
 

~ ๕๔ ~ 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหว้ยทราย  อำเภอหนองแค  จงัหวดัสระบรุ ี
  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 3  เสรมิสรา้งความมัน่คงและสงัคมคณุภาพตามวถิไีทยภมูปิญัญาไทย 
  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1  การพฒันาคณุภาพชวีติ 

  ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคณุภาพชีวติ 
  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาล 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนชว่ง
เทศกาลปีและสงกรานต ์

จัดตั้งจุดตรวจบริการ
ประชาชน จำนวน    
1 จุด 

40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ จำนวน 1 จุด  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและเป็น
การป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล 

สำนักปลัด 

๒ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อดำเนินการฝึกอบรม
หลักสูตรทบทวนเผชิญเหตุ 
หรือฝึกอบรมหลกัสูตร
จัดตั้ง อปพร.ใหม ่

สมาชิก อปพร.ศูนย์ 
อปพร. อบต.       
ห้วยทราย 

- - 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้ารว่ม

โครงการ 

สมาชิก อปพร.
ได้รับการส่งเสริม
ความรู้ ทักษะใน
การปฏิบัตหิน้าที่
เพิ่มมากขึ้น 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๕๕ ~ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

3 โครงการติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องหมายจราจร หมู่ที่ 1-10 

เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและเสริมสร้าง
วินัยจราจรลดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ 1-10 
- กระจกโค้ง 
- ป้ายแจ้งเตือน 
- เครื่องหมายจราจร 
- การ์ดเลน 
- สัญญาณไฟกระพริบ 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนหมูบ่้านที่
ได้ดำเนินการ 

ลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุลดการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

สำนักปลัด 

รวม 3  โครงการ - - 40,000 140,000 250,000 2,50,000 250,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๕๖ ~ 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหว้ยทราย  อำเภอหนองแค  จงัหวดัสระบรุ ี
     ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 3  เสรมิสรา้งความมัน่คงและสงัคมคณุภาพตามวถิไีทยภมูปิญัญาไทย 
    ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่ 1  การพฒันาคณุภาพชวีติ 

ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคณุภาพชวีติ 
แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 โครงการแม่ลูกผูกพันสร้างฝัน
เรียนรู้ของนักเรียนศูนย์เด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้แม่
ลูกได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 

จัดอบรมแม่และเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 40 คน 

50,000 
 

- 50,000 
 

- 50,000 
 

จำนวนเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

แม่และเด็กได้มี
ความผูกพันธ์ใน
การทำกจิกรรม
มากขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อเป็นการสร้างความ
ตระหนักให้เห็ความสำคัญ
ของเด็กและเยาวชน 

เด็ก/เยาวชน ในเขต 
อบต. 

80,000 80,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน  
เด็ก/เยาวชน 

เด็กเกิดความ
อบอุ่นร่วม
แสดงออกและมี
การพัฒนาการมี
ส่วนร่วม 

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการก่อสร้างลาน คสล.หน้า
ประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการรับส่งเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก 

ถนนลานคสล.หน้า
ประตูทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก            
หมู่ที่ 3  ขนาดหนา 
0.15 ม. และคิดเป็น
พื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 61.33 ตรม. 
ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที ่อบต.
กำหนด 

37,000 
 

- - - - จำนวนลานคสล.
หน้าประตู
ทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
หมู่ที่ 3 

มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
รับส่งเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก 

กองศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๕๗ ~ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

4 โครงการต่อเติมและปรับปรุง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
หมู่ที่ 3 

เพื่อรองรับจำนวนเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้
อย่างทั่วถึง 

ต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.   

700,000 
 

- - - - มีการต่อเติมและ
ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.          
หมู่ที่ 3 

มีอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หมู่ที่ 3 

กองศึกษาฯ 

5 โครงการก่อสร้างอาคารหลังคา
โครงเหล็กคลุมเครื่องเล่นสนาม
กลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กในพื้นที่ได้รับ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อาคารโครงหลังคา
เหล็กพื้นยาง  กว้าง 
15 เมตร 
ยาว  10  เมตร ตาม
แบบที่  อบต.กำหนด 

430,000 
 

- - - - จำนวนอาคารที่
ก่อสร้าง 

มีอาคารหลังคาโครง
เหล็กคลุมเครื่องเล่น
สนามกลางแจ้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
มาตรฐาน 

กองศึกษาฯ 

6 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 
2 คน 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 จำนวนครูผู้ดูแล
เด็กเล็ก 

ครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีความรู้
ความสามารถมาก 
ขึ้น 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๕๘ ~ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย
สนับสนุนสถานศึกษา 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ห้วยทราย 

- - 200,000 200,000 200,000 เด็กศูนย์ ร้อยละ 
80 

สถานศึกษาได้รับ
การสนับสนุน 

กองการศึกษา 

8 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) 

เพื่อให้การพัฒนาการของ
เด็กเหมาะสมกับวัยตาม
หลักโภชนาการ 

ค่าจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ให้กับเด็กกอ่นวยั
เรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดบ้านยาง  
อบต.ห้วยทราย  และ
เด็กนักเรียน
ประถมศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษา
ในตำบลห้วยทราย   

633,500 
 

633,500 
 

400,000 400,000 400,000 จำนวนเด็กก่อน
วัยเรียนที่ได้รับ
สนับสนุน 

เด็กเจริญเติบโต
และมีพัฒนาการ
ตามวัย 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๕๙ ~ 

 

 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ,     
ค่าอุปกรณ์การเรียน,            
ค่าเครื่องแบบนักเรียน,      
ค่ากิจกรรมพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลห้วยทรายสำหรับ
เด็กปฐมวัย อาย ุ       
2-5 ป ี

- - 250,000 - - จำนวนเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลห้วย
ทราย อาย ุ     
2-5 ป ี

เด็กของศูนย์พัฒนา
มีพัฒนาการตามวัย
และคุณภาพชวีิต    
ที่ด ี

กองการศึกษาฯ 

10 โครงการสร้างห้องเรียนอัฉริยะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อให้ห้องสื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยและ
ครอบคลุมทุกสมรรถนะของ
เด็ก 

เด็กในศูนย์พัฒนาการ
เด็กเล็ก 

- 500,000 500,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้ห้องเรียนมี
พัฒนาการครบ
ทุกด้าน 

ห้องเรียนอัจฉริยะ
มีความครอบคลุม
ทุกสมรรถนะของ
ของเด็ก 

กองการศึกษาฯ 

11 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้         
นอกสถานที ่ของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยทราย 

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้นวัตกรรมระดับ
ปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที ่
2.สร้างความรักความ
ผูกพันระหวา่งแม่กับลกู 
3.เพื่อช่วยให้เด็กเกิดการ
ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา 
4.เพื่อให้เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข จาก
ประสบการณ์และสถานที่
จริง 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,
ผู้ปกครอง,ครูและ
เจ้าหน้าที่ควบคุม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
จากการเรียนรู้
อย่างมีความสุข
จากประสบการณ์
และสถานที่จริง 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๖๐ ~ 

 

 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

12 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดห้วยทราย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย
อาหารกลางวันสำหรับเด็ก
นักเรียนชั้นอนุบาลและชั้น
ประถมศึกษา 

ค่าใช้จ่ายอาหาร
กลางวันของเด็ก
นักเรียนโรงเรียนวัด
ห้วยทราย   

1,586,000 
เงินอุดหนุน 

1,586,000 
เงินอุดหนุน 

1,200,000 
เงินอุดหนุน 

1,200,000 
เงินอุดหนุน 

1,200,000 
เงินอุดหนุน 

จำนวนเด็ก
นักเรียน 

เพื่อให้การ
พัฒนาการของเด็ก
เหมาะสมกับวัย
ตามหลัก
โภชนาการ 

กองการศึกษาฯ 

13 โครงการอุดหนุนโรงเรียนหินกอง
วิทยาคม ก่อสร้างลู่วิ่งรอบสนาม
กีฬา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการ
ออกกำลังกายและมี
สุขภาพแข็งแรง 

อุดหนุนโรงเรียนหิน
กองในการก่อสร้างลู่
วิ่งรอบสนามกีฬา 
จำนวน 1 ครั้ง 
ขนาดกวา้ง 10 เมตร 
ยาว 350 เมตร 

- - - 400,000 
เงินอุดหนุน 

- จำนวนครั้งที่ 
อุดหนุน
งบประมาณ 

นักเรียนได้ใช้
ประโยชน์ในการ
ออกกำลังกาย 

โรงเรียนหินกอง
วิทยาคม 

14 อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนวัดหว้ยทราย 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา และคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนโรงเรียนวัด
ห้วยทราย 

เด็กนักเรียนวัดหว้ย
ทรายมีการศึกษาและ
คุณภาพชีวิตที่ดีทั้งใน
ด้านสุขลักษณะและ
ด้านการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพมากขึ้น 

- - 100,000 
เงินอุดหนุน 

100,000 
เงินอุดหนุน 

100,000 
เงินอุดหนุน 

จำนวนครั้งที่
อุดหนุน 

เพื่อให้นักเรียนใน
โรงเรียน   วัดห้วย
ทรายมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองการศึกษาฯ 
โรงเรียนวัดห้วย
ทราย 

รวม 14 โครงการ - - 3,550,500 2,833,500 2,784,000 2,384,000 2,034,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๖๑ ~ 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหว้ยทราย  อำเภอหนองแค  จงัหวดัสระบรุ ี
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 3  เสรมิสรา้งความมัน่คงและสงัคมคณุภาพตามวถิไีทยภมูปิญัญาไทย 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1  การพฒันาคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคณุภาพชวีติ 
แผนงานสาธารณสขุ 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
1 โครงการดำเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดำริ                      
ด้านสาธารณสุข ม.1-10 

เพื่อให้ประชาชนได้ยึด
แนวทางในการดำเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดำร ิ

สนับสนุนให้หมู่บ้าน
ดำเนินงานด้าน
สาธารณสุข หมู ่1-10 
หมู่บ้านละ 20,000 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนในพื้นที่
ตำบลห้วยทราย
ได้รับความรู้
โครงการ
ดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริ                      
ด้านสาธารณสุข 

กองสาธารณสุข 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความความปลอดภยั
ในชีวิต 

ดำเนินการฉีดวัคซีนป้อกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ 
หมู่ที่1-10 

50,000 50,000 60,000 60,000 60,000 จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความ
ปลอดภัยในชวีิต 

กองสาธารณสุข 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๖๒ ~ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
3 โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น

ทะเบียนสัตว์ฯ 
เพื่อให้ได้มีทะเบียนข้อมูล
สุนัขและแมวทำให้
ปลอดภัยในชวีิต 

ดำเนินการสำรวจข้อมูล
สุนัขและแมวหมู่ที่1-10 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ได้มีการเก็บข้อมูล
ทะเบียนสุนัขและ
แมว 

กองสาธารณสุข 

รวม 3  โครงการ - - 260,000 260,000 270,000 270,000 270,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๖๓ ~ 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหว้ยทราย  อำเภอหนองแค  จงัหวดัสระบรุ ี
     ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 3  เสรมิสรา้งความมัน่คงและสงัคมคณุภาพตามวถิไีทยภมูปิญัญาไทย 
    ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่ 1  การพฒันาคณุภาพชวีติ 

ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคณุภาพชวีติ 
แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกผัก
ปลอดสารพิษ  หมู่ที่  1-10   

เพื่อให้ประชาชนได้มีอาชพี
เสริมสร้างรายได้ให้
ครอบครัว 

จัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริม
ปลูกผักปลอดสารพษิ  
จำนวน  10  หมู ่

- 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนและ
ครอบครัว  ลดการ
ใช้สารเคมี 

กองสวัสดิการฯ 

2 โครงการพัฒนาความเป็นอยู ่
ผู้พิการ 

ช่วยเหลือด้านทีอ่ยูอ่าศัย
ให้กับผู้พิการ 
 

ช่วยเหลือผู้พกิารด้าน
ที่อยู่อาศัย จำนวน  
10 หมู่บ้าน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนผู้พกิารที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้พิการได้รับการ
ช่วยเหลือด้านทีอ่ยู่
อาศัยให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
 

กองสวัสดิการฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๖๔ ~ 

 

 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

3 โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสและไร้ที่พึ่ง 

ช่วยเหลือด้านทีอ่ยูอ่าศัย
ให้กับผู้ด้อยโอกาส 

ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่
อาศัย จำนวน 10 
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ผู้ด้อยโอกาสด้าน
ที่อยู่อาศัย 

ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การช่วยเหลือด้าน
ที่อยู่อาศัยให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการฯ 

4 โครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอาย ุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการทำ
กิจกรรมร่วมกัน 

พัฒนาชมรมผู้สูงอายุ 
จำนวน 10 ชมรม 

20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนชมรม
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุมีความสุข
ทั้งร่างกายและ
จิตใจ 

กองสวัสดิการฯ 
ชมรมผู้สูงอายุ 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ
 

1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผู้สูงอาย ุ
2.เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตนเอง การดูแล คุ้มครอง 
และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอาย ุ
3.เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่
ดีของผู้สูงอายุทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
4.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ 
สร้างสรรค์ประโยชน์แก่
ชุมชนและสังคม 
 

โรงเรียนผู้สูงอายุ
จำนวน 1 แห่ง 

 

- 100,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนผู้สูงอายุ
จำนวน 100 
คน 

การพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอาย ุ
ให้มีความรู้ทักษะ
ทั้งด้านวิชาการ
และการใช้สื่อการ
เรียนรู้สมัยใหม่มี
ทักษะในการดูแล
ตนเองได้ตามภาวะ
สุขภาพ มีโอกาสได้
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ได้
เรียนรู้ในเร่ืองที่
ตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง  
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองสวัสดิการฯ 
กองทุน สปสช. 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๖๕ ~ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

6 โครงการเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

1.เป็นแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนสำหรับพัฒนา
อาชีพ 
2.ส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้าน
และชุมชน จัดระบบ
เงินกองทุน 
3.เสริมสร้างการพึ่งพา
ตัวเองของหมู่บ้าน 

สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนสมาชกิ
กองทุน 

1.เป็นการสร้าง
โอกาสใหป้ระชาชน
ในหมู่บ้านมีแหล่ง
เงินทุนของตัวเอง 
2.มีการกระจาย
เงินทุนในท้องถิ่น 
3.มีความสามัคคีใน
ชุมชนกระจาย
ความเสมอภาค 
 

กองสวัสดิการ 
กองทุน สป.สช. 

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างโอกาสและรายได้
ให้กับราษฎร 

ฝึกอบรมกลุ่มสตรีและ
กลุ่มอาชีพจำนวน  10  
หมู่ 
 
 

- 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ราษฎรมีรายได้ใน
ครัวเรือนเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองสวัสดิการฯ 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๖๖ ~ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

 
8 โครงการตลาดประชารัฐ      

Green Market ประจำป ี   
2562-2564 หมู่ที่ 5 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้แก่คนในชุมชน 

หมู่ที่ 5 
จำนวน 1 แห่ง 

- 800,000 - - - จำนวนหมูบ่้านที่
เข้าร่วมโครงการ 

คนในตำบล 
มีอาชีพที่มั่นคงมี
งานทำในท้องถิ่น  
ลดค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว                
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ลดปัญหาด้าน
สังคม 

กองสวัสดิการ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๖๗ ~ 

 

 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

9 โครงการตลาดชุมชน แผงสินค้า
มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย ์

1. เพื่อให้องค์ความรู้ด้าน
ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
พัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
ให้มีความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกจิ
การเกษตร 
2.เพื่อให้องค์ความรู้ด้าน
การเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจ การเกษตร การ
เขียนแผนธุรกจิการ
วิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายการสร้างจุด
ขายใหก้ับสินค้า และ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์  
3.เพื่อสร้างโอกาสให้
เกษตรกรยกระดับสินค้า
และผลิตภัณฑ์ขึ้นสู่ตลาด
สากล 
4.เพื่อสร้างทางเลือกด้าน
การตลาดให้กับเกษตรกร
และสินค้าเกษตรในพื้นที ่
 

เกษตรกรจำนวน  
30 ราย 

- - 100,000 100,000 100,000 จำนวนเกษตรกร
ที่เข้าร่วม 

คนในตำบลมีอาชีพ
ที่มั่นคง 
มีงานทำในท้องถิ่น
ลดค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ลดปัญหาด้าน
สังคม 

กองสวัสดิการฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๖๘ ~ 

 

 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างโรงเรียนผู้สูงอาย ุ 1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผู้สูงอาย ุ
2.เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตนเอง การดูแล คุ้มครอง 
และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอาย ุ
3.เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่
ดีของผู้สูงอายุทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
4.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 
คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
ให้เป็นที่ประจักษ์และ
ยอมรับ 

โรง เร ี ยนผ ู ้ ส ู งอายุ
จำนวน 1 แห่ง 

- -  500,000 - จำนวนโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

1. ด้านสุขภาพ
ร่างกาย ทำให้มี
สุขภาพแข็งแรง 
กระฉับกระเฉง ลด
ความเส่ียงจากการ
เจ็บป่วย ลด
ระยะเวลาการ
พึ่งพาผู้อื่น อายุ
ยืน   
2. ด้านสังคม มี
ความสัมพันธ์ที่ดี
กับคนวัยเดียวกัน
และคนต่างวัย 
ได้รับการยอมรับใน
ฐานะสมาชิกของ
กลุ่ม 

กองสวัสดิการฯ 

11 โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้
ได้รับความเดือดร้อน 

เพื่อให้การช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ได้รับความ
เดือดร้อนจากภยัพิบัติ
รวมถึงผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส ที่ถูก
ทอดทิ้งและขาดคนดูแล 

ประชาชนท ี ่ ไ ด ้ รั บ
ความเดือดร้อน 

70,000 70,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ประชาชนผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน 

เพื่อช่วยเหลือผู้
ได้รับความ
เดือดร้อน 

กองสวัสดิการฯ 

รวม 11  โครงการ - - 340,000 1,320,000 780,000 1,280,000 780,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๖๙ ~ 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561–2565) 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหว้ยทราย 
ก.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 สง่เสรมิการคา้การลงทนุและการทอ่งเทีย่วในอตุสาหกรรมทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
ข.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาคณุภาพชวีติ  
ยทุธศาสตรท์ี ่1 ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกำจัดวัชพืชคลองส่ง
น้ำ ถนนหนองแคสายเก่า    
หมู่ที่ 1,3,4 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทว่ม
ถนนที่เกิดขึ้นทุกปีในช่วง
หน้าฝน 

ขุดลอกคลองและกำจัด
วัชพืชกว้าง  3  เมตร ยาว 
2,000 เมตร 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

มีพื้นที่ในการระบาย
น้ำไม่เกิดน้ำท่วมขัง
เหมือนปีที่ผ่านมา 

กองช่าง 

2 โครงการรังวัดหรือสอบเขต
ที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติ
ของแผ่นดิน หมู่ที่  1 -       
หมู่ที่ 10 

เพื่อป้องกันการุกล้ำที่ดิน
สาธารณะประโยชน ์

ดำเนินการรังวัดสอบเขต
ที่ดิน 
จำนวน  10 หมู ่

10,000 
 

20,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนไม่รุกล้ำ
ที่ดินสาธารณะ
ประโยชน ์

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะทุกสาย หมู่ที่       
1-10 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ 
ทุกสาย จำนวน  1  หมู ่

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้
ส่วนภูมิภาค 

4 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องแสง
สว่าง หมู่ที่ 1 บริเวณส่ีแยก
ต้นโพธิ ์
 

เพื่อให้ประชาชนม ี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ติดต้ังโคมไฟฟ้าเสาเหล็ก  
หล่อสูง 9 เมตร จำนวน  
8 ต้น 

290,000 - - - - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนม ี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 
มากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๗๐ ~ 

 

  

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

 

2563 
(บาท) 

 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
แสงสว่างสายบา้นนายป๋อง               
(นายธนันชยั  เพ็งชื่นมะดัน)  
หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายไฟฟ้าส่องสวา่ง ยาว 
100 เมตร จำนวน 1 จุด 

- - - 50,000 - จำนวนถนนที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

กองช่าง 
การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค 
 

6 โครงการก่อสร้างและติดต้ังเสา
ไฟสัญญาณกระพริบสี่แยกต้น
โพธิ์ หมู่ที่ 1,3,6    

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับความ
ปลอดภัยในชวีิต 

ติดต้ังเสาไฟสัญญาณ
จราจรไฟกระพริบบริเวณ
สี่แยกต้นโพธิ์ รวม 4 ต้นๆ 
ละ 22,500  บาท รวม 
90,000 บาท 

90,000. - - - - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
มากขึ้น 

กองช่าง 

7 โครงการขุดลอกลำหว้ยหมู่ที่ 1 
สายบ้านนางแป้น-สระนำ้ หมู่
ที่ 1 

เพื่อการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ปัญหาน้ำทว่ม
ขัง 

ขนาดกวา้ง 4-7 เมตร 
ขนาดยาว 217 เมตร 
 

- 46,000 - - - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำทว่มขัง กองช่าง 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
แสงสว่าง หมู่ที่ 1 พร้อม                 
เสาเหล็กหล่อและโคมไฟส่อง
สว่างสายถนนหนองแคเก่า-เขต
เทศบาลตำบลหินกอง  จำนวน  
13  ต้น 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

เสาเหล็กหล่อและโคมไฟ
ส่องสว่าง สูง 9 เมตร 

- - 429,000 - - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

กองช่าง 
 

9 โครงการขุดลอกลำราง สาย
ทางไปนาบ้าน  นายตุย้ หมู่ที่ 
2 

เพื่อเป็นการ 
ระบายนำ้ ป้องกันไม่ให้
เกิดน้ำท่วม 
 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 300 เมตร 
ลึก 1 เมตร 
 

- - - - 80,000 จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

น้ำไหลผ่านได้สะดวก 
ไม่เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๗๑ ~ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

 

2563 
(บาท) 

 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
10 โครงการขยายเสาไฟ

ส่องสว่างสายบา้น   
นางแหวก หมู่ที ่2 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ขยายไฟฟ้าส่องแสงสวา่ง 
ยาว 150 เมตร 
 

- - - - 80,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค 

11 โครงการขุดลอกลำราง
จากบา้นนางระเบียบ  
ภักดีวงษา ถึงหมู่ที่ 2  
บ้าน อ.เหลือ หมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ำทว่ม
เขตตำบลห้วยทราย 

ขุดลอกลำรางความยาว 
300 เมตร 

- - - - 50,000 
 

จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

มีพื้นที่ในการ
ระบายนำ้ไม่
เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

12 โครงการขยายไฟฟ้าบา้น
นางทัศนีย์ -บา้นนายกล่ำ 
หมู่ที่  2 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าประมาณ 
800 เมตร  จำนวน 1 จุด 

- - - 200,000 
 
 

- จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน
มากขึ้น 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาค 

13 โครงการขุดลอกคลอง
ระบายนำ้ทางไปนาบ้าน
นายตุ้ย หมู่ที่ 2 

เพื่อการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ปัญหาน้ำทว่มขัง 

ขนาดกวา้ง 8 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
 

- - - - 20,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๗๒ ~ 

 

 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 

2563 
(บาท) 

 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

14 โครงการขุดลอกคลอง 
หมู่ที่ 3 ขา้งร้านค้า
ของนายถวิล มาสดับ 

เพื่อแก้ปัญหาน้ำทว่ม ขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืช 
หมู่ที่ 3 

- - - - 100,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

มีพื้นที่ในการ
ระบายนำ้ น้ำ
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

15 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องแสงสว่าง  สี่แยก
ต้นโพธิ์ เช่ือมตอ่ อบต.
ห้วยทราย หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ปักเสาเหล็กหล่อสูง 9 เมตร 
จำนวน 13 ต้น 

- - - 500,000 - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน   
มากขึ้น 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างและ
ติดต้ังเสาไฟสัญญาณ
จราจรเขตโรงเรียน  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิต 

ติดต้ังเสาไฟสัญญาณจราจร
บริเวณเขตโรงเรียนวัดห้วย
ทรายและศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ห้วยทราย แห่งละ 2 
ต้นรวม 4 ต้นๆ ละ 
25,000  บาท 

100,000  - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

17 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
คลองส่งน้ำหน้าวัดห้วย
ทราย หมู่ที ่3 

เพื่อการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ปัญหาน้ำทว่ม
ขัง 

เพือให้พื้นที่มีความสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อยดู
สวยงาม 

- - - - 100,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

18 โครงการติดตั้งการ์ด
เลนกันตก สายบ้าน
นายสุทธ ีหมู่ที่ 3 และ
หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนน
อย่างปลอดภัย 
 

ยาว  30 เมตร 
 

- 100,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น
และปลอดภยั 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๗๓ ~ 

 

 
 
 
 

 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการติดตั้งไฟรอบ
สนามกีฬา ร.ร.หินกองฯ 
หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
และความปลอดภัยในการ
เล่นกีฬาตอนเย็นและหลัง
เลิกงาน 

ติดต้ังไฟรอบสนาม   
จำนวน  4  ต้น 

- 50,000 
 

- - - จำนวนไฟที่
ติดต้ัง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน
มากขึ้น 

กองช่าง 

20 ปรับปรุงร่องระบาย 
(ฝั่งตลาดใต้ ระยะทาง 
250 เมตร) หมู่ที่ 4 
สายแยกถนน
พหลโยธิน-วัดห้วย
ทองหลาง 

เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้
สะดวกไม่เกิดน้ำท่วมขัง 

ซ่อมแซมท่อระบายนำ้ 
หมู่ที่ 4 

- 150,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

น้ำไหลผ่านได้
สะดวกไม่เกิด
ปัญหาน้ำทว่มขัง 

กองช่าง 

21 โครงการไฟส่องแสง
สว่างเสาเหล็กหล่อ สาย 
อบต. ห้วยทราย-แยก
โรงเรียนหินกองวิทยาคม  
หมู่ที่ 4  จำนวน       
12  ต้น 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

สูง 9 เมตร - - - 360,000 - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สินมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
 

22 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ  สาย
ศาลาประชาธิปไตย –              
วัดป่าพุทธญาณ     
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
ยาว 160  เมตร   
จำนวน  1  จุด 
 

- - - - 150,000 
 

จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน
มากขึ้น 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้
ส่วนภูมิภาค 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๗๔ ~ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
23 โครงการขุดลอกคลอง  

เหนือฝาย  หมู่ที ่5 
เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้
สะดวก 
ไม่เกิดน้ำท่วมขัง 

ขุดลอกคลองขนาดกว้าง             
8  เมตร  ยาว  1,000  เมตร
ตามแบบและรายละเอยีดที่  
อบต.กำหนด 

- - - 500,000 
 

- จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

น้ำไหลผ่านได้
สะดวก   
ไม่เกิดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

24 โครงการวางท่ระบายน้ำ  
คสล.  หมู่ที่  5  ชว่งหน้า
บ้านนางน้อย  -        
นายสายบัว  สังข์สินธ ์

เพื่อการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ไขปัญหานำ้
ท่วมขัง 

ท่อ  คสล.Ø  80  ซม. 
จำนวน  10   ทอ่น 

- - - 
 

50,000 
 

- จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำทว่ม
ขัง 

กองช่าง 

25 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องแสงสว่างและไฟแรง
ต่ำ  หมู่ที ่5  สายบ้าน
นางประมวล  วายุโชต ิ

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ปักเสาแรงต่ำและโคมไฟฟา้
ส่องแสงสว่าง  จำนวน  6  ต้น 

- - - 
 

60,000 - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
มากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๗๕ ~ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

 

2563 
(บาท) 

 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
26 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

ส่องสว่างและไฟฟ้าแรง
ต่ำหมู่ที่ 5 สายบา้นโนน
คล้อ-บ้านโสกโขมง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ปักเสาแรงต่ำพร้อมเดินสาย
ระยะทาง 200 เมตร 

60,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
มากขึ้น 

กองช่าง 

27 โครงการขยายเสาไฟฟ้า
แรงต่ำ และส่องแสงสว่าง 
ม.5 สายบา้นนางเพี้ยน-
บ้านนายอดุลย ์

เพื่อให้ประชาชนม ี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ขยายไฟฟ้าส่องแสงสวา่ง 
ยาว 200 เมตร 

- - - - 100,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนม ี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
มากขึ้น 

กองช่าง 
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

28 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
(ปักเสาพาดสายไฟแรง
ต่ำ)  3  ต้น   สายบ้าน
นายดี หมู่ที ่5 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปักเสาไฟ คสล. และพาด
สายไฟแรงต่ำ จำนวน 3 ต้น 

- - - - 40,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน
มากขึ้น 

กองช่าง 
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

29 โครงการขุดลอกลำหว้ย
ฝายบ้านนายจอม       
ถึงน้ำตก หมู่ที ่5 

เพื่อแก้ปัญหาน้ำทว่ม ขุดลอกลำหว้ย 
ยาว 500 เมตร 

- - - - 400,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

มีพื้นที่ในการ
ระบายนำ้ไม่เกิด
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 



 

~ ๗๖ ~ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

 

2563 
(บาท) 

 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
30 โครงการซ่อมแซมฝาย 

คสล .ของคอตโต้ที่ทำไว้
ให้กักเก็บนำ้ได้  หมู่ที ่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภคบริโภค 

ซ่อมแซมฝาย จำนวน  1  แห่ง - - - 
 

- 200,000 
 

จำนวนฝาย
ที่ซ่อมแซม 

ประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 

31 โครงการขุดลอกลำหว้ยหมู่
ที่ 5 ฝายหมู่ 5 –บ่อนำ้    
ลุงสด หมู่ที่ 5 

เพื่อการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ปัญหาน้ำทว่ม
ขัง 

ขนาดกวา้ง 8-9  เมตร 
ขนาดยาว 1,000 เมตร 
 

- 299,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำทว่ม
ขัง 

กองช่าง 

32 โครงการปรับพื้นที่ถมสระ
ตรงวัดป่าพุตโตทัย  
จำนวน 1 ไร่ หมู่ที ่5 

เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่
ของร้านค้าชุมชน 

ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 
สูง 1.50 เมตร 

- - - - 400,000 จำนวนพื้นที่
ดำเนินการ 

มีพื้นที่ในตลาด
เพิ่มมากขึ้น
ประชาชนได้ใช้
พื้นที่ได้สะดวก
ในการซ้ือสินค้า 

กองช่าง 

33 โครงการขุดลอกลำราง
สาธารณะ หมู่ที่ 6 

เพื่อแก้ปัญหาน้ำทว่ม ขุดลอกลำลาง กำจัดวัชพืช 
หมู่ที่ 6 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

มีพื้นที่ในการ
ระบายนำ้ น้ำไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๗๗ ~ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 

อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ (ปกัเสาพาด
สายไฟแรงต่ำ) พร้อมติดตั้งชุด
โคมไฟสาธารณะ จำนวน 4 
ชุด บ้านนายเหลือ หมู่ที่ 6 ถึง
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปักเสาไฟ คสล. และพาด
สายไฟแรงต่ำ รวม
ระยะทาง และติดต้ังโคง
ไฟสาธารณะ 
200 เมตร 

- - 86,000 - - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สินมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค 

35 

อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ (ปกัเสาพาด
สายไฟแรงต่ำ) 
บ้านนายอดิศักดิ์   จำนวน   
6 ต้น หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปักเสาไฟ คสล. และพาด
สายไฟแรงต่ำ จำนวน 6 
ต้น 

- - - - 120,000 จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สินมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๗๘ ~ 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 

โครงการขุดลอกลำหว้ย ม.6
ติดต่อกับ ม.7 คลองไส้ไก่เร่ิม
จากบา้น น.ส.ปรีชา - บา้นนาง
กาหลง 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ำ
ท่วมเขต 
ตำบลห้วยทราย 

ขุดลอกลำหว้ย ความยาว 
300 เมตร 

- - - - 50,000 
 

จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

มีพื้นที่ในการระบาย
น้ำไม่เกิดน้ำท่วมขัง
เหมือนปีที่ผ่านมา 

กองช่าง 

37 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก
เส้นบ้านนายอา่ง (เลียบโรงงาน) 
หมู่ที่  7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้ายาว  500  
เมตร  จำนวน  1 จุด 

- - - 
 

200,000 
 

- จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สินมาก
ขึ้น 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้
ส่วนภูมิภาค 

38 
อุดหนุนโครงการขยายเขต
ประปาสายบ้าน 
นางเจน หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ได้อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 200 เมตร - - - - 70,000 จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีน้ำใช้ที่
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
การประปา
ส่วนภูมิภาค 

39 

โครงการทำแผงเหล็กกั้นถนน
บริเวณที่ออกกำลังกาย   
หมู่ที่  7 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ทำแผงเหล็กกั้นถนนความ
ยาวระยะทาง  300 เมตร  
จำนวน  1 แห่ง 

- - 
 

- 50,000 
 

- จำนวนถนนที่
ดำเนินการ 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
มากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๗๙ ~ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง
แสงสว่าง  เสาเหล็กหล่อสูง  9  
เมตร  หมู่ที่ 7,10,5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

โคมไฟหลอดนีออนเสา
เหล็กหล่อสูง 9 เมตร   
จำนวน  20  ต้น 

- - 
 

- 
 

300,000 
 

- จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
มากขึ้น 

กองช่าง 

41 โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า        
หมู่ที่ 8 

เพื่อใช้สูบน้ำออกจาก
หมู่บ้านเวลาเกิดนำ้
ท่วมหมู่บ้าน 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า
พร้อมท่อพญานาค  ขนาด 
12 นิ้วจำนวน  1  เครื่อง 

- - 
. 

- 400,000 
 

- จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

น้ำไหลผ่านได้
สะดวก   
ไม่เกิดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

42 โครงการปรับปรุงและลอกท่อ
ระบายนำ้  
หมู่ที่ 8 

เพื่อเป็นการระบาย
น้ำป้องกันไม่ให้น้ำ
ท่วมขัง 
 

ปรับปรุงท่อระบายนำ้  
ความยาว 200 เมตร 

- - - 200,000 - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

น้ำไหลผ่านได้
สะดวกไม่เกิด
ปัญหาน้ำทว่มขัง 

กองช่าง 



 

~ ๘๐ ~ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการซ่อมแซมท่อและฝา
ระบายนำ้และทางเดินเท้า        
หมู่ที่  8 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การคมนาคม 

ก่อสร้างท่อและฝาระบาย
น้ำและทางเดินเท้า   
จำนวน  1  จุด 

- - - 200,000 
 

- จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย 
หมู่ที่ 8 

1.เพื่อต้องการลด
แหล่งเพาะพันธุ์เช้ือ
โรคและพาหะนำโรค
ต่างๆ  
2.เพื่อประชาชน
ตำบลมีสุขภาวะที่ด ี

จำนวน 1 บอ่ - - - - 150,000 จำนวนหมูบ่้าน
ที่ดำเนินการ 

เป็นการอนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อม การ
กำจัดน้ำเสียในชุมชน 

กองช่าง 

45 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  
หมู่ที่ 9 สายบา้นผู้ใหญ่ ม.9 – 
บ่อน้ำ 

เพื่อให้ประชาชนม ี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

เขตไฟฟ้าความยาว 
ระยะแนวเขต 150 เมตร  
จำนวน 1 จุด 

80,000 - - - - จำนวนหมูบ่้าน
ที่ดำเนินการ 

ประชาชนม ี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 
มากขึ้น 

กองช่าง 
การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๘๑ ~ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการขยายเขตไฟฟ้าหลังวัด
บ้านยาง  ถึงบ้านนางสมบัติ  
แก้วโชต ิ หมู่ที ่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าความยาว
ระยะแนวเขต  300 
เมตร  จำนวน  1  จุด 

- - 
 

- 150,000 - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้
ส่วนภูมิภาค 

47 โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างบริเวณสนามเด็กเล่น 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปักเสา คสล.จำนวน 2 ต้น - - - - 10,000 จำนวนหมูบ่้าน
ที่ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต 
และทรัพย์สินมากขึ้น 

กองช่าง 

48 โครงการขยายกำลัง
แรงดันไฟฟ้า หมู่ที่ 10 สายบ้าน
โนนคล้อ-บ้านพล ู

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าประมาณ 
จำนวน 1 จุด 

- - - 100,000 - จำนวนหมูบ่้าน
ที่ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต 
และทรัพย์สินมากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๘๒ ~ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 โครงการปรับปรุงลำห้วยหลัง
เจดีย์ – บา้นนางสุนันท์         
หมู่ที่  10 

เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้
สะดวกป้องกันปัญหา
น้ำท่วม 

ปรับปรุงลำห้วย  ความยาว  
100 เมตร 

- - - 
 

- 100,000 
 

จำนวนหมูบ่้าน
ที่ดำเนินการ 

รางน้ำของหมู่บ้านมี
สภาพดีขึ้น  น้ำไหล
ผ่านได้สะดวก  
ป้องกันปัญหานำ้ท่วม
ได้ 

กองช่าง 

50 โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น 
หมู่ที่  10   

เพื่อให้มีฝายสภาพดี
สำหรับเก็บกกัน้ำ
ให้กับประชาชน 

ซ่อมแซมฝายน้ำล้น  จำนวน  
2  แห่ง 

- - - 
 

200,000 
 

- จำนวนฝายน้ำ
ล้นที่ซ่อมแซม 

ประชาชนไม่ขาด
แคลนน้ำในช่วยฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

51 โครงการขยายประปาภูมิภาคสาย
บ้านพลู หมู่ที ่10 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ำใช้อยา่ง
พอเพียง 

ระยะทาง 550 เมตร - - - - 220,000 จำนวนหมูบ่้าน
ที่ดำเนินการ 

แก้ปัญหาเร่ืองความ
เดือดร้อนจากการ
ขาดแคลนน้ำใช้ใน
ชุมชน 

กองช่าง 
การประปา
ส่วนภูมิภาค 

52 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค 
หมู่ที่ 10 สายบา้นนายหยด-บ้าน
ผู้ใหญ่ หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ำใช้อยา่ง
พอเพียง 

ระยะทาง 250 เมตร - - 100,000 - - จำนวนหมูบ่้าน
ที่ดำเนินการ 

แก้ปัญหาเร่ืองความ
เดือดร้อนจากการ
ขาดแคลนน้ำใช้ใน
ชุมชน 

กองช่าง 
การประปา
ส่วนภูมิภาค 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๘๓ ~ 

 

 
 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 โครงการปรับปรุงสะพานข้างวัด
บ้านยางหมู่ที ่10 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการ 
คมนาคม 

ทำการปรับปรุง
สะพาน คสล.พร้อม
ราวสะพาน 

- - 200,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

54 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
พักผ่อนหยอนใจ หมู่ที่ 10 

 เพื่อเป็นแบบอย่างใน
การพัฒนาพื้นที่นา่อยู ่
และเป็นที่พักผ่อน
หยอนใจแก่คนในขุม
ชนและพื้นที่ใกล้เคียง 

จัดภูมิทัศน์สวน
พักผ่อนหยอนใจ หมู่
ที่ 10 

- - 500,000 - - จำนวนพื้นที ่  
ที่ดำเนินการ 

เป็นที่พักผ่อน
หยอนใจของคนใน
ชุมชนและพื้นที่
ใกล้เคียง และความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม 

กองช่าง 

55 โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม
ชุมชนโคกแย ้- หินกอง 

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตาม พรบ.ผังเมืองฯ
และเพื่อการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

เพื่อให้การใช้ที่ดิน
ถูกต้องตาม พรบ.ผัง
เมืองฯ จำนวน  1  
ตำบล 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จำนวน
ตำบลที่
ดำเนินการ 

การควบคุมอาคาร
ที่และที่ดินง่ายขึ้น
ถูกต้องตาม พรบ.
ผังเมืองฯ 

กองช่าง 

56 ปรับปรุงภูมิทัศน์ตรงสี่แยกต้น
โพธิ์ หมู่ที่ 1 เช่ือมต่อหมู่ที ่3 

1.เพื่อความร่มร่ืน 
สวยงามของสถานที ่
2.เพื่อเป็นแบบอย่าง
ในการพัฒนาพื้นที่นา่
อยู ่

จัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
น่าอยู่บริเวณส่ีแยกต้น
โพธิ ์

- - 500,000 500,000 - จำนวนพื้นที ่  
ที่ดำเนินการ 

สถานที่มีความ
สวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองช่าง 

รวม 56  โครงการ - - 1,280,000 1,315,000 2,615,000 4,720,000 3,140,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๘๔ ~ 

 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหว้ยทราย  อำเภอหนองแค  จงัหวดัสระบรุ ี
     ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 3  เสรมิสรา้งความมัน่คงและสงัคมคณุภาพตามวถิไีทยภมูปิญัญาไทย 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1  การพฒันาคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคณุภาพชวีติ 
แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 

๒๕๖5 
(บาท) 

 

๑ โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
และแผนชุมชน 

เพื่อจัดทำแผนพัฒนา
ตำบลโดยการจัดประชุม             
คณะกรรมการฯ ในระดับ
ต่าง ๆ  

- แผนพัฒนาตำบล 
- แผนพัฒนาตำบล
เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง 
- แผนดำเนินงาน 
- ติดตามแผนพัฒนา 

30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ แผนพัฒนาตำบล มีแผนพัฒนาเป็น
กรอบในการจัดทำ
งบประมาณ 

สำนักปลัด 

๒ โครงการจัดประชุมประชาคม
ระดับตำบลและหมูบ่้าน  

เพื่อรับทราบ ปัญหา 
ประเด็นการพัฒนา เพือ่
นำมาปรับการบริหารงาน
และจัดสรรงบประมาณ ได้
ตรงตามความต้องการ 

ระดับตำบล 
ระดับหมู่บ้าน 

30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ จำนวนครั้งที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น 
ประเด็นปัญหา 
ความต้องการ 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๘๕ ~ 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 

๒๕๖5 
(บาท) 

 
3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในหมู่
นักเรียน เยาวชน และกลุ่ม
เส่ียง  

นักเรียน เยาวชนและ
กลุ่มเสี่ยง 

30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจถึงพิษภยัของ
ของยาเสพติด เกิด
เครือข่ายในการเฝ้า
ระวัง 

สำนักปลัด 

4 อุดหนุนโครงการเพื่อดำเนินงาน
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ในการดำเนินงานพลังแผน
เอาชนะยาเสพติด 

ศป.ปส.อำเภอ     
หนองแค 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จำนวน 1 แห่ง เพิ่มศักยภาพศูนย์
ป้องกันและปราบ
ยาเสพติดระดับ
อำเภอ 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๘๖ ~ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

5 โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ
ชาต ิ

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมแสดงความ
จงรักภักดี และปกป้อง
สถาบันสำคัญของชาต ิ

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต.ผู้นำชุมชน 
พนักงานฯ/ลูกจา้ง/
พนักงานจ้าง 
ประชาชน 
ในเขตพื้นที่ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จักรักภกัดีต่อ
สถาบันสำคัญของ
ชาต ิ

สำนักปลัด 

6 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อออกบรกิารประชาชน
ตามอำนาจหน้าที ่

หมู่ที่ 1-10 - - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ติดต่อราชการและ
แจ้งปัญหา ความ
ต้องการ 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๘๗ ~ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

7 โครงการประกวดคำขวัญต่อต้าน
การทุจริต 

เพื่อเป็นการรณรงค์สร้าง
จิตสำนึก และตระหนักถึง
การมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต 

เด็กและเยาวชน 
ประชาชนในพื้นที ่

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สร้างจิตสำนึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
และความซ่ือสัตย์
สุจริต 

สำนักปลัด 

8 โครงการก่อสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(กิจกรรมโตไป
ไม่โกง) 

เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชนเป็นคนดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความซ่ือสัตย์ สุจริต 

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนมี
จิตสำนึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
มีความซ่ือสัตย์
สุจริต 

สำนักปลัด 

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาด
ประชารัฐ Green Market หมู่ที่ 5 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้แก่คนในชุมชน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อ
พัฒนาพื้นที่ตลาด
ประชารัฐ 

- 370,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนหมูบ่้านที่
ปรับปรุงต่อเติม
และพัฒนาใน
พื้นที่ดำเนินการ 

คนในตำบลมีอาชีพ
ที่มั่นคงมีงานทำใน
ท้องถิ่นลด
ค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวมี
คุณภาพที่ดีลด
ปัญหาด้านสังคม 

กองสวัสดิการฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๘๘ ~ 

 

 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

 

2563 
(บาท) 

 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 

10 

โครงการช่วยเหลือประชาชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต หมู่ที ่
1-10 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ในพื้นที่ให้มีคุณภาพที่ดี
ขึ้น 

โครงการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนด้าน
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนโครงการ ประชาชนในพื้นที่
ได้รับบริการความ
ช่วยเหลืออำความ
อำนวยความ
สะดวก 

กองสวัสดิการ
สังคม 

11 
โครงการคุณธรรมสานสายใย
ครอบครัว 

เพื่อเพิ่มคุณธรรมสาน
สายใยในครอบครัว 

จำนวนชาวบา้นที่เข้าร่วม
โครงการ 

- 20,000 - 20,000 - จำนวนโครงการ ประชาชนในพื้นที่
ได้เกิดความรักใคร่
ในครอบครัว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

12 

โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬานักเรียน  เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปและการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าแข่งขัน 
 หมู่ที่ 1 -10 

เพื่อให้เยาวชนห่างไกล 
ยาเสพติด มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา  
ปีละ 1  ครั้ง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนกิจกรรม  
ปีละ 1 ครั้ง 

เด็กและเยาวชน
ห่างไกล 
จากยาเสพติด หัน
มาออกกำลังกาย
มากขึ้น 

-กองสำนักปลัด 
-กองการศึกษาฯ 

13 

โครงการจัดงานพิธีเปิด
โครงการตลาดประชารัฐ 

เพื่อเป็นการจัดงานพธิี
เปิดโครงการตลาด
ประชารัฐ หมู่ที่ 5 เพื่อ
ดำเนินการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

พิธีเปิดโครงการตลาด
ประชารัฐ  หมู่ที ่5 

- - 120,000 - - จำนวนโครงการ เป็นการช่วยเพิ่มชอ่ง
ทางการจำหน่าย
สินค้าทางการเกษตร 

กองสวัสดิการฯ 

รวม 13  โครงการ - - 270,000 660,000 600,000 500,000 480,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๘๙ ~ 

 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561–2565) 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหว้ยทราย 
ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 เสรมิสรา้งระบบบรกิารสาธารณะตามหลกัธรรมาภบิาลและมคีณุภาพมาตรฐาน 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัสระบรุ ียทุธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาคณุภาพชวีติ  
ยทุธศาสตร1์ การพฒันาคณุภาพชีวติ 
 แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์    
รดน้ำดำหัวผู้สูงอาย ุ

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทยใน
ท้องถิ่น 

จัดงานประเพณีสงกรานต์
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุใน
ตำบลห้วยทราย ปีลพ 1 
ครั้ง 

60,000 60,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนครั้งที่
จัดงาน 

ประชาชน
ตระหนักถึง
ความสำคัญ
ของวัฒนธรรม
ประเพณีไทย
และการมีส่วน
ร่วม 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการจัดฝึกอบรม
ธรรมะและพุทธศาสนา
นอกสถานที ่

เพื่อส่งเสริมธรรมะให้
ประชาชนในตำบล 

จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ
นอกสถานที ่จำนวน 10 
หมู่ 

100,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๙๐ ~ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนา 

เพื่อส่งเสริมและทำนุ
บำรุงพระพุทธศาสนา
ในวันสำคัญต่างๆ 

จัดกิจกรรมทางศาสนา
เช่นวันวิสาขบูชา                
วันอาสาฬหบูชา วัน
มาฆบูชา วันเข้าพรรษาฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนครั้งที่
จัดงาน 

ประชาชนตระหนัก
ถึงความสำคัญของ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ 

กองการศึกษาฯ 

4 โครงการแข่งขัน เดิน-วิ่ง 
มินิมาราธอน ต่อต้านยา
เสพติด 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาและใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป 

- - 150,000 -  จำนวน 
โครงการ 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปได้ใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์หา่งไกลยา
เสพติด 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๙๑ ~ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันลอย
กระทง 

เพื่อเป็นการสนอง
นโยบายของรัฐบาล 
ในการจัดการส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น 
เพื่อให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้เรียนรู้ ถึง
มรดกทางวัฒนธรรม
ของไทย 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในตำบลพื้นที่
ใกล้   เคียง ได้เข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์และสืบทอดมรดก
ทางวัฒนธรรมของไทย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1. ประชาชนใน
ตำบลได้เข้าร่วม
กิจกรรมงาน
ประเพณีลอย
กระทง 
2. เด็ก เยาวชน
และประชาชน 
ได้รับความรู ้และมี
ความเข้าใจใน
ประเพณีของไทย
ในทอ้ถิ่นดีขึ้น 
 3. ประชาชนเห็น
ความสำคัญของ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
ร่วมกันฟื้นฟู
อนุรักษ์ให้คงอยู่
สืบไป 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๙๒ ~ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการหล่อเทียน
พรรษาและถวายเทียน
พรรษาประจำป ี

1.เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี
2.เพื่อดำรงไว้ซ่ึง
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณ ี
3.เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา เยาวชน 
ประชาชน พนกังาน
ส่วนท้องถื่นมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชน ประชาชน และ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนนัก    
ศึกษา เยาวชน 
ประชาชน 
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น มี
กิจกรรม
ร่วมกันทาง
ศาสนา อัน
เป็นการ
สร้างสรรค์ให้
เกิดความรู้ 
ความคิด 
ความสามัคคี 
และสืบทอด
ประเพณีที่ดี
งาม 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๙๓ ~ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการแข่งขันกีฬาตำบล
ต่อต้านยาเสพติด 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปให้
ความสนใจกีฬาและ
การใช้เวลาวา่งให้
เป็นประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด 

เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน 
โครงการ 

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
ได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษาฯ 

8 โครงการจัดงานศาสนา
และพิธวีันสำคัญต่างๆ 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู
วัฒนธรรม ประเพณี
ไทยในท้องถิ่น 

ประชาชนเข้าร่วมงานพิธี
ทางศาสนาและพธิีวัน
สำคัญต่างๆ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนวัสดุ
อุปกรณ์ที่
จัดซื้อ 

ประชาชน
ตระหนักถึง
ความสำคัญ
ของศิลป
วัฒนะรรม
ประเพณีไทย
และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
ต่างๆ ของ
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๙๔ ~ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมและราชพธิี 
รัฐพิธีอำเภอหนองแค 

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทยใน
ท้องถิ่น 

อุดหนุนอำเภอหนองบแค 
จำนวน 1 ครั้ง 

15,000 
เงินอุดหนุน 

15,000 
เงินอุดหนุน 

15,000 
เงินอุดหนุน 

15,000 
เงินอุดหนุน 

15,000 
เงินอุดหนุน 

จำนวนครั้ง
ที่อุดหนุน 

ประชาชนตระหนัก
ถึงความสำคัญของ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆของท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

10 โครงการอุดหนุนวัด
พัชรบรรพตก่อสร้าง
ทางเดินเท้า คสล.     
วัดพัชรบรรพตวราราม 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ด้านการ
ท่องเที่ยว 

ขนาดกวา้ง 2 เมตร 
ยาว 400 เมตร 
หนา 10 เซ็นติเมตร 

- - - 440,000 
เงินอุดหนุน 

- จำนวนครั้ง
ที่ 
อุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน ์

กองช่าง 
วัดพัชรบรรพต 

11 โครงการอุดหนุน
ก่อสร้างเทลาน
คอนกรีตหน้าวัดบา้น
ยาง หมู่ที ่10 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการใช้
สถานที่จัดกิจกรรม 
ในวัด 

ขนาด 800 ตาราง
เมตร 

- - - 440,000 
เงินอุดหนุน 

- จำนวนครั้ง
ที่ 
อุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน ์

กองช่าง 
วัดพัชรบรรพต 

รวม 11 โครงการ - - 655,000 555,000 695,000 1,425,000 545,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๙๕ ~ 

 

 
 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561–2565) 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหว้ยทราย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระบรุี ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
1 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง

พร้อมรางระบายนำ้ข้างบา้น 
ครูป๋อง  หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมและป้องกัน
ปัญหาน้ำทว่มขัง 

ถนนดินลูกรังพร้อมราง
ระบายนำ้ ความยาวถนน  
200 เมตรจำนวน  1  สาย 

- - - 
 

- 100,000 จำนวนถนนที่
ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น
และป้องกันปัญหาน้ำ
ท่วมขังมากขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
สายบ้านนายแสวง  บุญจันทร์   
หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 

ถนน  กว้าง 4  เมตร  ยาว   
200 เมตร จำนวน  1  
สาย 

- - 
 

- - 220,000 จำนวนถนนที่
ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๙๖ ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงเสริมผิวทาง
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 1 เช่ือมต่อหมู่ที่ 6 สาย
พหลโยธิน-โนนคล้อ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 
 

ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร 
ยาว  200  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

475,000 - - - - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมวางท่อ สายบ้าน นาย
ณรงค์ - บ้านนางแป้ว หมู่ที ่1 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 
 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  250  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- 350,000 - - - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ 
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้น 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๙๗ ~ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
รูปตัวยูพร้อมฝาตระแกรงเหล็ก
หมู่ที่  1 สี่แยกต้นโพธิ์        
(สายถนนหนองแคเก่า) 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ำ
ท่วมเขตตำบลห้วยทราย 

ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
พร้อมฝาปิดตระแกรงเหล็ก 
ตามรูปแบบที่ อบต. 
กำหนด 

- - 610,000 - - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำทว่มขัง กองช่าง 

6 โครงการขยายสะพาน คสล. 
สายหนองแคเก่า หมู่ที ่1 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง  30  เมตร 
ยาว  200  เมตร 
 

- - - - 450,000 จำนวนถนนที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

7 โครงการวางท่อระบายลงที่
สาธารณะบริเวณหนา้บ้าน
สารวัตรรุ้งทิวา  ทรัพย์สิน    
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้
สะดวก 
ไม่เกิดน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ  
คสล.  ฝาปิดตะแกรงเหล็ก          
ยาว 200เมตร  ตามแบบ
และรายละเอยีดที่  อบต.
กำหนด 

- - - 300,000 - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

น้ำไหลผ่านได้สะดวก
ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วม
ขัง 

กองช่าง 

8 โครงการซ่อมสร้างถนน       
ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก     
คอนกรีต หมู่ที่2 สายโศกแก 
ช่วงที่ 10 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  210  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

- - 421,000 - - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๙๘ ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการลาดยางมะตอย ผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติก  หมู่ที ่
2 สายโคกหินลาด-โสกแก 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  กว้าง  6.00  
เมตร ยาว  200  เมตร     
หนา  0.05  เมตร     
ตามแบบที่  อบต. กำหนด 

- 
 

500,000 
 

- - - จำนวนถนนที่
ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สาย
บ้านนางสมหมาย  หมู่ที่2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 

ถนน คสล.  กว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 100 เมตร 
หนา  0.15 เมตร         
ตามแบบที่  อบต. กำหนด 

- - 
 

- 
 

- 220,000 จำนวนถนนที่
ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

11 โครงการซ่อมสร้างถนนผิวพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 
สายโคกหินลาด-โศกแก 
 

เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางในการสัญจร 
ได้รับความสะดวกใน
ด้านต่างๆ 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  230  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

485,000 - - - - จำนวนถนนที ่
ซ่อมแซม และ
ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ 
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้น 
 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนางแหวน หมู่ที ่2 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 
 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  100  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- - - 200,000 - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๙๙ ~ 

 

  
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายข้างบา้นกำนันอู๊ด 
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สำหรับการคมนาคม 
 

ขนาดกวา้ง  3.00  เมตร 
ยาว  50  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- - - - 83,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโสกแก-โสกโขมง  
หมู่ที่ 2 เช่ือมหมู่ที ่5 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สำหรับการคมนาคม 
 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  200  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- 500,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนาย
มนัส หมู่ที่ 2 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทางคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 

- - - - 330,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

16 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนผิวทางพาราแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่
ที่ 2 สายโศกแก ชว่งที่ 
9 
 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทางคมนาคม 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  210  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

- 460,000 - - - จำนวนถนน
ที่ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
หมู่ที่ 2 สายหนา้บ้าน               
นายสมบุญ ทศวงค์ 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทางคมนาคม
เนื่องจากฤดูฝนมีน้ำทว่ม
ขังทุกปี 

ขนาดกวา้ง  3.00  เมตร 
ยาว  25  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- 46,700 - - - จำนวนถนน
ที่ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๐๐ ~ 

 

 
 
 

 

 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยทางเข้าบ้าน
ลุงโยจน์ (ลุงอำนาจ)  
หมู่ที่ 2 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทางคมนาคม 

ขนาดกวา้ง  2.5  เมตร 
ยาว  150  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- - 200,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ช่วงที่ 2 สาย
บ้านลุงมาก – บ้าน
นายสมหมาย หมู่ที่ 2 

เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การใช้เส้นทางคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 380 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 836,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมาก
ขึ้น 

 
กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ช่วงที่ 10 สาย
โศกแก หมู่ที่ 2 

เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การใช้เส้นทางคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 210 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - 460,000 1,606,000 - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมาก
ขึ้น 

 
กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 2 
เช่ือมต่อหมู่ที่ 6 

เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การใช้เส้นทางคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 280,800 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมาก
ขึ้น 

 
กองช่าง 

22 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนผิวทางพารา    
แอสฟัลท์ติก หลังวัด
ห้วยทราย หมู่ที่ 3 

เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การใช้เส้นทางคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - - 396,000 - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๐๑ ~ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการปรับปรุงฝาย  
(ขยายช่องน้ำ)  บริเวณบ้าน
นายสุธ ี บุญมา  หมู่ที่  3 

เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้
สะดวก 

ปรับปรุงฝาย  (ขยายช่อง
น้ำ) ความยาว  500  
เมตร 

- - - - 250,000 จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

มีพื้นที่ในการระบาย
น้ำไม่เกิดน้ำท่วมขัง
เหมือนปีที่ผ่านมา 

กองช่าง 

24 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
อบต.ห้วยทราย    หมู่ที่ 3 

เพื่อให้มีสถานที่ให้
ประชาชนได้ออกกำลัง
กาย และเล่นกีฬา
ประจำตำบล 

เทพื้นคอนกรีตติดไฟรอบ
สนามพร้อมติดตั้งอุปกรณ์
กีฬาจำนวน 1 แห่ง 

- - - 200,000 - จำนวนสนาม
กีฬาที่ปรับปรุง 

ประชาชนในพื้นที่มี
สนามกีฬาออกกำลัง
กาย เพื่อสุขภาพ
แข็งแรง 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติก หมู่ที ่3 เช่ือมต่อหมู่
ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - - 495,000 - จำนวนถนนที่
ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๐๒ ~ 

 

 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  หมู่ที่ 3       
สายบ้าน            
นายสมบูรณ์  ฉายากุล 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทางคมนาคม 

ขนาดกวา้ง  3.00  เมตร 
ยาว  36  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- 57,000 - - - จำนวนถนน
ที่ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

27 โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวทางพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 
เช่ือมต่อหมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สำหรับการคมนาคม 
 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  250  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

479,000 - - - - จำนวนถนน
ที่ 
ซ่อมแซม 
และก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ 
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 
 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวทางพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3  
เช่ือมต่อ หมู่ที่ 1    
สายข้างโรงเรียน 
วัดห้วยทรายเช่ือมตอ่
ถนนสาย 
พหลโยธินสายเก่า 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สำหรับการคมนาคม 
 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  245  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

- - 100,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติก หน้าบา้น
เปี๊ยกเครน หมู่ที่ 3 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทางคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 71 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - 100,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมาก
ขึ้น 

 
กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๐๓ ~ 

 

 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการขยายคอสะพาน
ทางเข้าบ้านนางเตือนใจ สระกิ่ง 
หมู่ที่ 3 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 
 

ขยายหูช้างกว้างข้างละ        
1 เมตร 
 

- - - - 80,000 จำนวนหมูบ่้านที ่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

31 โครงการก่อสร้าง             
รางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3        
รูปตัวยูข้างโรงเรียน          
วัดห้วยทราย  

เพื่อการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ปัญหาน้ำทว่ม
ขัง 

ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 70 เมตร 
พร้อมฝาปิดตระแกรงเหล็ก 
ตามรูปแบบที่ อบต. 
กำหนด 

- - 217,000 - - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำทว่มขัง กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล. หมู่ที่ 3 เช่ือมต่อ 
หมู่ที่ 6 พรอ้มฝาปิดตระแกรง
เหล็ก 

เพื่อการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ไขปัญหานำ้
ท่วมขังเขตตำบลห้วย
ทราย 

ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 140 เมตร 
พร้อมฝาปิดตระแกรงเหล็ก  
ตามรูปแบบที่ อบต.
กำหนด 

- - 490,000 - - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

มีพื้นที่รางระบายนำ้ 
น้ำไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

33 โครงการปรับปรุงขยายบันได 
คสล. ลงลำห้วย  บริเวณหน้า           
วัดห้วยทรายให้ใหญ่กว่าเดิม 
หมู่ที่ 3 

เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชนในการเดินลง
บันได ลงลำห้วย 

ปรับปรุงบันได  คสล. กว้าง 
5 เมตร  
จำนวน  1  แห่ง 

- - - - 60,000 
 

จำนวนบันไดที่
ปรับปรุง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดิน
ลงบันไดลงลำห้วย 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต 
แนวคลองหน้าวัดห้วยทราย-
โรงเรียน  วัดหว้ยทราย        
หมู่ที่ 3 

ป้องกันปัญหาเด็ก
นักเรียนตกน้ำ 

ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ความ
ยาวรัว้ 200  เมตร 
จำนวน  1  สาย 

- - - 200,000 - จำนวนรั้ว
คอนกรีตท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๐๔ ~ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการขยายถนน คสล. 
หน้าโรงเรียนหินกองฯ-
ป้ายโคกหินลาด-ปั๊มเจ็ท  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการคมนาคม 

ขยายถนน คสล. กว้าง 
1.50 เมตร ยาว 110  
เมตร 
จำนวน 1  สาย 

- - - 500,000 - จำนวนถนน
ที่ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

36 โครงการปรับปรุง  
ซ่อมแซมถนน  บริเวณ
ทางเข้าหมู่บ้านพรรณผกา 
หมู่ที่  4 -ถนนพหลโยธิน 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สำหรับการคมนาคมที่
สะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ความยาวถนน  50 เมตร 
จำนวน 1  สาย 

- - - 300,000 
 

- จำนวนถนน
ที่ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

37 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ทางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 4  
สายทางเข้าวัดห้วย
ทองหลาง- 
ตำบลห้วยขมิ้น 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 
 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  100  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

191,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๐๕ ~ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติก ตรงข้าม
โรงเรียนหินกอง 
เส้นทางสายกระบือเกา่ 
หมู่ที่ 4 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทางคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - - 660,000 - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกสายบ้าน
นางสายหยุด หมู่ที ่4 

เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การใช้เส้นทางคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
 

- - - 330,000 - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมาก
ขึ้น 

 
กองช่าง 

40 โครงการขยายถนน 
คสล. หมู่ที่ 4 สาย
โรงเรียนหินกองวิทยา   

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทางคมนาคม 

 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร  
ยาว  250  เมตร 
หนา  0.15 เมตร พร้อม    
การ์ดเลน  ตามแบบที่  อบต. 
กำหนด 

-  

- 
400,000 - - จำนวน

หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมาก
ขึ้น 

 
กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างคลอง
ดาดผนังคอนกรีตคลอง
ระบายนำ้  บริเวณบาง
กระเบา ขา้งโรงงาน    
พี ซี ไอหมู่ที่ 4   

เพื่อการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ไขปัญหานำ้ท่วม
ขังเขตตำบลห้วยทราย 

ก่อสร้างคลองดาดผนังคอนกรีต
คลองระบายน้ำ ความยาว  
500 เมตร 

- - - 600,000 
 

- จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ช่วยแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง ต. 
ห้วยทราย   

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๐๖ ~ 

 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้ คสล.      
หมู่ที่ 4 

เพื่อการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ไขปัญหานำ้
ท่วมขัง 

รางระบายน้ำ คสล. รูปตัว สาย
บ้านนายเบอ้ ขนาดกวา้ง 
0.50 เมตร ยาว 82 เมตร          
ลึก 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด
รางตะแกรงเหล็ก และวางท่อ
ระบายนำ้ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 
3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30 เมตรลอดถนน                 
จำนวน 17 ท่อน ตามรูปแบบ
และรายละเอยีดที่ อบต.
กำหนด 

303,000 
 

- - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้าง
หลังคาอเนกประสงค์
ครอบศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการประชุม
หรือทำกิจกรรมต่างๆ 

หลังคาอเนกประสงค์ครอบทั้ง
สี่ด้าน  
ขนาดกว้าง 8 เมตร 
ยาว 20 เมตร 

- - - - 500,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์ใน
การประชุม
หรือทำ 
กิจกรรมต่างใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.หมู่ที่  5 สายโสก
โขมง-โสกแก 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สำหรับการคมนาคม 

ถนน คสล.  กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว  200  เมตร 
หนา  0.15 เมตร     
ตามแบบที่  อบต. กำหนด 

500,000 
 

- - - - จำนวนถนน
ที่ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
ที่สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 



 

~ ๑๐๗ ~ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 โครงการเทปูน คสล. 
หน้าศาลาวัดพัชร
บรรพต หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ทำกิจกรรม
ต่างๆ 

เทปูน คสล.หน้าวัดพัชรบรรพต
จำนวน 1 จุด 

- - - - 300,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์ใน
การทำ
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้าง        
รางระบายน้ำ คสล.     
หมู่ที่ 4 รูปตวัยู         
สายหน้าบ้านผู้ใหญ่หมู่ที ่
4 ถึงทางไปวัดพัชร
บรรพตวราราม          
ฝั่งตะวันออก 

เพื่อการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ไขปัญหานำ้ท่วม
ขัง 

รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวย ู 
ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 70 เมตร 
พร้อมฝาปิดรางตะแกรงเหล็ก
เช่ือมต่อของเดิม รูปแบบและ
รายละเอียดที ่อบต.กำหนด 

- - 217,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำทว่ม
ขัง 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้  หมู่ที่  5  
บ้านนายสายันต ์ 
มาลาแพง 

เพื่อการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ไขปัญหานำ้
ท่วมขัง 

ขนาด  กวา้ง  30  ซม. 
ยาว  150  เมตร 
ลึก  40  ซม. 

- - - 
 

- 320,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างคัน
กั้นน้ำ  หมู่ที่ 5 สาย
บ้านโสกโมง – โศกแก 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของหน้าดิน 

ก่อสร้างผนังกั้นน้ำสูง  50  
ซม.  ยาว 50  เมตร 

- - - 
 

- 150,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

แก้ปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๐๘ ~ 

 

 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 โครงการก่อสร้างเรียง
หินยาแนวป้องกันตลิ่ง
พัง สายบา้นนายจันทร์ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ปัญหาน้ำทว่ม
ขัง 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 20 เมตร 

- 117,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

50 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสะพาน
คอนกรีต ถนนข้างลำ
ห้วย บ้าน สอต.นาย
จันทร์ มหาวัฒ์ หมู่ที ่5 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว   10 เมตร 

- - - - 350,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างลาน
พื้นคอนกรีตตรงศาลา
ประชาธิปไตย หมู่ที่ 5 

เพื่อใช้เป็นที่ทำกิจกรรม
ของผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีพื้นที่เพิ่มเติม
ในการทำกิจกรรมมากขึ้น 

- - - - 27,500 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ผู้สูงอายุมี
ความสะดวก
ในการทำ
กิจกรรมเพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างปูทับ
เสริมผิวทางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต        
หมู่ที่ 5 สายบา้นนาย
จันทร์  มหาวัตร ์

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทางคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - 468,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างถนน
พาราแอสฟัลท์ติกสาย
วัดป่าพุทธญาณ หมู่ที่ 5 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทางคมนาคม 

ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร 
ยาว  302  เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - 607,624 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๐๙ ~ 

 

 
 

 

 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 5 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทางคมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู ่ที ่ 5 สายบ้านนาง
สวาท หรุกำแหง ช่วงที่ 1 ถนน 
คสล.ขนาดกว้าง  4.00  ยาว  
70  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตผิว
จราจร ไม ่น ้อยกว ่า   280  
ตารางเมตร ช ่วงท ี ่  2 ถนน 
คสล.คิดเป็นพื ้นที ่เทคอนกรีต
ผิวจราจร ไม่น ้อยกว ่า  35  
ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง 2 ข้างทางตามสภาพ
พ ื ้ นท ี ่ เ ขตทางท ี ่ เหล ื อ อยู่  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.กำหนด 

200,000 
 

- - - - จำนวนถนน
ที่ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

55 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนผิวพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 
สายน้ำตกนางโจน- 
โสกโขมงช่วงที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางในการสัญจร 
ได้รับความสะดวกในด้าน
ต่างๆ 

ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร 
ยาว  180  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

- - 471,000 - - จำนวนถนน
ที่ 
ซ่อมแซม 
และก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ 
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๑๐ ~ 

 

 

 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬา คสล. และปูพื้นยาง
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้สร้างเสริม
สุขภาพที่ดีให้ประชาชน 

ก่อสร้างลานกีฬา คสล. และปู
พื้นยาง ขนาด     200 ตรม. 

- 500,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ผู้มาใช้บริการมี
สุขภาพทีดีขึ้น 

กองช่าง 
 

57 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.สายบ้านนาย 
สายันตห์ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 
 

ปรับปรุงถนน คสล.น้ำท่วมขัง - - - 200,000 - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 
5 สายหน้าฟิชชิงปาร์ค 
 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง  4  เมตร 
ยาว  200  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- 438,600 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ทางเข้าบ้าน 
นางบุญเตย  อว่มสกุล 
หมู่ที่ 5  

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง  4  เมตร 
ยาว  25  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- - 55,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกส์สายน้ำตก
นางโจน หมู่ที ่5 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - - - 1,340,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมากขึ้น 

 
กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๑๑ ~ 

 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้ คสล.         
หมู่ที่ 6 

เพื่อการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ไขปัญหานำ้
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล. 
รูปตัวยู สายบา้นนางทุมมา  
ขนาด 0.50 เมตร  
ยาว 140 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร  
พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ  
ตะแกรงเหล็ก ตามรูปแบบและ
รายละเอียดที ่อบต กำหนด 

- 490,000 - - - จำนวนหมา
บ้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

62 

โครงการปรับปรุง
สะพาน ซอยต้นสนข้าง
บ้านนางเสนาะ      
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั  

ปรับปรุงสะพาน 
 

- - - 150,000 - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมี
ความปลอดภยั
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

63 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้ไหล่ทางถนน
บ้านโนนคล้อ-          
แยกถนนพหลโยธิน
พื้นที่รูปตัวย ูหมู่ที่ 6 
เช่ือมต่อหมู่ที่ 3 และ
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้
สะดวก ไม่เกิดน้ำทว่มขัง 

ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 140 เมตร 

- - - 490,000 - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

น้ำไหลผ่านได้
สะดวกไม่เกิด
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

64 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้ หมู่ที ่6 
สายถนนบา้นโนนคล้อ-
แยกพหลโยธิน 

เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้
สะดวก ไม่เกิดน้ำทว่มขัง 

ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
พร้อมฝาตระแกรงเหล็กตาม
รูปแบบและรายละเอยีดตามที่ 
อบต.กำหนด 

- - 480,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

น้ำไหลผ่านได้
สะดวกไม่เกิด
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๑๒ ~ 

 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังหน้าบ้านนาง
เสนาะ  ภักดีวงษา ถึง
ฝายน้ำล้น หมู่ที่6 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  ความยาว
ถนนลูกรัง  ความยาว  350  
เมตร  จำนวน  1  สาย 

- - - - 200,000 จำนวนถนน
ที่ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 

66 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.บริเวณซอยบ้าน
นายดำเกิง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนน  คสล.ระยะทาง 200 
เมตร กว้าง 3.00 เมตร 
 จำนวน 1 สาย 

- - - - 300,000 จำนวนถนน
ที่ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 

67 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. บริเวณบ้านนาง
มะลิ – บา้นนายหล้า  
หน่อสูงเนิน   หมู่ที ่6 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนน  คสล.ประมาณ  150  
เมตร จำนวน 1 สาย 

- - - 300,000 - จำนวนถนน
ที่ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 

68 โครงการสร้างดินลูกรัง
เรียบลำห้วยข้างบา้น  
น.ส.สุกาลดา            
ทีละพงษ์ ถึง บ้านเก่า 
นายเฉลียว  แกว้โชติ  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สำหรับการคมนาคม 

ลูกรังบดอัด  กว้าง 4 เมตร  
ยาว 300 เมตร 
หนา  0.05 เมตร         
ตามแบบที่  อบต. กำหนด 

- - 
 

- 200,000 
 

- จำนวนถนน
ที่ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

69 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านนายยา 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สำหรับการคมนาคม 

ขนาดกวา้ง  3.00 เมตร 
ยาว 56 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 92,400 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมากขึ้น 

 
กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๑๓ ~ 

 

 
 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ที่ 6 สายบ้าน
นายปัญญา  จงดา 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 

ขนาด  กวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  220  เมตร 
หนา  0.15  ซม. 

- - - 
 

- 484,000 
 

จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
6 เช่ือมต่อหมู่ที่ 2       
สายบ้านอาจารย์เหลือ 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 

- 162,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง บริเวณข้าง
บ้านป้าแอ๋ว – ม.7 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง บริเวณ
ข้างบ้านป้าแอ๋ว – ม.7  
ประมาณ 2,500  เมตร  
จำนวน  1  สาย 

- 
 

- - - 200,000 จำนวนถนน
ที่ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 

73 
โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้ หมู่ที ่ 7  -  
ถนนสายรอบเชิงเขา 

เพื่อการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ไขปัญหานำ้
ท่วมขัง 

ขนาด  กวา้ง  30  ซม. 
ยาว  150  เมตร 
ลึก  40  ซม. 

- - - 400,000 
 

- จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำทว่ม
ขัง 

กองช่าง 

74 
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านนายรัตน์ 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 148 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 277,056 - - จำนวนถนน
ที่ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๑๔ ~ 

 

 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนางแมว – 
บ้านนางสว่าง  หมู่ที่  7 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง  3  เมตร  
ยาว  70  เมตร  
จำนวน  1 สาย 

250,000 
 

- - - - จำนวนถนน
ที่ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างปูทับเสริม
ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมู่ที ่7          
สายเลียบชายเขา 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 

ก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์
ติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 7 ปิดทับ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  
สายเรียบชายเขาบา้นบุ ชว่งที่ 
1 ขนาดกว้าง  4.00  
 ยาว  106  เมตร   
หนา  0.05  เมตร  ช่วงที่ 2 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 140 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
  หรือคิดเป็นพื้นที่ปูทับเสริมผิว
ทางพาราแอสฟัลท์ติกไม่น้อย
กว่า 700 ตารางเมตร รวม
พื้นที่ปูทับเสริมผิวทางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 424 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.กำหนด 

- 
 

- 435,000 
 

- - จำนวนถนน
ที่ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๑๕ ~ 

 

 
 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

77 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนายสมศักดิ ์หมู่ที่ 7 
–บ้านนายวัน 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 
 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  200  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- - - - 440,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างเสริมผิว
ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตหมู่ที่ 7 สายบา้น 
ส. อบต.แก้วตา  บ้านบุ
เลียบชายเขา 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  250  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

- 433,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกยางพาราหมู่
ที่ 7 สายกลางนา 
เช่ือมเทศบาลหินกองเส้น
โรงฆ่าสัตว ์

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  804  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

- - 1,617,648 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกยางพารา 
สายบ้านนายพินิจ  
อ้นประเสริฐ ถึงห้องเช่า 
นายไพฑูล สอนเช้ือ     
หมู่ที่ 7 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  250  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

- - - 450,000 - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๑๖ ~ 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

81 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนางนาง 
หมู่ที่ 7 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  15  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- - 33,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกส์ หมู่ที่ 7 
เช่ือมต่อ อบต.โคกแย้
สายข้างโรงงาน scg  

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  350  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

- - 490,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

83 โครงการก่อสร้างพื้น 
คสล. บริเวณสวนหย่อม
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
และรู้จักรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 

ขนาดกวา้ง 20x30 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 150,000 - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

มีที่พักผ่อนหย่อน
ใจเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

84 โครงการเทพื้นคอนกรีต
บริเวณลานโพธิ ์หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนจัด 
กิจกรรมส่วนรวม 

ขนาดพื้นที่ 350  ตารางเมตร - - - - 175,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชน
สามารถ 
ใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ได้ 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๑๗ ~ 

 

 
 

 
 
 

 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

85 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางมะตอยพร้อม
วางท่อสายโรงเบียร์หมู
ทอง – ขึ้นเขาหมู่ที ่9 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สำหรับการคมนาคม 

ถนน  กว้าง 4 เมตร  
ยาว 300 เมตร 
หนา  0.05 เมตร และ   วางท่อ 
ø 60 เซ็นติเมตร        
ตามแบบที่  อบต. กำหนด 

- - 
 

500,000 
 

- - จำนวนถนน
ที่ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

86 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. 
สายบ้านนายประทวน 
แป้นไผ่ หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการคมนาคม 

ถนน  คสล.  กว้าง  3  เมตร 
ยาว  72  เมตร  จำนวน  1  
สาย 

- 
 

- - - 176,000 จำนวนถนน
ที่ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้ คสล. หมู่ที่ 
10 รูปตัวย ูสายหน้าโรง
น้ำแข็งเก๋าไซด์ไอซ์ 

เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้
สะดวก ไม่เกิดน้ำทว่ม
ขัง 

ก่อสร้างวางท่อระบายนำ้ คสล. 
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร  
ยาว 45 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบต.กำหนด 

- - 145,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

น้ำไหลผ่านได้
สะดวกไม่เกิดน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

88 โครงการเรียงหินยาแนว 
ป้องกันตลิ่งพัง  คลองหน้า
วัดบ้านยาง หมู่ที ่10  

เพื่อการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ปัญหาน้ำทว่ม
ขัง 

ขนาดยาวรวม 45 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต. กำหนด 

- 148,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำทว่ม
ขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๑๘ ~ 

 

 
 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

89 โครงการก่อสร้างเสริมผิว
ทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 10 
เช่ือมต่อหมู่ที่ 5 ชว่งที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 

ก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์
ติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 10 สาย
บ้านโนนคล้อ  ช่วงที่ 1 ถนน
กว้าง  4.00  ยาว 122  
เมตร  หนา  0.05  เมตร  
หรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกส์ ไม่น้อยกว่า  
488  ตารางเมตร ช่วงที่ 2 
ถนนกว้าง  3.00  ยาว 254  
เมตร  หนา  0.05  เมตร  
หรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกส์ ไม่น้อยกว่า  
762  ตารางเมตร     
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.กำหนด 

- 
 

- 400,000 
 

- - จำนวนถนน
ที่ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

90 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
สายบ้านลุงจิตร         
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมได้สะดวกมาก
ขึ้น 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 245 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

200,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๑๙ ~ 

 

 
 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

91 โครงการก่อสร้างเสริมผิว
ทางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 10     
สายโนนคล้อ เช่ือมตอ่ 
หมู่ที่ 5 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง  3-4  เมตร 
ยาว  311  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

- 478,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติก ถนนหน้าวัด
บ้านยาง หมู่ที่ 10 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  180  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

- - 230,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

93 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้าน         
นางประมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
กลัดเนียม   หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  100  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

- - 220,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิต 
และทรัพย์สิน
มากขึ้น 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกสายวัดบา้น
ยาง-บ้านลุงแดง  
หมู่ที่ 10 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 50 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
 

- - - - 82,500 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
ที่สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

95 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสะพาน คสล. 
หมู่ที่ 10 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง 0.05 เมตร 
ยาว 45 เมตร 
ตามรูปแบบรายละเอียดที ่
อบต.กำหนด 

- - 157,500 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
ที่สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

รวม 95 โครงการ - - 3,083,000 4,680,300 10,011,028 8,127,000 6,838,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๒๐ ~ 

 

 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหว้ยทราย  อำเภอหนองแค  จงัหวดัสระบรุ ี
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  สง่เสรมิขดีความสามารถในการแข่งขนัและกระบวนการผลติสนิคา้และบรกิารสูม่าตรฐานสากล 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคณุภาพชวีติ 
แผนงานการเกษตร  

 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพล อดุลยเดช 

เพื่อให้ประชาชนนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ปัญหาความยากจน 
เพิ่มรายได้ ลดรายจา่ย 

ประชาชน หมู่ที ่1-10 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ  

ประชาชนนำหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้
ให้ มีรายได้เพิ่มขึ้น 
และสามารถลด
รายจ่ายได้ 

สำนักปลัด 

๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชวีิตที่ด ี

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

หมู่ที่ 5 

- - 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 1 แห่ง เป็นแหล่งเรียนรู้
และดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ 
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๑๒๑ ~ 

 

 
 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๓ โครงการการจัดการน้ำตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคาร
น้ำใต้ดิน) 
 

1.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทว่ม
ขัง 
2.เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่แห้ง
แล้ง 
3.เพื่อช่วยเพิ่มระดับนำ้ใต้
ดินน้ำบาดาล 
4. เพื่อช่วยเพิ่มความชุ่ม
ชื้นให้ผิวดินทำให้ต้นไม้
และพืชเขียวทั้งปี 
5.เพื่อลดปริมาณน้ำเสียใน
ชุมชน 

พื้นที่ตำบลห้วยทราย - - ๒๐0,๐๐๐ ๒๐0,๐๐๐ 200,000    1 แห่ง มีการบริหาร
จัดการน้ำให้เกิด
ประโยชน์กบัพื้นที่
และประชาชน 

สำนักปลัด 

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ทางการเกษตรตำบลหว้ยทราย 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพทางเกษตรให้
สามารถผลิตสินค้าที่มี
ความคุณภาพและ
ปลอดภัยและสามารถลด
ต้นทุนได้ 

ประชาชน หมู่ที ่1-10 - - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้มีศักยภาพ
มากขึ้น 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๑๒๒ ~ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

5 อุดหนุนโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริในระดับตำบล อำเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุร ี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการโครงการพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพศูนย์
การเรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ในระดับตำบล อำเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุร ี

ที่ทำการปกครอง
อำเภอหนองแค 

40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 40,000    1 แห่ง เพิ่มศักยภาพศูนย์
การเรียนรู้โครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริใน
ระดับตำบล อำเภอ
หนองแค จังหวัด
สระบุรี 

สำนักปลัด 

6 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี

เพื่อเป็นการสนอง
พระราชดำริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

พื้นที่ตำบล 
ห้วยทราย 

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เป็นสร้างจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชใน
พื้นที่ และ
พัฒนาการใช้
ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๑๒๓ ~ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

7 โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สี
เขียว ลดโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบล
ห้วยทราย 

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
ช่วยลดภาวะโลกร้อน 

พื้นที่ 
ตำบลห้วยทราย 
 

- - 20,000 20,000 20,000 จำนวนต้นไม้ที่
ปลูก 

เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ช่วยฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมให้ดี
ขึ้น 

สำนักปลัด 

8 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ และส่งเสริม
สภาพแวดล้อมในชุมชนให้
น่าอยู ่

พื้นที่ 
ตำบลห้วยทราย 
 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของพื้นที่
ดำเนินการ 

พื้นที่ได้รับการ
พัฒนาให้มี
สภาพแวดล้อม ภูมิ
ทัศน์ ที่สวยงามน่า
อยู่มากขึ้น 

สำนักปลัด 

9 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อาสาสมัคร  
จำนวน 50 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุข
ฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๑๒๔ ~ 

 

 

 
 
 
         

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

10 โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร
เพื่อการเกษตร  (Big Data) 

เพื่อสร้างฐานข้อมูลของ
เกษตรกรในพื้นที่ และ
ปรับปรุงให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน สามารถนำใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตรในพื้นที ่

เกษตรกร หมู่ที่ 1-10 - - 20,000 20,000 - ร้อยละของ
เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ 

มีฐานข้อมูล
เกษตรกรในพื้นที่ 
เพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง ศักยภาพ 
และแก้ไขปัญหาได้
ถูกต้อง 

สำนักปลัด 

11 โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร
ประจำตำบล 

เพื่อให้การบริหารงาน 
ศูนย์บริการและถา่ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล 

ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จำนวนครั้งที่
ดำเนินการ 

การบริหารงาน 
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษ
ตรประจำตำบลมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๑๒๕ ~ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

12 โครงการเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
และเกษตรกรตำบลหว้ยทราย 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลและ
เกษตรกรตำบลห้วยทราย 

คณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอดฯ 
เกษตรกร  

หมู่ที่ 1-10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอดฯ และ
เกษตรกร มากขึ้น 

สำนักปลัด 

13 โครงการส่งเสริมการจัดตั้งการ
เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
พระราชดำร ิ

อุดหนุนอำเภอหนองแค 
จำนวน 1 ครั้ง 

40,000 
เงินอุดหนุน 

40,000 
เงินอุดหนุน 

40,000 
เงินอุดหนุน 

40,000 
เงินอุดหนุน 

40,000 
เงินอุดหนุน 

จำนวนครั้งที่
อุดหนุน 

ศูนย์เรียนรู้มี
ศักยภาพมากขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

รวม 13  โครงการ - - 300,000 300,000 840,000 840,000 820,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๑๒๖ ~ 

 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหว้ยทราย  อำเภอหนองแค  จงัหวดัสระบรุ ี
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 3  เสรมิสรา้งความมัน่คงและสงัคมคณุภาพตามวถิไีทยภมูปิญัญาไทย 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1  การพฒันาคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคณุภาพชวีติ 
 แผนงานงบกลาง 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

1 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภยั
ต่าง ๆ  

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยพิบัติ สาธารณ
ภัย   ต่าง ๆ กรณีฉกุเฉิน 
จำเป็นเร่งด่วน 

ประชาชนในพื้นที่ที่
ได้รับความเดือดร้อน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ประชาชน
ผู้ประสบภัยได้รับ
การช่วยเหลือดูแล
จากหนว่ยงาน 

สำนักปลัด 

2 โครงการเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับตำบล 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
บริการด้านสุขภาพ 

ส่งเสริมหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น จำนวน 10 
หมู่ 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จำนวนหมูบ่้านที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

ปนะชาชนมี
สุขภาพทีแ่ข็งแร็ง 

กองสาธารณสุข
ฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๑๒๗ ~ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

3 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับ
การดูแลอยา่งทั่วถึง 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที ่
ตำบลห้วยทราย 

5,990,400 
เงินอุดหนุน 

5,990,400 
เงินอุดหนุน 

6,020,500 
เงินอุดหนุน 

6,020,500 
เงินอุดหนุน 

6,020,500 
เงินอุดหนุน 

จำนวนครั้งที่
อุดหนุน 

ศูนย์เรียนรู้มี
ศักยภาพมากขึ้น 

กองสวัสดิการฯ 

4 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพความ
พิการในเขตพื้นที่ตำบลหว้ยทราย 

เพื่อให้ผู้พิการในพื้นที่ได้รับ
การดูแลอยา่งทั่วถึง 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ให้แก่คนพิการในพื้นที่
ตำบลห้วยทราย  

1,805,160 
เงินอุดหนุน 

1,647,360 
เงินอุดหนุน 

1,647,360 
เงินอุดหนุน 

1,647,360 
เงินอุดหนุน 

1,647,360 
เงินอุดหนุน 

จำนวนผู้พกิารที่
ได้รับเบี้ย 

ผู้พิการในพื้นที่
ได้รับการจัด
สวัสดิการอย่าง
ทั่วถึง 

กองสวัสดิการฯ 

5 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับพื้นที่ตำบลหว้ยทราย 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

260,000 260,000 260,000 280,000 300,000 จำนวนกองทุน เป็นหลักประกันใน
การเสริมสร้าง
สุขภาพของตำบล 

กองสาธารณสุข
ฯ 

6 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมขน เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหว้ยทราย 

กองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนกองทุน เป็นหลักประกัน
ความมั่นคงและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กองสวัสดิการฯ 

รวม 6  โครงการ - - 8,705,560 8,547,760 8,577,860 8,597,860 8,617,860 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 


