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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  6  
ประจ าปี พ.ศ. 2565  เพ่ือจะให้สามารถด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ได้โดยถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายต่อไป 

 
 

จัดท าโดย 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 

    กุมภาพันธ์  2565 
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ส่วนที ่ 1 
เหตุผลและความจ าเป็น 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  6 
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 ่ 6  ประจ าปี  พ.ศ. 2565  ขึ้น  เพ่ือให้มีความเหมาะสม  สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน  และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา  ความจ าเป็นเร่งด่วน  ทันต่อสถานการณ์                     
ในปัจจุบัน  อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป  และการเพ่ิมเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  ครั้งที่  6  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 -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     46     29,212,500    46      29,212,500    
1.2 เคหะและชุมชน -          -                    -           -                     -         -                      -         -                     -        -                     -         -                 

-      -               -       -                -     -                 -    -                46     29,212,500   46     29,212,500    
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

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 ปี พ.ศ. 2564 รวมห้าปี

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง โลจิสติกส์

รวม
ด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ

รวม
ด้านสังคมสงเคราะห์  ด้านสังคม และด้านสาธารณสุข

รวม



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

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

-      -               -       -                -     -                 -    -                46     29,212,500   46     29,212,500    

5

ปี พ.ศ. 2565

ด้านการบริหารจัดการองค์กร

รวม

รวมทัง้สิน้

ปี พ.ศ. 2564

การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

รวม

ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2561 รวมห้าปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิง่แวดล้อม

รวม
ด้านแหล่งท่องเทีย่ว

รวม

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563

และทรัพยากรธรรมชาติ







2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง กวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร 41,000            ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

กลุ่มบ้านนางจรัญ  พยัคฆ์น้อย  หมู่ที่ 1 มีความสะดวกและปลอดภยัในชีวติ ยาวไม่น้อยกวา่ 108  เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

และทรัพย์สิน และเส้นทางการขนส่ง หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกวา่ ในชีวติและทรัพย์สิน

ผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวก 324 ตารางเมตร และเส้นทางการขนส่ง

และปลอดภยั ผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกและปลอดภยั

2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง กวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร 72,000            ก่อสร้างถนนพร่อม ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

กลุ่มบ้านนายเพชร  สีหราช พร้อมท่อระบายน้้า หมู่ 1 มีความสะดวกและปลอดภยัในชีวติ ยาวไม่น้อยกวา่ 158  เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร ท่อระบายน้้าแล้วเสร็จ มีความสะดวกและปลอดภยั

และทรัพย์สิน และเส้นทางการขนส่ง หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 100 ในชีวติและทรัพย์สิน

ผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวก 474 ตารางเมตร และเส้นทางการขนส่ง

และปลอดภยั ผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกและปลอดภยั

6

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชวีิต  (กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนผิวจราจรถนนหินคลุก 64,000            ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

กลุ่มบ้านนางล้าดวน หมู่ท่ี 1 มีความสะดวกและปลอดภยัในชีวติ กวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกวา่ 155 เมตร ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

และทรัพย์สิน และเส้นทางการขนส่ง หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร ในชีวติและทรัพย์สิน

ผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวก หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกวา่ และเส้นทางการขนส่ง

และปลอดภยั 465  ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกและปลอดภยั

4 โครงการเจาะท่อลอด พร้อมขยายเขตท่อเมนประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้ในการอุปโภค เจาะท่อลอดข้ามถนนขนาด 6 นิ้ว 184,800 เจาะท่อลอด ขยายเขต ประชาชนมีน้้าใช้ในการ กองช่าง

ทางแยกเข้าโป่งตะขบ  หมู่ท่ี 2 อย่างเพยีงพอและทั่วถึงครบทุก ยาว 33.00 เมตร พร้อมวางท่อเมนประปา PVC ท่อเมนประปาแล้วเสร็จ อุปโภคอย่างเพยีงพอ

(กลุ่มบ้านนางปราณี) หลังคาเรือน ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 35.00 เมตร ร้อยละ 100 และทั่วถึงครบทุก

และวางท่อเมนประปา PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 หลังคาเรือน

ยาวไม่น้อยกวา่ 300 เมตร 

7

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชวีิต  (กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

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

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการย้ายถังประปาพร้อมเปล่ียนท่อเทนระบบ เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้ในการอุปโภค ย้ายถังแชมเปญ พร้อมวางท่อเมนประปาขนาด 124,600          ย้ายถังประปา พร้อม ประชาชนมีน้้าใช้ในการ กองช่าง

ประปา  กลุ่มบ้านนายสะอาด สิงห์นันต์ หมู่ที่ 2 อย่างเพยีงพอและทั่วถึงครบทุก เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาวไม่น้อยกวา่ เปล่ียนท่อเมนระบบ อุปโภคอย่างเพยีงพอ

หลังคาเรือน 520 เมตร ประปา แล้วเสร็จ และทั่วถึงครบทุก

ร้อยละ 100 หลังคาเรือน

6 โครงการก่อสร้างพนังกัน้น้้า หมู่ท่ี 3 บ้านวงัยาง เพื่อป้องกันน้้าท่วมพื้นที่การเกษตร ขุดแต้งคันดินพนังกัน้น้้าพร้อมเรียงกล่อง 499,000          ก่อสร้างพนังกัน้น้้า สามารถป้องกันน้้าท่วม กองช่าง

บริเวณคลองวงัยาง รวมทั้งที่อยูอ่าศัยของประชาชน หินแกเบี้ยน ขนาด 1.00x1.00x2.00 แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 พื้นที่การเกษตรรวมทั้ง

และป้องกันผลผลิตทางการเกษตร เมตร แนวยาว 40.00 เมตร ที่อยูอ่าศัยของประชาชน

เสียหาย และป้องกันผลผลิต

ทางการเกษตรเสียหาย

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรคอนกรีต 423,000 ถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ต่อจากถนนเส้นเดิม กลุ่มบ้านนายประหยัด  หมู่ที่ 3 มีความสะดวกและปลอดภยัใน ขนาดกวา้งเฉล่ีย 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

ชีวติและทรัพย์สิน และเส้นทาง 137 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ในชีวติและทรัพย์สินและเส้น

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ผิวจราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกวา่ 685 ตารางเมตร ทางการขนส่งผลผลิตทาง

มีความสะดวกและปลอดภยั การเกษตรมีความสะดวก

และปลอดภยัมากขึ้น

8

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชวีิต  (กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงกาเพิ่มจุดสัญญาณเสียงไร้สาย หมู่ที่ 4 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล จัดซ้ือจุดรับสัญญาณเสียงไร้สายทางไกล 286,700          เพิ่มจุดสัญญาณ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล กองช่าง

ข่าวสารต่างๆ ของทางราชการ อัตโนมัติ เสียงไร้สาย แล้วเสร็จ ข่าวสารของทางราชการ

ได้อย่างทั่วถึง ร้อยละ 100 ได้อย่างทั่วถึง

9 โครงการสร้างบล็อคคอนเวสิ  กลุ่มบ้านนางวไิล เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา สร้างบล็อคคอนเวสิ กลุ่มบ้านนางวไิล หมู่ที่ 4 499,000          สร้างบล็อคคอนเวสิ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 4 มีความสะดวกและปลอดภยัใน แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

ชีวติและทรัพย์สิน และเส้นทาง ในชีวติและทรัพย์สินและเส้น

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทางการขนส่งผลผลิตทาง

มีความสะดวกและปลอดภยั การเกษตรมีความสะดวก

และปลอดภยัมากขึ้น

9

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชวีิต  (กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

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

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า กลุ่มบ้านนายสวสัด์ิ เพื่อระบายน้้าในฤดูฝน และป้องกัน ขุดรางระบายน้้าและท่อระบายน้้า คสล. 2,938,000       ก่อสร้างท่อระบายน้้า สามารถระบายน้้าในฤดูฝน กองช่าง

หมู่ที่ 4 น้้าหลากกัดเซาะถนนช้ารุด ขนาด 0.40 เมตร ยาวรวม 600 เมตร แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 และป้องกันน้้าหลาก

พร้อมบ่อพกั คสล. ขนาด 0.40 เมตร กัดเซาะถนนช้ารุด

11 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  สายโป่งโก หมู่ที่ 5 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง กวา้งเฉล่ีย 5.00 เมตร 462,000          ก่อสร้างถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

มีความสะดวกและปลอดภยัใน ยาวไม่น้อยกวา่ 711 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

ชีวติและทรัพย์สิน และเส้นทาง หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกวา่ ในชีวติและทรัพย์สินและเส้น

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 3,555 ตารางเมตร ทางการขนส่งผลผลิตทาง

มีความสะดวกและปลอดภยั การเกษตรมีความสะดวก

และปลอดภยัมากขึ้น

12 โครงการเปล่ียนถังประปาแชมเปญและฐาน เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้ในการอุปโภค ก่อสร้างหอถังน้้ารูปแชมเปญ ขนาดความจุ  430,000 เปล่ียนถงัประปาแชมเปญ ประชาชนมีน้้าใช้ในการ กองช่าง

ต้ังแท็งค์น้้า  หมู่ท่ี 5 อย่างเพยีงพอและทั่วถึงครบทุก 20 ลูกบาศก์เมตร   สูง 20.00 เมตร และฐานต้ังแท็งค์น้้า อุปโภคอย่างเพยีงพอ

หลังคาเรือน แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 และทั่วถึงครบทุก

หลังคาเรือน

10

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชวีิต  (กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ)

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชงินิเวศ (แนวทางการพัฒนา ที่ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการขยายเขตท่อเมนประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้ในการอุปโภค วางท่อเมนประปา PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 111,700          ขยายเขตท่อเมนประปา ประชาชนมีน้้าใช้ในการ กองช่าง

 กลุ่มบ้านนางสมปอง ศรีประสิทธิ ์ หมู่ที่ 5 อย่างเพยีงพอและทั่วถึงครบทุก ยาวไม่น้อยกวา่ 1,150 เมตร แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 อุปโภคอย่างเพยีงพอ

หลังคาเรือน และทั่วถึงครบทุกครัวเรือน

14 โครงการซ่อมแซมตล่ิง  หมู่ท่ี 5 เพื่อป้องกันการพงัทลายของคันดินตล่ิงน้้า ขุดแต่งคันดินพนังกัน้น้้า พร้อมเรียงกล่องแกเบี้ยน 464,000          ซ่อมแซมตล่ิงแล้วเสร็จ สามารถป้องกันการพงัทลาย กองช่าง

กลุ่มบ้านนายประธปี  นิ่มประยูร และเพื่อความปลอดภยัในชีวติ ขนาด 1.00 x 1.00 x 2.00 เมตร ร้อยละ 100 คันดินตล่ิง ประชาชน

และทรัพย์สินของประชาชน แนวยาว 36.00 เมตร มีความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สิน

11

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชวีิต  (กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

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

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร 212,000          ก่อสร้างถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

บริเวณกลุ่มบ้านนายเล็ก วงศ์สุรินทร์  หมู่ที่ 6 มีความสะดวกและปลอดภยัใน ยาวไม่น้อยกวา่ 388 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร แล้วเสร็จ ร้อยละ 99 มีความสะดวกและปลอดภยั

ชีวติและทรัพย์สิน และเส้นทาง หรือมีพื้นที่เสริมผิวจาจรลูกรังไม่น้อยกวา่ ในชีวติและทรัพย์สินและเส้น

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 1,552 ตารางเมตร ทางการขนส่งผลผลิตทาง

มีความสะดวกและปลอดภยั การเกษตรมีความสะดวก

และปลอดภยัมากขึ้น

16 โครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกส์ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ช่วงที่ 1 ท้าผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต 478,000          ขยายไหล่ทางถนน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

คอนกรีต กลุ่มบ้านท่อสอง หมู่ท่ี 6 มีความสะดวกและปลอดภยัใน หนา 5 ซม. กว้างเฉล่ียข้างละ 1.00 ม. แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

ชีวติและทรัพย์สิน และเส้นทาง ยาวไม่น้อยกว่า 394 ม. หรือมีพืน้ที่ผิวจราจร ในชีวติและทรัพย์สินและเส้น

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 788 ตร.ม. ทางการขนส่งผลผลิตทาง

มีความสะดวกและปลอดภยั ช่วงที่ 2 ท้าผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท์ติกส์ การเกษตรมีความสะดวก

หนา 5 ซม. กว้างเฉล่ียข้างละ 2.00 ม. และปลอดภยัมากขึ้น

ยาวไม่น้อยกว่า 11 ม. หรือมีพืน้ที่ผิวจราจรลาดยาง

แอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 44  ตร.ม. 
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(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกส์ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา เสริมผิวจราจรไหล่ทางลูกรัง กวา้งเฉล่ียข้างละ 260,000          ขยายไหล่ทางถนน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

คอนกรีต  สายบ้านวงัเรือ หมู่ท่ี 6 มีความสะดวกและปลอดภยัใน 2.00 ม. ยาวไม่น้อยกวา่ 22.00 ม. หนาฌล่ีย แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

ชีวติและทรัพย์สิน และเส้นทาง 2.50 ม. หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกวา่ ในชีวติและทรัพย์สินและเส้น

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 244.20 ตารางเมตร ทางการขนส่งผลผลิตทาง

มีความสะดวกและปลอดภยั การเกษตรมีความสะดวก

และปลอดภยัมากขึ้น

18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกส์คอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ท้าผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท์ติกส์คอนกรีต 499,000          ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

บริเวณหลังวดัซับกระทิง  หมู่ท่ี 7 มีความสะดวกและปลอดภยัใน หนา 5.00 เมตร กวา้งเฉล่ีย 5.00 เมตร ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

ชีวติและทรัพย์สิน และเส้นทาง ความยาวรวมไม่น้อยกวา่ 215 เมตร ในชีวติและทรัพย์สินและเส้น

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท์ติกส์ ทางการขนส่งผลผลิตทาง

มีความสะดวกและปลอดภยั คอนกรีต ไม่น้อยกวา่ 1,075 ตารางเมตร การเกษตรมีความสะดวก

และปลอดภยัมากขึ้น

13

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่   6  ประจ าปี  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)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก กลุ่มบ้านนายสมบัติ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างผิวจราจรถนนหินคลุก กวา้งเฉล่ีย 4.00 ม. 234,000          ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 7 มีความสะดวกและปลอดภยัใน ยาวไม่น้อยกวา่ 400 ม. หนาเฉล่ีย 0.20 ม. ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

ชีวติและทรัพย์สิน และเส้นทาง หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกวา่ ในชีวติและทรัพย์สิน

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 1,600 ตารางเมตร

มีความสะดวกและปลอดภยั

20 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวสิ กลุ่มบ้านนายสมบัติ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา สร้างบล็อคคอนเวสิ สองช่องทาง 499,000          ก่อสร้างบล็อคคอนเวสิ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 7 มีความสะดวกและปลอดภยัใน แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

ชีวติและทรัพย์สิน ในชีวติและทรัพย์สิน

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกวา้งเฉล่ีย 3.50 ม. 163,000          ก่อสร้างถนน แล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

บริเวณสะพานสอง  กลุ่มบ้านนายสายทอง บุญเพง็ มีความสะดวกและปลอดภยัใน ยาวไม่น้อยกวา่ 73.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

หมู่ที่ 8 ชีวติและทรัพย์สิน และเส้นทาง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกวา่ ในชีวติและทรัพย์สินและเส้น

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 255.5   ตาตรงเมตร ทางการขนส่งผลผลิตทาง

มีความสะดวกและปลอดภยั การเกษตรมีความสะดวก

และปลอดภยัมากขึ้น

14

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชวีิต  (กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด

(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์โครงการ

อุตสาหกรรมและการโยธา1.1 แผนงาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

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

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

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

งบประมาณ



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการก่อสร้าวรางระบายน้้า เพื่อป้องกันน้้าหลากและระบายน้้าในฤดูฝน ขุดวางรางระบายน้้าและท่อระบายน้้า คสล. 371,000          ก่อสร้างรางระบายน้้า สามารถปอ้งกันน้้าหลากและ กองช่าง

กลุ่มบ้านนางทองสุก  บุญเปี่ยม  หมู่ที่ 8 ป้องกันน้้ากัดเซาะถนน ขนาด 0.40 เมตร ยาวรวม 140 เมตร แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ระบายน้้าในฤดูฝนปอ้งกันน้้า

พร้อมบ่อพกั คสล. 0.40 เมตร กัดเซาะถนน 

23 โครงการก่อสร้างอาคารพร้อมติดต้ังระบบประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้ในการอุปโภค ก่อสร้างอาคารพร้อมติดต้ังระบบประปาด่ืมได้ 499,000          ก่อสร้างอาคารติดต้ัง ประชาชนมีน้้าใช้ในการ กองช่าง

ด่ืมได้ กลุ่มบ้านนางทองสุก  บุญเปี่ยม หมู่ที่ 8 อย่างเพยีงพอและทั่วถึงครบทุก ระบบประปาด่ืมได้ อุปโภคอย่างเพยีงพอ

หลังคาเรือน แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 และทั่วถึงครบทุกครัวเรือน

15

(ผลผลิตของโครงการ) (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)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่   6  ประจ าปี  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)



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร 498,000          ก่อสร้างถนน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ทงเข้าอาคารโครงการมันส้าปะหลังแปลงใหญ่ มีความสะดวกและปลอดภยัใน ยาวไม่น้อยกวา่ 217.00 เมตร   หนาเฉล่ีย แล้วเสร็จ มีความสะดวกและปลอดภยั

หมู่ที่ 9 ชีวติและทรัพย์สิน และเส้นทาง 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวม ร้อยละ 100 ในชีวติและทรัพย์สินและเส้น

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ไม่น้อยกวา่ 868 ตารางเมตร ทางการขนส่งผลผลิตทาง

มีความสะดวกและปลอดภยั การเกษตรมีความสะดวก

และปลอดภยัมากขึ้น

25 โครงการวางท่อระบายน้้า กลุ่มบ้านนายก้าปะนาจ เพื่อป้องกันน้้าหลากและระบายน้้าในฤดูฝน ขุดวางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 177,000          วางท่อระบายน้้า สามารถปอ้งกันน้้าหลากและ กองช่าง

หมู่ที่ 9 ป้องกันน้้ากัดเซาะถนน ขนาด 0.40 เมตร  ยาวรวม 250 เมตร แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ระบายน้้าในฤดูฝนปอ้งกันน้้า

กัดเซาะถนน 

16

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

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

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

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



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการวางท่อระบายน้้า เพื่อป้องกันน้้าหลากและระบายน้้าในฤดูฝน ขุดวางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 142,000          วางท่อระบายน้้า สามารถปอ้งกันน้้าหลากและ กองช่าง

กลุ่มบ้านนายพล  แสงจรูญ   หมู่ท่ี 9 ป้องกันน้้ากัดเซาะถนน ขนาด 0.40 เมตร  ยาวรวม 200 เมตร แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ระบายน้้าในฤดูฝนปอ้งกันน้้า

กัดเซาะถนน 

27 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  กลุ่มบ้านนายทองแดง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร 499,000          ก่อสร้างถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 9 มีความสะดวกและปลอดภยัใน ยาวไม่น้อยกวา่ 1,190 เมตร  หนาเฉล่ีย แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

ชีวติและทรัพย์สิน และเส้นทาง 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจรลูกรัง ในชีวติและทรัพย์สินและเส้น

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ไม่น้อยกวา่ 4,760 ตารางเมตร ทางการขนส่งผลผลิตทาง

มีความสะดวกและปลอดภยั การเกษตรมีความสะดวก

และปลอดภยัมากขึ้น

17

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่   6  ประจ าปี  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)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย รพสต.โป่งเก้ง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ท้าผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท์ติกส์ตอนกรีต 489,000          ซ่อมแซมถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 10 มีความสะดวกและปลอดภยัใน หนา 5 ซม. กวา้งเฉล่ีย 6.00 เมตร  ความยาวรวม ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

ชีวติและทรัพย์สิน และเส้นทาง ไม่น้อยกวา่ 150 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยาง ในชีวติและทรัพย์สินและเส้น

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แอสฟลัท์ติกส์คอนกรีต ไม่น้อยกวา่ 900  ตร.ม. ทางการขนส่งผลผลิตทาง

มีความสะดวกและปลอดภยั การเกษตรมีความสะดวก

และปลอดภยัมากขึ้น

29 โครงการเปล่ียนถังแชมเปญ เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้ในการอุปโภค ก่อสร้างหอถังน้้ารูปแชมเปญ ขนาดความจุ 496,000          เปล่ียนถังแชมเปญ ประชาชนมีน้้าใช้ในการ กองช่าง

กลุ่มบ้านนายสมนึก ทิพย์ศรี  หมู่ท่ี 10 อย่างเพยีงพอและทั่วถึงครบทุก 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. ประปา แล้วเสร็จ อุปโภคอย่างเพยีงพอ

หลังคาเรือน ร้อยละ 100 และทั่วถึงครบทุกครัวเรือน

18

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่   6  ประจ าปี  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)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงการติดต้ังแท็งค์ประปา กลุ่มบ้านนายไพโรจน์ เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้ในการอุปโภค ก่อสร้างฐาน+โครงเหล็กรับถังน้้าไฟเบอร์ 445,000          ติดต้ังแท็งค์ประปา ประชาชนมีน้้าใช้ในการ กองช่าง

หมู่ที่ 10 อย่างเพยีงพอและทั่วถึงครบทุก ขนาด 10,000 ลิตร แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 อุปโภคอย่างเพยีงพอ

หลังคาเรือน และทั่วถึงครบทุกครัวเรือน

19

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่   6  ประจ าปี  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)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกส์ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ท้าผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท์ติกส์คอนกรีต 4,879,000       ซ่อมแซมถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

คอนกรีต หมู่ที1่0 (บริเวณส่ีแยกโปง่เก้งถึงมอดินแดง) มีความสะดวกและปลอดภยัใน หนา 5 ซม. กวา้งเฉล่ีย 6.00 เมตร แล้วเสร็จร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

ชีวติและทรัพย์สิน และเส้นทาง ยาวไม่น้อยกวา่ 2,100 เมตร ในชีวติและทรัพย์สินและเส้น

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท์ติกส์คอนกรีต ทางการขนส่งผลผลิตทาง

มีความสะดวกและปลอดภยั ไม่น้อยกวา่ 12,600 ตารางเมตร การเกษตรมีความสะดวก

และปลอดภยัมากขึ้น

32 โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปา  หมู่ที่ 11 เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้ในการอุปโภค วางท่อเมนประปา PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 111,700          ปรับปรุงท่อเมนประปา ประชาชนมีน้้าใช้ในการ กองช่าง

กลุ่มบ้านนายวฒันา ข้าอุปถัมป์ อย่างเพยีงพอและทั่วถึงครบทุก ยาวไม่น้อยกวา่ 1,410 เมตร แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 อุปโภคอย่างเพยีงพอ

หลังคาเรือน และทั่วถึงครบทุกครัวเรือน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่   6  ประจ าปี  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)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร 81,000            ก่อสร้างถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

กลุ่มบ้านนายขวญัเมือง  ชูศาคง หมู่ที่ 11 มีความสะดวกและปลอดภยัใน ยาวไม่น้อยกวา่ 140 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

ชีวติและทรัพย์สิน และเส้นทาง หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกวา่ ในชีวติและทรัพย์สินและเส้น

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 560 ตารางเมตร ทางการขนส่งผลผลิตทาง

มีความสะดวกและปลอดภยั การเกษตรมีความสะดวก

และปลอดภยัมากขึ้น

34 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง (ไฟทาง) หมุ่ที่ 11 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ติดต้ังเสาไฟฟา้ดวงโคมแสงสวา่ง 30,000            ติดต้ังไฟส่องสวา่ง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

มีความสะดวกและปลอดภยั จ้านวน 3 จุด แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

ในชีวติและทรัพย์สิน ในชีวติและทรัพย์สิน

21

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่   6  ประจ าปี  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)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 โครงการวางท่อระบายน้้า เพื่อป้องกันน้้าหลากและระบายน้้าในฤดูฝน ขุดวางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 444,000          วางท่อระบายน้้า สามารถปอ้งกันน้้าหลากและ กองช่าง

กลุ่มบ้านนางอ้าไพ  แก้วตา    หมู่ท่ี 12 ป้องกันน้้ากัดเซาะถนน ขนาด 0.80 เมตร ยาว 108 เมตร แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ระบายน้้าในฤดูฝนปอ้งกันน้้า

พร้อมบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหล็ก กัดเซาะถนน 

ขนาด 0.80 เมตร 

36 โคงการติดต้ังกล้องวงจรปิด หมู่ท่ี 14 จ้านวน 3 จุด เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV จ้านวน 3 จุด 267,000          ติดต้ังกล้องวงจรปิด ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

มีความสะดวกและปลอดภยัใน จ้านวน 8 ตัว แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

ชีวติและทรัพย์สิน ในชีวติและทรัพย์สิน

22

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่   6  ประจ าปี  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)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบแชมเปญ เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้ในการอุปโภค กอ่สร้างหอถังน้้ารูปแชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. 111,700          ปรับปรุงท่อเมนประปา ประชาชนมีน้้าใช้ในการ กองช่าง

15 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล อย่างเพยีงพอและทั่วถึงครบทุก สูง 15 ม. เจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าศูนยก์ลาง 4 นิ้ว แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 อุปโภคอย่างเพยีงพอ

กลุ่มบ้านนายอนันต์  ทะกาเนนะ   หมู่ที่ 14 หลังคาเรือน ลึกไม่น้อยกว่า 80 ม. หรือได้ปริมาณน้้าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. และทั่วถึงครบทุกครัวเรือน
/ซม. พร้อมวางท่อเมน PVC 2นิ้ว ชั้น 8.5 มอก.

ยาวไม่น้อยกว่า 160 เมตร

38 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง กวา้งเฉล่ีย 5.00 เมตร 499,000          ก่อสร้างถนน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ต่อจากถนน คสล. กลุ่มบ้านป้าแก้ว หมู่ที่ 15 มีความสะดวกและปลอดภยัใน ยาวไม่น้อยกวา่ 634 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

ชีวติและทรัพย์สิน และเส้นทาง หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกวา่ ในชีวติและทรัพย์สินและเส้น

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 3,170 ตารางเมตร ทางการขนส่งผลผลิตทาง

มีความสะดวกและปลอดภยั การเกษตรมีความสะดวก

และปลอดภยัมากขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่   6  ประจ าปี  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)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร 251,000          ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

บริเวณทางเข้าฝายสุดคต  หมู่ท่ี 15 มีความสะดวกและปลอดภยัใน ยาวไม่น้อยกวา่ 84 เมตร   หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

ชีวติและทรัพย์สิน และเส้นทาง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวม ในชีวติและทรัพย์สินและเส้น

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ไม่น้อยกวา่ 336 ตารางเมตร ทางการขนส่งผลผลิตทาง

มีความสะดวกและปลอดภยั การเกษตรมีความสะดวก

และปลอดภยัมากขึ้น

40 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร 143,000          ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

สายทางเข้าหน้าบ้านจ่าสอด  หมู่ท่ี 16 มีความสะดวกและปลอดภยัใน ยาวไม่น้อยกวา่ 270 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

ชีวติและทรัพย์สิน และเส้นทาง หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกวา่ ในชีวติและทรัพย์สินและเส้น

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 1,080 เมตร ทางการขนส่งผลผลิตทาง

มีความสะดวกและปลอดภยั การเกษตรมีความสะดวก

และปลอดภยัมากขึ้น

24

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่   6  ประจ าปี  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)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด หมู่ท่ี 16 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ติดต้ังกล้อง CCTV    3 จุด 467,000          ติดต้ังกล้องวงจรปิด ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

จ้านวน 1 จุด มีความสะดวกและปลอดภยัใน จ้านวน  9 ตัว แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

ชีวติและทรัพย์สิน ในชีวติและทรัพย์สิน

42 โครงการเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้ในการอุปโภค ก่อสร้างหอถังน้้ารูปแชมเปญ ขนาดความจุ 499,000          เจาะบ่อบาดาล ประชาชนมีน้้าใช้ในการ กองช่าง

พร้อมติดต้ังแท็งค์ประปาแชมเปญ อย่างเพยีงพอและทั่วถึงครบทุก 15 ลูกบาศก์เมตร   สูง 15.00 เมตร ติดต้ังแท็งค์แชมเปญ อุปโภคอย่างเพยีงพอ

บริเวณหลังสถาบันการเงินซับแห้ง  หมู่ที่ 17 หลังคาเรือน พร้อมวางทอ PVC ขนาด 2 นิ้ว ยาวไม่น้อยกวา่ แล้วเสร็จ ร้อยละ  100 และทั่วถึงครบทุกครัวเรือน

100 เมตร  เจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง

4 นิ้ว ลึกไม่น้อยกวา่ 100 เมตร

43 โครงการเจาะบ่อพร้อมถังแชมเปญ เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้ในการอุปโภค ก่อสร้างหอถังน้้ารูปแชมเปญ ขนาดความจุ 658,000          เจาะบ่อ ประชาชนมีน้้าใช้ในการ กองช่าง

และท่อเมนประปา อย่างเพยีงพอและทั่วถึงครบทุก 15 ลูกบาศก์เมตร  สูง 15.00 เมตร พร้อมวางท่อ ติดต้ังถังแชมเปญ อุปโภคอย่างเพยีงพอ

กลุ่มบ้านนายบุญช่วย คันทสอน หมู่ที่ 17 หลังคาเรือน PVC ขนาด 2 นิ้ว ยาวไม่น้อยกวา่ 100 เมตร วางท่อเมนแล้วเสร็จ และทั่วถึงครบทุกครัวเรือน

เจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ร้อยละ 100

ลึกไม่น้อยกวา่ 100 เมตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

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

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 โครงการติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง หมู่ท่ี 1 - 17 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ติดต้ังเสาไฟฟา้ดวงโคมแสงสวา้ง 47,000            ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ต้าบลวงัม่วง  (ไฟทาง) มีความสะดวกและปลอดภยัใน หมู่ละ 5 จุด   หมู่ที่ 1-17   ต้าบลวงัม่วง แล้วเสร็จ มีความสะดวกและปลอดภยั

ชีวติและทรัพย์สิน ร้อยละ 100 ในชีวติและทรัพย์สิน

45 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด หมู่ท่ี 1 - 17 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV   หมูที่ 1 - 17 495,000          ติดต้ังกล้องวงจรปิด ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ต้ายบวงัม่วง มีความสะดวกและปลอดภยัใน จ้านวน  10 ตัว แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

ชีวติและทรัพย์สิน ในชีวติและทรัพย์สิน

46 โครงการติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่งโซลาเซลล์ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่งโซลาเซลล์ 8,279,000       ติดต้ังกล้องวงจรปิด ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

(ไฟทาง) หมู่ที่ 1 -17 ต้าบลวงัม่วง มีความสะดวกและปลอดภยัใน (ไฟทาง) หมู่ที่ 1 -17 แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 มีความสะดวกและปลอดภยั

ชีวติและทรัพย์สิน หมู่ละ 487,000 บาท ในชีวติและทรัพย์สิน
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(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่   6  ประจ าปี  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)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



 
( ส าเนา ) 

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  6 
ประจ าปี  พ.ศ. 2565 

 

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

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  22  วรรคสอง  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่   3)                       
พ.ศ. 2561  ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  
สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  23  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  มีมติเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.   2561 - 2565)  เ พ่ิมเติม  ครั้ งที่   6  ประจ าปี   พ.ศ. 2565                           
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว                   
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  6  ประจ าปี  พ.ศ. 2565  ต่อไป                          
ซึ่งรายละเอียดสามารถดูได้ที่เว็บไซด์  http://www.wangmuangsao.go.th  หรือ  Facebook  “องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังม่วง  จังหวัดสระบุร”ี    
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน       
   

    ประกาศ  ณ  วันที่  23  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
      
 
 
 
                         (นายมานะชัย  สุนันตา) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

