     -         -                      2        308,000         2       433,550         4        741,550         

-      -                -       -                 -     -                  2        308,000         2       433,550         4        741,550         

-      -               -       -                -     -                 27     8,746,900     21     40,813,150   48     49,560,050    

5

รวมห้ำปี

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อม

รวม
ด้ำนแหล่งท่องเท่ียว

รวม

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563

และทรัพยำกรธรรมชำติ

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร

รวม

รวมท้ังส้ิน

ปี พ.ศ. 2564

กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ และวัฒนธรรม

รวม

ยุทธศำสตร์

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2565



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต , 5.การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าในการ เจาะบ่อบาดาลขนาดไม่น้อยกว่า Ø 4 301,100      บ่อบาดาล 1 บ่อ ประชาชนมีน ้าใช้อย่าง กองช่าง

(กลุ่มบ้านนายไหม  แสงค้า)  หมู่ท่ี  11 อุปโภค-บริโภค  อย่างเพียงพอ นิ ว ลึกไม่น้อยกว่า  120 เมตร เพียงพอและท่ัวถึง

(เสนอโดย ม.11) และท่ัวถึง  ในทุกครัวเรือน

2 โครงการเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าในการ เจาะบ่อบาดาลขนาดไม่น้อยกว่า Ø 4 172,800 บ่อบาดาล 1 บ่อ ประชาชนมีน ้าใช้อย่าง กองช่าง

(กลุ่มบ้านนายหว่ัน  พันธ์ุสุ)  หมู่ท่ี  13 อุปโภค-บริโภค  อย่างเพียงพอ นิ ว ลึกไม่น้อยกว่า  80  เมตร เพียงพอและท่ัวถึง

(เสนอโดย ม.13) และท่ัวถึง  ในทุกครัวเรือน

3 โครงการเจาะบ่อบาดาลต้าบลวังม่วง เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าในการ เจาะบ่อบาดาลขนาดไม่น้อยกว่า Ø 4 2,116,800   1,881,600   บ่อบาดาล 17 บ่อ ประชาชนมีน ้าใช้เพ่ือ กองช่าง

(เสนอโดย ม.3,6,9,13) อุปโภค-บริโภค และเพ่ือการ นิ ว ลึกไม่น้อยกว่า  100  เมตร (9 บ่อ) (8 บ่อ) การอุปโภค-บริโภค

เกษตร  อย่างเพียงพอและท่ัวถึง และเพ่ือการเกษตร

(ม.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, อย่างเพียงพอและท่ัวถึง

13,14,15,16,17 จ้านวน  17 บ่อๆ

ละ 235,200 บาท)

6

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี   4  ประจ าปี  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม,  3. เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด



แบบ ผ.02

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต , 5.การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมต่อความสูง เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าในการ เจาะบ่อบาดาลขนาดไม่น้อยกว่า Ø 4 นิ ว 237,300      เจาะบ่อบาดาล ประชาชนมีน ้าใช้อย่าง กองช่าง

ของถังแชมเปญ (กลุ่มบ้านนางผ๋ิน วงษ์ทอง) อุปโภค-บริโภคในครัวเรือน ลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร พร้อมต่อความ พร้อมต่อความสูง เพียงพอและท่ัวถึง

หมู่ท่ี 1 อย่างเพียงพอและท่ัวถึง สูงถังไม่น้อยกว่า  5  เมตร ของถังแชมเปญ

คิดเป็นร้อยละ 100

5 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าในการ ก่อสร้างหอถังน ้ารูปแชมเปญ ขนาดความ 599,000 ก่อสร้างระบบ ประชาชนมีน ้าใช้อย่าง กองช่าง

พร้อมวางท่อเมนประปา (จากกลุ่มบ้าน อุปโภค-บริโภคในครัวเรือน จุ 15 ลบ.ม. สูง  15 ม. เจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน เพียงพอและท่ัวถึง

นายสุชิน  จันทรศรีถึงศูนย์ถ่ายทอดเทค อย่างเพียงพอและท่ัวถึง Ø 4 นิ ว  ลึกไม่น้อยกว่า  100  เมตร พร้อมวางท่อเมน

โลโนยี)  หมู่ท่ี  2 พร้อมขยายเขตท่อเมนประปา PVC ประปา

Ø 3 นิ ว  ชั น  8.5  ยาวไม่น้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 100

500 เมตร

6 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าในการ วางท่อเมนประปา PVC ขนาด 2 นิ ว 37,500        ขยายเขตประปา ประชาชนมีน ้าใช้อย่าง กองช่าง

(จากถนนหมายเลข 4005 ถึงกลุ่มบ้าน อุปโภค-บริโภคในครัวเรือน ชั น  8.5  ยาวไม่น้อยกว่า  445  เมตร หมู่บ้าน เพียงพอและท่ัวถึง

นายณัฐวุฒิ  สุวรรณพิทักษ์) หมู่ท่ี  3 อย่างเพียงพอและท่ัวถึง คิดเป็นร้อยละ 100

7

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี   4  ประจ าปี  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม,  3. เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด



แบบ ผ.02

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต , 5.การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าในการ ซ่อมแซมระบบประปาพร้อมท้าระบบ 130,500      ปรับปรุงระบบ ประชาชนมีน ้าใช้อย่าง กองช่าง

(กลุ่มบ้านนางละออง  หย่ังถึง)  หมู่ท่ี  17 อุปโภค-บริโภคในครัวเรือน ไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน เพียงพอและท่ัวถึง

อย่างเพียงพอและท่ัวถึง คิดเป็นร้อยละ 100

8 โครงการวางท่อระบายน ้าคลองวังม่วง เพ่ือลดการอุดตันของขยะและ วางท่อระบายน ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์ 89,000 วางท่อระบายน ้า ลดการอุดตันของขยะ กองช่าง

เพ่ือเปิดทางน ้าไหลและการระบาย กลาง 1 เมตร 2 แถว พร้อมเรียงหิน คลองวังม่วง และเปิดทางน ้าไหลและ

น ้าในคลองวังม่วง แก้ไขปัญหา ชานคอนกรีตหน้าท่อ คิดเป็นร้อยละ 100 การระบายได้ดีขึ น

น ้าท่วมขัง

รวม 8  โครงการ 3,684,000   1,881,600   

8

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี   4  ประจ าปี  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม,  3. เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต , 5.การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อลอด เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมี วางท่อระบายน ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์ 172,000 ถนนพร้อมวางท่อ
ลอด

ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

(กลุ่มบ้านนายสมบัติ  ศรีผ่าน)  หมู่ท่ี 7 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ กลาง 1 เมตร พร้อมซ่อมถนนหินคลุก 1 แห่ง ในชีวิตและทรัพย์สินและ

สินและการสัญจรไปมาสะดวก การสัญจรไปมาสะดวกมาก

มากขึ น ขึ น

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกริตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนใช้รถใช้ถนน ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต 750,000 ถนนคอนกรีต ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

หมู่ท่ี 3 บ้านวังยาง ในการสัญจรไป-มาและเพ่ือการ กว้าง 5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 385 กว้าง 5 เมตร ในชีวิตและทรัพย์สินและ

(กลุ่มบ้านนายวิเชษฐ์ ฝ่ังวัดวังยาง) ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ด้วย เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า การสัญจรไปมาสะดวกมาก

ความสะดวก ปลอดภัยในชีวิต 385 เมตร ขึ น

และทรัพย์สิน

9

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี   4  ประจ าปี  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม,  3. เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต , 5.การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  เพ่ือให้ประชาชนใช้รถใช้ถนน เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง  กว้างเฉล่ีย 256,000 ก่อสร้างถนนลูกรัง ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

(กลุ่มบ้านนางสาวกรรณิกา  วิทยาวานิช) ในการสัญจรไป-มาและเพ่ือการ 4  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  600  เมตร คิดเป็นร้อยละ 100 ในชีวิตและทรัพย์สินและ

หมู่ท่ี  4  ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ด้วย หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  หรือมีพื นท่ี การสัญจรไปมาสะดวกมาก

ความสะดวก ปลอดภัยในชีวิต เสริมผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,400 ขึ น

และทรัพย์สิน ตร.ม.

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมี ผิวจราจรคอนกรีต  กว้างเฉล่ีย 3.50 216,300 ก่อสร้างถนนคอน ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

(กลุ่มบ้านนายอัศนัย  สุขเกษม)  หมู่ท่ี 5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  102  เมตร กรีตเสริมเหล็ก ในชีวิตและทรัพย์สินและ

สินและการสัญจรไปมาสะดวก หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร คิดเป็นร้อยละ 100 การสัญจรไปมาสะดวกมาก

มากขึ น หรือมีพื นท่ีผิวจราจรคอนกรีตรวม ขึ น

ไม่น้อยกว่า  357  ตร.ม.
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1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม,  3. เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี   4  ประจ าปี  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี



แบบ ผ.02

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต , 5.การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมี ผิวจราจรคอนกรีต  กว้างเฉล่ีย 3 เมตร 95,900 ก่อสร้างถนนคอน ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

(กลุ่มบ้านนายมานพ  อินทร์วงษ์) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ ยาวไม่น้อยกว่า  53  เมตร  หนา กรีตเสริมเหล็ก ในชีวิตและทรัพย์สินและ

หมู่ท่ี 5 สินและการสัญจรไปมาสะดวก เฉล่ีย  0.15  เมตร  หรือมีพื นท่ีผิว คิดเป็นร้อยละ 100 การสัญจรไปมาสะดวกมาก

มากขึ น จราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ขึ น

159  ตร.ม.

6 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมี ท้าผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน 596,000 ปรับปรุงถนนคอน ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

โดยการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ กรีต  กว้างเฉล่ีย  4  เมตร  ยาวไม่ กรีตเสริมเหล็ก ในชีวิตและทรัพย์สินและ

คอนกรีต (สายบ้านท่อสอง)  หมู่ท่ี 6 สินและการสัญจรไปมาสะดวก น้อยกว่า  405  เมตร  หนา  5  ซม. โดยการเสริมผิว การสัญจรไปมาสะดวกมาก

มากขึ น หรือมีพื นท่ีผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ ถนนลาดยางแอส ขึ น

ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,620 ฟัลต์ติกคอนกรีต

ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 100
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี   4  ประจ าปี  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม,  3. เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต , 5.การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมี ผิวจราจรคอนกรีต  ขนาดกว้างเฉล่ีย 311,400 ก่อสร้างถนนคอน ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

(กลุ่มบ้านนายเงิน  บุญเพ็ง)  หมู่ท่ี  8 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ 4  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 130 เมตร กรีตเสริมเหล็ก ในชีวิตและทรัพย์สินและ

สินและการสัญจรไปมาสะดวก หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  หรือมีพื นท่ี คิดเป็นร้อยละ 100 การสัญจรไปมาสะดวกมาก

มากขึ น ผิวจราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ขึ น

520  ตร.ม.

8 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อ เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมี เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง  กว้างเฉล่ีย 492,000 ก่อสร้างถนนลูกรัง ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

ลอด  2  จุด (กลุ่มบ้านนางยวน) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ 4  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  1,200 พร้อมวางท่อลอด ในชีวิตและทรัพย์สินและ

หมู่ท่ี  13 สินและการสัญจรไปมาสะดวก เมตร  หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร คิดเป็นร้อยละ 100 การสัญจรไปมาสะดวกมาก

มากขึ น หรือมีพื นท่ีเสริมผิวจราจรลูกรังไม่ ขึ น

น้อยกว่า  4,800  ตร.ม. พร้อมวาง

ท่อ คสล. ขนาด 0.60 เมตร  2  จุด
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(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี   4  ประจ าปี  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม,  3. เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด



แบบ ผ.02

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต , 5.การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมี ผิวจราจรคอนกรีต  ขนาดกว้างเฉล่ีย 362,300 ก่อสร้างถนนคอน ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

(กลุ่มบ้านนางละมัย  เกตุสว่าง) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ 3  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  200 เมตร กรีตเสริมเหล็ก ในชีวิตและทรัพย์สินและ

หมู่ท่ี  15 สินและการสัญจรไปมาสะดวก หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  หรือมีพื นท่ี คิดเป็นร้อยละ 100 การสัญจรไปมาสะดวกมาก

มากขึ น ผิวจราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 600 ขึ น

ตร.ม.

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมี ท้าผิวจราจรคอนกรีต  ช่วงท่ี 1 272,000 ก่อสร้างถนน ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

(เส้นกลุ่มบ้านนายวัชรินทร์) หมู่ท่ี  16 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ กว้างเฉล่ีย 6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า คอนกรีตเสริมเหล็ก ในชีวิตและทรัพย์สินและ

สินและการสัญจรไปมาสะดวก 55  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร คิดเป็นร้อยละ 100 การสัญจรไปมาสะดวกมาก

มากขึ น ช่วงท่ี  2 กว้างเฉล่ีย  6  เมตร ขึ น

ยาวไม่น้อยกว่า  22  เมตร หนาเฉล่ีย

0.15  เมตร หรือมีพื นท่ิผิวจราจร

คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า  462  ตร.ม.

(ช่วงท่ี 1 จากถนนหมายเลข 2089

ช่วงท่ี  2 จากถนนริมเข่ือนฯ)
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี   4  ประจ าปี  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม,  3. เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย



แบบ ผ.02

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต , 5.การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมี เสริมผิวจราจรถนนหินคลุก  กว้าง 195,000 ก่อสร้างถนนหินคลุก ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

(จากถนนลาดยางถึงกลุ่มบ้านนายสมบัติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ เฉล่ีย  4  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 100 ในชีวิตและทรัพย์สินและ

ศรีผ่าน)  หมู่ท่ี  7 สินและการสัญจรไปมาสะดวก 340  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร การสัญจรไปมาสะดวกมาก

มากขึ น หรือมีพื นท่ีเสริมผิวจราจรหินคลุกไม่ ขึ น

น้อยกว่า  1,360  ตร.ม.

12 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมี เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง  กว้างเฉล่ีย 467,000 ก่อสร้างถนนลูกรัง  ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

(เส้นกลุ่มบ้านนายอุดม  แตงอ่อนถึง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ 4  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 900  เมตร คิดเป็นร้อยละ 100 ในชีวิตและทรัพย์สินและ

สะพานบ้านโป่งโก  หมู่ท่ี 5) สินและการสัญจรไปมาสะดวก หนาเฉล่ีย  0.20  เมตร  หรือมีพื นท่ี การสัญจรไปมาสะดวกมาก

หมู่ท่ี  9 มากขึ น เสริมผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า ขึ น

3,600  ตร.ม.

รวม 12  โครงการ -       -      -      4,185,900     -                

14

โครงการ

1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม,  3. เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ท่ี วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี   4  ประจ าปี  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่อง จ านวน  1  คร้ัง/ปี     50,000      50,000 -ประชาสัมพันธ์การ -แหล่งท่องเท่ียวรู้จักกัน ส านักปลัด
เท่ียวและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ท่องเท่ียวอย่างน้อย แพร่หลาย

การท่องเท่ียว ของ อบต .วังม่วง 1 คร้ัง -เศรษฐกิจของ ต.วังม่วง

-มีประชาชนและนัก ขยายตัวสูงข้ึน

ท่องเท่ียวเข้าร่วม
กิจกรรม 100 คน

รวม 1  โครงการ - - 0 0 0 50,000 50,000 - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี   4  ประจ าปี  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. ส่งเสริมการค้าและการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม , 3.เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม , 3.การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ

1.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบ ผู้แทนเกษตรกรและ     91,000      91,000 ผู้เข้ารับการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส านักปลัด
ส่งเสริมระบบเกษตรกรรมย่ังยืนและ เกษตรกรรมย่ังยืนและเศรษฐกิจ คณะกรรมการศูนย์บริการ ฝึกอบรม ร้อยละ สามารถน าความรู้ท่ีได้รับ
เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงผสมผสานเข้าสู่การ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 100 น าไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี

ด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร เกษตรประจ าต าบลวังม่วง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในพ้ืนท่ีต าบลวังม่วง จ านวน 45  คน และเกิดประสิทธิผล

2 โครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ เพ่ือสนับสนุนและเตรียมความ เกษตรกร ต าบลวังม่วง     40,000      40,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรมีองค์ความรู้ ส านักปลัด
เร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ต าบลวังม่วง พร้อมให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ 200  คน ร้อยละ 80 ในการวางแผนการผลิต

เพ่ือวางแผนการผลิต  เข้าถึง เข้าถึงปัจจัยการผลิต
ปัจจัยการผลิต  บริหารจัดการ บริหารจัดการความเส่ียง
ความเส่ียงและสร้างความ และสร้างความเข้มแข็ง
เข้มแข็งให้เกษตรกร ให้เกษตรกร

รวม 2  โครงการ - - 0 0 0 131,000 131,000 - - -
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ
1.1 แผนงาน การเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี   4  ประจ าปี  พ.ศ. 2563

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. ส่งเสริมการค้าและการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม , 3.เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด

ท่ี
(KPI)

โครงการ
งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

2. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม , 3.การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด

สาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-17 เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการ คณะกรรมการหมู่บ้าน   340,000    340,000 เงินอุดหนุนคณะกรรม มีการขับเคล่ือนโครงการ ส านักปลัด

ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-17 หมู่ท่ี 1-17 การหมู่บ้าน พระราชด าริด้าน

พระราชด าริด้านสาธารณสุข ในการขับเคล่ือนโครงการ อย่างน้อยร้อยละ 50 สาธารณสุขในกิจกรรม

พระราชด าริด้านสาธารณสุข ต่าง ๆ
ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความ
เหมาะสมกับปัญหาและบริบท

ของพ้ืนท่ี หมู่บ้านละ

20,000 บาท

รวม 1  โครงการ - - 0 0 0 340,000 340,000 - - -
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

1.1 แผนงาน

ท่ี วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี   4  ประจ าปี  พ.ศ. 2563

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์  ด้านสังคมและด้านสาธารณสุข

4. เสริมสร้างบริการระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับ ผู้สูงอายุในต าบลวังม่วง     48,000      48,000 จ านวนผู้เข้ารับ ผู้สูงอายุได้รับ ส านักปลัด
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย คณะกรรมการศูนย์ฯ การฝึกอบรม การพัฒนาด้านสุขภาพ

จิตใจและสังคม เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. ร้อยละ 100 ร่างกาย  จิตใจและสังคม
จ านวน  100  คน

รวม 1  โครงการ - - 0 0 0 48,000 48,000 - - -
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1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์  ด้านสังคมและด้านสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.1 แผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี   4  ประจ าปี  พ.ศ. 2563

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

สังคมสงเคราะห์

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

4. เสริมสร้างบริการระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังผ้าม่านหน้าต่าง เพ่ือติดต้ังผ้าม่านหน้าต่าง ขนาด 2.60x1.70 เมตร 12 ชุด 138,000 ผ้าม่านหน้าต่าง ผ้าม่านหน้าต่าง อาคารส านัก กองช่าง

อาคารส านักงาน อบต .วังม่วง ขนาด 1.10x1.70 เมตร 28 ชุด งาน อบต.วังม่วง (หลังใหม่)

(หลังใหม่)

2 โครงการตกแต่งห้องประชุม เพ่ือตกแต่งห้องประชุม อบต . เวทีห้องประชุม  17.00 ตร.ม. 295,550      ห้องประชุม ห้องประชุม อาคารส านักงาน กองช่าง
อาคารส านักงาน อบต .วังม่วง วังม่วง อาคารส านักงาน อบต . ตกแต่งผนังห้องประชุม 50 ตร.ม. อาคาร สนง.อบต.วังม่วง อบต.วังม่วง (หลังใหม่)
(หลังใหม่) วังม่วง (หลังใหม่) (หลังใหม่)

19

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 3.  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย , 4.เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

4. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู้การบริหารจัดการท่ีดี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7. ด้านการบริหารจัดการองค์กร

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี   4  ประจ าปี  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนา เพ่ือก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนา ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 61,000 1 แห่ง ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองช่าง

เด็กเล็กป่าสักชลสิทธ์ิ 3 เด็กเล็กป่าสักชลสิทธ์ิ 3 ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 5 เมตร ป่าสักชลสิทธ์ิ 3 กองศึกษาฯ

4 โครงการก่อสร้างห้องน้ า เพ่ือก่อสร้างห้องน้ าศูนย์พัฒนา ต่อเติมห้องน้ าพร้อมเทคอนกรีตรอบห้องน้ า 247,000   1 แห่ง ห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธ์ิ 3 เด็กเล็กป่าสักชลสิทธ์ิ 3 ป่าสักชลสิทธ์ิ 3 กองศึกษาฯ

รวม 4  โครงการ -     -    -    308,000   433,550     
20

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7. ด้านการบริหารจัดการองค์กร

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี   4  ประจ าปี  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 3.  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย , 4.เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

4. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู้การบริหารจัดการท่ีดี

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02/1

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต , 5.การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ท าผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 6,159,000 ปรับปรุงถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ อบจ.สระบุรี

(เส้นกลางหมู่บ้าน)  หมู่ท่ี  1 ในชีวิตและทรัพย์สินของ กว้างเฉล่ีย  6  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  คิดเป็นร้อยละ 100 สะดวกในการสัญจรไป-มา

ประชาชนท่ีใช้รถใช้ถนนในการ 2,350  เมตร  หนา  5  ซม. และมีความปลอดภัยใน

สัญจรไป-มา หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก ชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน

คอนกรีตไม่น้อยกว่า  14,100  ตร.ม.

2 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ท าผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 6,415,000     ปรับปรุงถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ อบจ.สระบุรี

(เส้นหน้าฟาร์มไทรทอง)  หมู่ท่ี 2 - หมู่ท่ี 9 ในชีวิตและทรัพย์สินของ กว้างเฉล่ีย  5  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 100 สะดวกในการสัญจรไป-มา

ประชาชนท่ีใช้รถใช้ถนนในการ 2,730  เมตร  หนา  5  ซม. และมีความปลอดภัยใน

สัญจรไป-มา หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก ชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน

คอนกรีตไม่น้อยกว่า  13,650  ตร.ม.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี   4  ประจ าปี  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด

โครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.1 แผนงาน

ท่ี

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เคหะและชุมชน

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต , 5.การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ท าผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 4,811,000 ก่อสร้างถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ อบจ.สระบุรี

(เส้นบ้านท่อสอง)  หมู่ท่ี 5 - หมู่ท่ี 6 ในชีวิตและทรัพย์สินของ กว้างเฉล่ีย  6  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 100 สะดวกในการสัญจรไป-มา

ประชาชนท่ีใช้รถใช้ถนนในการ 1,700  เมตร  หนา  5  ซม. และมีความปลอดภัยใน

สัญจรไป-มา หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก ชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน

คอนกรีตไม่น้อยกว่า  10,200  ตร.ม.

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ท าผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 2,345,000     ก่อสร้างถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ อบจ.สระบุรี

หมู่ท่ี 6 - หมู่ท่ี 12 ในชีวิตและทรัพย์สินของ กว้างเฉล่ีย  5  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 980 หมู่ท่ี 6 - หมู่ท่ี 12 สะดวกในการสัญจรไป-มา

(เส้นกลุ่มบ้านนายมานิตย์  สุนทรประทุม) ประชาชนท่ีใช้รถใช้ถนนในการ เมตร  หนา  5  ซม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร คิดเป็นร้อยละ 100 และมีความปลอดภัยใน

สัญจรไป-มา ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน

4,900  ตร.ม.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี   4  ประจ าปี  พ.ศ. 2563

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02/1

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต , 5.การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ท าผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 5,375,000 ก่อสร้างถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ อบจ.สระบุรี

(เส้นกลุ่มบ้านนายมงคล  ผ้ึงหลวงถึงกลุ่มบ้าน ในชีวิตและทรัพย์สินของ กว้างเฉล่ีย  5  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 100 สะดวกในการสัญจรไป-มา

นายบุญเลิศ  สุดใจ)  หมู่ท่ี  6 - หมู่ท่ี 9 ประชาชนท่ีใช้รถใช้ถนนในการ 2,270  เมตร  หนา  5  ซม.  หรือมีพ้ืนท่ี และมีความปลอดภัยใน

สัญจรไป-มา ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน

ไม่น้อยกว่า  11,350  ตร.ม.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี   4  ประจ าปี  พ.ศ. 2563

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02/1

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต , 5.การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ผิวจราจรคอนกรีต  ขนาดกว้างเฉล่ีย 5 6,246,000 ก่อสร้างถนนคอน ประชาชนได้รับความ อบจ.สระบุรี

(เส้นกลุ่มบ้านนายประเสริฐ  แหล่งหล้า) ในชีวิตและทรัพย์สินของ เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  1,698  เมตร กรีตเสริมเหล็ก สะดวกในการสัญจรไป-มา

หมู่ท่ี  7 ประชาชนท่ีใช้รถใช้ถนนในการ หนาเฉล่ีย  0.20  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิว คิดเป็นร้อยละ 100 และมีความปลอดภัยใน

สัญจรไป-มา จราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า  8,490 ชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน

ตารางเมตร

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ผิวจราจรคอนกรีต 2,365,900     ก่อสร้างถนน คสล. ประชาชนได้รับความ อบจ.สระบุรี

(เส้นโรงงานขูดไก่ถึงถนนสันเข่ือน)  หมู่ท่ี  8 ในชีวิตและทรัพย์สินของ กว้างเฉล่ีย  5  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 100 สะดวกในการสัญจรไป-มา

ประชาชนท่ีใช้รถใช้ถนนในการ 540  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.25  เมตร และมีความปลอดภัยใน

สัญจรไป-มา หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตรวม ชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน

ไม่น้อยกว่า  2,700 ตร.ม.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี   4  ประจ าปี  พ.ศ. 2563

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02/1

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต , 5.การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ท าผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 2,253,000 ปรับปรุงถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ อบจ.สระบุรี

(เส้นกลุ่มบ้านนายอุไร  มีทวี)  หมู่ท่ี  8 ในชีวิตและทรัพย์สินของ กว้างเฉล่ีย  5  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 100 สะดวกในการสัญจรไป-มา

ประชาชนท่ีใช้รถใช้ถนนในการ 958  เมตร  หนา  5  ซม.  หรือมีพ้ืนท่ี และมีความปลอดภัยใน

สัญจรไป-มา ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน

ไม่น้อยกว่า  4,790  ตร.ม.

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ท าผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 2,763,000     ก่อสร้างถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ อบจ.สระบุรี

(เส้นหมู่บ้านโรจนะถึงถนนสายอิงดอย) หมู่ท่ี 10 ในชีวิตและทรัพย์สินของ กว้างเฉล่ีย  5  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 100 สะดวกในการสัญจรไป-มา

ประชาชนท่ีใช้รถใช้ถนนในการ 1,160  เมตร  หนา  5  ซม. และมีความปลอดภัยใน

สัญจรไป-มา หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก ชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน

คอนกรีตไม่น้อยกว่า  5,800  ตร.ม.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี   4  ประจ าปี  พ.ศ. 2563

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02/1

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต , 5.การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ท าผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 6,469,000 ก่อสร้างถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ อบจ.สระบุรี

(เส้นป่าลาน-หินดาดถึงถนนหมายเลข 2089 ในชีวิตและทรัพย์สินของ กว้างเฉล่ีย  5  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 100 สะดวกในการสัญจรไป-มา

กลุ่มบ้านนางสุนทร บุญภูมี) หมู่ท่ี 6 - หมู่ท่ี 12 ประชาชนท่ีใช้รถใช้ถนนในการ 2,753  เมตร  หนา  5  ซม. และมีความปลอดภัยใน

สัญจรไป-มา หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก ชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน

คอนกรีตไม่น้อยกว่า  13,765  ตร.ม.
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี   4  ประจ าปี  พ.ศ. 2563

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02/1

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต , 5.การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ท าผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  3,759,000 ปรับปรุงถนน ประชาชนได้รับความ อบจ.สระบุรี

(เส้นหน้าวัดคลองกระทิง) ในชีวิตและทรัพย์สินของ กว้างเฉล่ีย  5  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า ลาดยาง  สะดวกในการสัญจรไป-มา

หมู่ท่ี  12 - หมู่ท่ี  6 ประชาชนท่ีใช้รถใช้ถนนในการ 1,582  เมตร  หนา 5 ซม. หรือมีพ้ืนท่ี คิดเป็นร้อยละ 100 และมีความปลอดภัยใน

สัญจรไป-มา ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่ ชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน

น้อยกว่า 7,910  ตร.ม.

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ท าผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  2,481,000 ก่อสร้างถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ อบจ.สระบุรี

(เส้นกลุ่มบ้านนายประสิทธ์ิ  วงษ์ขอม) ในชีวิตและทรัพย์สินของ กว้างเฉล่ีย  5  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 100 สะดวกในการสัญจรไป-มา

หมู่ท่ี  7 - หมู่ท่ี  13 ประชาชนท่ีใช้รถใช้ถนนในการ 1,040  เมตร  หนา  5  ซม. และมีความปลอดภัยใน

สัญจรไป-มา หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก ชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน

คอนกรีต  ไม่น้อยกว่า  5,200  ตร.ม.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี   4  ประจ าปี  พ.ศ. 2563

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02/1

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต , 5.การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ท าผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 2,857,000 ก่อสร้างถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ อบจ.สระบุรี

หมู่ท่ี  3 - หมู่ท่ี  9 ในชีวิตและทรัพย์สินของ กว้างเฉล่ีย  5  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 100 สะดวกในการสัญจรไป-มา

ประชาชนท่ีใช้รถใช้ถนนในการ 1,200  เมตร หนา  5  ซม. และมีความปลอดภัยใน

สัญจรไป-มา หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก ชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน

คอนกรีต  ไม่น้อยกว่า  6,000  ตร.ม.

รวม 13   โครงการ 0 0 0 0 37,929,000
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี   4  ประจ าปี  พ.ศ. 2563

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  เพ่ือติดต้ังใน 804,000        กองช่าง
และส่ิงก่อสร้าง อาคารส านักงาน อบต.วังม่วง (หลังใหม่) ดังน้ี

ขนาด  9,000    BTU  13  ตัว

ขนาด  18,000  BTU  1  ตัว

ขนาด  24,000  BTU  7  ตัว

ขนาด  30,000  BTU  4  ตัว

(เกณฑ์ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

- - - - 804,000
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รวม

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี   4  ประจ าปี  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ท่ี แผนงาน หมวด
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ประเภท

งบประมาณ


