
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างก าแพงกนัดินภายใน เพื่อป้องกันถนนช ารุด ก าแพงกันดินยาว 300 เมตร  - 450,000        450,000      450,000        - ร้อยละระดับ ถนนมีความมั่นคง กองชา่ง

หมู่ที่ 1 ความพึงพอใจ แข็งแรง

ผู้ใช้ประโยชน์

2 กอ่สร้างท่อระบายน  า พร้อม เพื อให้การระบายน  าได้ ถนนคสล.กว้าง  3 ม. ยาว 500,000.00    500,000.00       -  -  - ร้อยละของระดับ การระบายน  าได้อย่าง กองชา่ง

 ถนนคสล.ซอย 6  หมู่ที่ 1 สะดวก 120 ม.ท่อ 0.60 ม. ความพึงพอใจ สะดวก
พร้อมบ่อพัก ของผู้ใช้เส้นทาง

สัญจร

3 กอ่สร้างถนน คสล. (สายเลียบ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ถนนกว้าง 3 ม. ยาว 500 ม. 975,000.00     -  - 975,000.00    975,000.00    ร้อยละของระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองชา่ง

คลองหลังวดัหัวโพ) หมู่ที่ 2 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้

ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก
สัญจร

4 เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 198 ม. 643,000        -  -  -  - ร้อยละของระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองชา่ง

พร้อมงานตีเส้นจราจรถนน คสล.ส าหรับใช้ในการคมนาคม ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้
ทางเขา้วดัหัวโพ หมู่ที่ 2 ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

สัญจร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

ที่ โครงการ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.2...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 30 ม. 100,000        -  - 100,000        - ร้อยละระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองช่าง

ซอยคาร์แคร์ หมู่ที่ 3 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้

ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

สัญจร

6 ติดตั งตาข่ายกันนก  ศาลา เพื่อรักษาความสะอาด อาคารขนาดกว้าง  18 ม. 100,000        -  - 100,000       100,000       ร้อยละระดับ อาคารมีความ กองช่าง

อเนกประสงค์ของ อบต. บริเวณอาคาร  ยาว 40 ม. ความพึงพอใจ สะอาด

หมู่ที่ 2 ของผู้ใชป้ระโยชน์

7 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3,4 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง3 ม. ยาว 1,200 ม. 2,300,000     - 2,300,000   2,300,000    2,300,000    ร้อยละระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองช่าง

5(สายหนองตาคง)ช่วงที่ 3 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้

ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

สัญจร

8 ก่อสร้างถนนคสล.สาย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. 520,000        -  -  -  - ร้อยละระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองช่าง

ดอนสะแก หมู่ที่ 3 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้

ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

สัญจร

โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ที่

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.2...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

วัตถุประสงค์



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 ก าแพงกันดินคลองโพ เพื่อป้องกันดินทรุดตัวไม่ให้ ก าแพงกันดินยาว 160 เมตร 288,000       288,000         -  -  - ร้อยละระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองช่าง

หมู่ที่ 3 ถนนช ารุด ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้

ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

สัญจร

10 ปรับปรุงผิวจราจรถนน เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 3 ม. ยาว 218 ม. 300,000        - 300,000      300,000        - ร้อยละระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองช่าง

คสล.โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ฯส าหรับใช้ในการคมนาคม ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้

(ซอยบ้านผู้ใหญ่มาลัย ม.6) ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

สัญจร

11 วางท่อระบายน  า สายบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 2 ม. ยาว 150 ม. 330,000        -  -  - 330,000       ร้อยละระดับ การระบายน  า กองช่าง

นางทิพย์ หมู่ที่ 2 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ความพึงพอใจ ได้อย่างสะดวก

อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง

สัญจร

12 วางท่อระบายน  าสายหน้าวัด เพื่อให้การระบายน  าได้ ท่อระบายน  าขนาด 1 ม.  - 1,200,000      1,200,000    -  - ร้อยละระดับ การระบายน  า กองช่าง

ดอนมะขามเทศ หมู่ที่ 6 อย่างสะดวก ยาว 40 ม. พร้อมบ่อพัก ความพึงพอใจ ได้อย่างสะดวก

ของผู้ใช้เส้นทาง

สัญจร

งบประมาณและที่มา

โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 ก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม.  -  -  - 195,000  - ร้อยละระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองช่าง

บ้านนายชาตรี - นายเอก ส าหรับใช้ในการคมนาคม ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้

หมู่ที่ 1 ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

สัญจร

14 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย8 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. 295,000        -  -  -  - ร้อยละระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองช่าง
พร้อมท่อระบายน  าหมู่ที่ 1 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้

ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

สัญจร

15 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 2 ม. ยาว 120 ม.  - 43,200            - 43,200          - ร้อยละระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองช่าง

สายบ้านนางไล้ สังข์คุ้ม ส าหรับใช้ในการคมนาคม ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้

ถึงบ้านนายชัยชาญ เอี่ยมมี ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

หมู่ที่ 1 สัญจร

16 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 7 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 3 ม. ยาว 120 ม.  -  -  - 43,200          - ร้อยละระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองช่าง

หมู่ที่ 1 ส าหรับใช้ในการคมนาคม พร้อมวางท่อระบายน  า ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้

ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

สัญจร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 ก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 3 ม. ยาว 500 ม.  - 975,000 975,000 975,000  - ร้อยละระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองช่าง

คันคลองต่อจากวัดหัวโพ - ส าหรับใช้ในการคมนาคม ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้

บ้านนางทรง คงเกตุ หมู2่ ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

สัญจร

18 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 3 ม. ยาว 20 ม.  -  -  - 34,800          - ร้อยละระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองช่าง

คอนกรีตสายบ้านนายสมหวังส าหรับใช้ในการคมนาคม ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้

อ่อนแห ทั งสองฝ่ัง หมู่ที่ 2 ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

สัญจร

19 ก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. 390,000        -  - 390,000        - ร้อยละระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองช่าง

คอสะพานถึงซอยบ้านนาง ส าหรับใช้ในการคมนาคม ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้

ร าไพ หมู่ 2 ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

สัญจร

งบประมาณและที่มา

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

วัตถุประสงค์ที่

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.  -  -  - 500,000        - ร้อยละระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองช่าง

ริมคลองข้างประตูน  า หมู่ 2 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้

ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

สัญจร

21 ก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม. 204,000        -  - 204,000        - ร้อยละระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองช่าง

บ้านนายฉัตร อ่อนแห หมู2่ ส าหรับใช้ในการคมนาคม ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้

ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

สัญจร

22 ก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 3 ม. ยาว 60 ม. 117,000        -  -  -  - ร้อยละระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองช่าง

หัวโพ -โพหัก นายสว่าง ส าหรับใช้ในการคมนาคม ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้

นวมจันทร์ หมู่ 3 ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

สัญจร

23 ก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 3 ม. ยาว 42 ม.  - 81,900           81,900         -  - ร้อยละระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองช่าง

บ้านนางบัวคล่ี แก้วกานดา ส าหรับใช้ในการคมนาคม ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้

หมู๋ที่ 3 ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

สัญจร

งบประมาณและที่มา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ที่ โครงการ



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 3 ม. ยาว 250 ม.  -  -  - 500,000        - ร้อยละระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองช่าง

สวนกระเจี๊ยบ หมู่ที่ 3 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้

ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

สัญจร

25 ก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม.  -  -  - 390,000        - ร้อยละระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองช่าง

บ้านนายหยุน จันทรยิด - ส าหรับใช้ในการคมนาคม ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้

บ้านครูอ้อยพร้อมปรับปรุง ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

ถนน หมู่ที่ 3 สัญจร

26 ก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 3 ม. ยาว 500 ม.  -  - 500,000      500,000        - ร้อยละระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองช่าง

หนองแบน หมู่ 4 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้

จากบ้านเฮียหล่องถึงบ้าน ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

นางอัมพร หงษ์ทอง สัญจร

27 ก่อสร้างถนนคสล.สาย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 3 ม. ยาว 185 ม. 380,000        -  -  -  - ร้อยละระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองช่าง

บ้านนางกัญพร หยวกจุ้ย - ส าหรับใช้ในการคมนาคม ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้

นางอิ่มบุญ ปานสุวรรณ ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

หมู่ที่ 4 สัญจร

โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่มา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ที่

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกฯ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. 350,000  - 350,000 350,000  - ร้อยละระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองช่าง

สายคลองตาคต - ด าเนิน ส าหรับใช้ในการคมนาคม ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้

(หลังเล้าไก)่ หมู่ที่ 4 ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

สัญจร

29 ก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 3 ม. ยาว 220 ม.  - 195,000        195,000      195,000        - ร้อยละระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองช่าง

ฝ่ังเหนือ (ต่อจากเดิม) หมู่ 5 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้

ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

สัญจร

30 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกฯ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. 456,000.00     - 456,000.00   456,000.00     - ร้อยละระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองช่าง
สายคลองตาคต - ด าเนิน ส าหรับใช้ในการคมนาคม ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้
(จากคสล.)เดิม หมู่ 4 ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

สัญจร

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

วัตถุประสงค์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ที่ โครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

งบประมาณและที่มา



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 3 ม. ยาว 52 ม. 128,000.00     -  -  -  - ร้อยละระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองช่าง

นายฉัตร  ปานสุวรรณ์ หมู่ 4 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้

ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

สัญจร

32 วางท่อระบายน  า สายบ้าน เพื่อให้การระบายน  าได้ ท่อ คสล.ขนาด1.00 ม.  - 325,000        325,000       -  - ร้อยละระดับ การระบายน  าได้ กองช่าง

นายวิชัย เดชโหมด หมู่ที่ 1 อย่างสะดวก ยาว 130 ม. ความพึงพอใจ อย่างสะดวก

ของผู้ใช้เส้นทาง

สัญจร

33 วางท่อระบายน  า สายบ้าน เพื่อให้การระบายน  าได้ ท่อ คสล.ขนาด1.20 ม. 173,000.00     -  -  -  - ร้อยละระดับ การระบายน  าได้ กองช่าง

นายประยูร  ธรรมชาติ หมู1่ อย่างสะดวก ยาว 50 ม. ความพึงพอใจ อย่างสะดวก

ของผู้ใช้เส้นทาง

สัญจร

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

งบประมาณและที่มา



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 วางท่อระบายน  า สายบ้าน เพื่อให้การระบายน  าได้ ท่อ คสล.ขนาด 0.80 ม.  - 800,000         - 800,000        - ร้อยละระดับ การระบายน  าได้ กองช่าง

โป่ง - นางสาวบุญ จันเปี่ยม อย่างสะดวก ยาว 400 ม. ความพึงพอใจ อย่างสะดวก

หมู่ที่ 1 ของผู้ใช้เส้นทาง

สัญจร

35 วางท่อระบายน  า สายโรง เพื่อให้การระบายน  าได้ ท่อ คสล.ขนาด 1 ม. 60,000          -  -  -  - ร้อยละระดับ การระบายน  าได้ กองช่าง

เรียนวัดหัวโพ หมู่ 1 อย่างสะดวก ยาว 1 ม. ความพึงพอใจ อย่างสะดวก

ของผู้ใช้เส้นทาง

สัญจร

36 ขุดลอกท่อระบายน  าเลียบ เพื่อให้การระบายน  าได้ 125 เมตร 625,000.00     - 625,000.00   625,000.00     - ร้อยละระดับ การระบายน  าได้ กองช่าง

ถนนสาย 3235 หมู่ที่ 1 อย่างสะดวก ความพึงพอใจ อย่างสะดวก

ของผู้ใช้เส้นทาง

สัญจร

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการ

งบประมาณและที่มา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ที่

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 วางท่อระบายน  า/รางระบาย เพื่อให้การระบายน  าได้ ท่อระบายน  า/รางระบายน  า 400,000        -  - 400,000        - ร้อยละระดับ การระบายน  าได้ กองช่าง

น  า สายบ้านนายฮุย-นายใช้ อย่างสะดวก ยาว 200 ม. ความพึงพอใจ อย่างสะดวก

ตั งชัยธรรม  หมู่ที่ 2 ของผู้ใช้เส้นทาง

สัญจร

38 วางท่อระบายน  า สายบ้าน เพื่อให้การระบายน  าได้ ท่อ คสล.ขนาด 0.30 ม.  -  -  - 400,000        - ร้อยละระดับ การระบายน  าได้ กองช่าง

นางมะลิ บัวงาม - คลองหัวโพ อย่างสะดวก ยาว 250 ม. ความพึงพอใจ อย่างสะดวก

หมู่ที่ 2 ของผู้ใช้เส้นทาง

สัญจร

39 วางท่อระบายน  า สายบ้าน เพื่อให้การระบายน  าได้ ท่อ คสล.ขนาด 0.30 ม.  -  -  - 150,000        - ร้อยละระดับ การระบายน  าได้ กองช่าง

นางวันดี จ่ามา หมู่ที่ 2 อย่างสะดวก ยาว 100 ม. ความพึงพอใจ อย่างสะดวก

ของผู้ใช้เส้นทาง

สัญจร

40 วางท่อระบายน  า สายบ้าน เพื่อให้การระบายน  าได้ ท่อ คสล.ขนาด 1.20 ม.  -  -  - 280,000        - ร้อยละระดับ การระบายน  าได้ กองช่าง

นางรวงทอง - ถนนบางแพ/ อย่างสะดวก ยาว 100 ม. ความพึงพอใจ อย่างสะดวก

ด าเนิน หมู่ที่ 2 ของผู้ใช้เส้นทาง

สัญจร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41 รางระบายน  าบ้านนางอู๊ด เพื่อให้การระบายน  าได้ กว้าง 0.50 ม. 280,000        -  -  -  - ร้อยละระดับ การระบายน  าได้ กองช่าง

ช่วงนาค - นางบุญมา หรดี อย่างสะดวก ยาว 100 ม. ความพึงพอใจ อย่างสะดวก

หมู่ที่ 2 ของผู้ใช้เส้นทาง

สัญจร

42 วางท่อระบายน  า สายบ้าน เพื่อให้การระบายน  าได้ กว้าง 0.50 ม.  - 220,000        220,000       -  - ร้อยละระดับ การระบายน  าได้ กองช่าง
นางเปา รัตนพิทักษ์ หมู่ที่ 2 อย่างสะดวก ยาว 100 ม. ความพึงพอใจ อย่างสะดวก

ของผู้ใช้เส้นทาง
สัญจร

43 วางท่อระบายน  าหัวโพ - เพื่อให้การระบายน  าได้ ท่อ คสล.ขนาด 0.80 ม.  - 176,000         - 176,000        - ร้อยละระดับ การระบายน  าได้ กองช่าง

โพหัก หมู่ที่ 2 อย่างสะดวก ยาว 80 ม. ความพึงพอใจ อย่างสะดวก
ของผู้ใช้เส้นทาง

สัญจร

งบประมาณและที่มา

โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

ที่ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 วางท่อระบายน  า ซอยบ้าน เพื่อให้การระบายน  าได้ ท่อ คสล.ขนาด 1.20 ม.  -  -  - 1,120,000     - ร้อยละระดับ การระบายน  าได้ กองช่าง

นายเม้ง  บุญถนอม  หมู่ที่ 3 อย่างสะดวก ยาว 400 ม. ความพึงพอใจ อย่างสะดวก

ของผู้ใช้เส้นทาง

สัญจร

45 วางท่อระบายน  า สายซอย เพื่อให้การระบายน  าได้ ท่อ คสล.ขนาด 0.80 ม.  - 44,000              -  -  - ร้อยละระดับ การระบายน  าได้ กองช่าง

คาร์แคร์ - นายโกวิทย์ ฟักแก้ว อย่างสะดวก ยาว 200 ม. ความพึงพอใจ อย่างสะดวก
หมู่ที่ 3 ของผู้ใช้เส้นทาง

สัญจร

46 รางท่อระบายน  าสายซอย เพื่อให้การระบายน  าได้ กว้าง 0.50 ม.  - 660,000         -  -  - ร้อยละระดับ การระบายน  าได้ กองช่าง

คาร์แคร์ หมู่ที่ 3 อย่างสะดวก ยาว 300 ม. ความพึงพอใจ อย่างสะดวก

ของผู้ใช้เส้นทาง

สัญจร

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการ วัตถุประสงค์ที่

งบประมาณและที่มา



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 ท่อระบายน  าพร้อมบ่อพัก เพื่อให้การระบายน  าได้ กว้าง 1.20 ม.ขนาด 600,000        -  -  -  - ร้อยละระดับ การระบายน  าได้ กองช่าง

สายบ้านนายส ารวย ศูนย์กลางอย่างสะดวก 0.60 ม.ยาว 200 ม. ความพึงพอใจ อย่างสะดวก

หมู่ที่ 5 ของผู้ใช้เส้นทาง

สัญจร

48 ขยายเขตไฟฟ้าภายใน เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ระยะทาง 350 ม. 140,000        -  -  -  - ร้อยละระดับ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

หมู่ที่ 1 อย่างพอเพียง ความพึงพอใจ ใช้อย่างพอเพียง

ของผู้ใช้ไฟฟ้า

49 ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ระยะทาง 100 ม. 40,000            - 40,000           -  - ร้อยละระดับ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

นายสุคนธ์ หลิมตระกูล - อย่างพอเพียง ความพึงพอใจ ใช้อย่างพอเพียง
บ้านนายไพฑูรย์  นิลจันทร์ ของผู้ใช้ไฟฟ้า

หมู่ที่ 2

50 ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนาย เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ระยะทาง 15 ม.  -  -  - 6,000            - ร้อยละระดับ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

พยงค์ ชุมพล - หมออุทัย อย่างพอเพียง ความพึงพอใจ ใช้อย่างพอเพียง

หมู่ที่ 2 ของผู้ใช้ไฟฟ้า

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

51 ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ระยะทาง 250 ม.  - 50,000                 -  -  - ร้อยละระดับ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

นางบุญช่วย - คอสะพานวัด อย่างพอเพียง ความพึงพอใจ ใช้อย่างพอเพียง

หัวโพ หมู่ที่ 3 ของผู้ใช้ไฟฟ้า

52 ขยายเขตไฟฟ้าหลังวัดแหลม เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ระยะทาง 250 ม.  -  -  - 50,000          - ร้อยละระดับ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

ทองหมู่ที่ 3 อย่างพอเพียง ความพึงพอใจ ใช้อย่างพอเพียง
ของผู้ใช้ไฟฟ้า

53 ไฟฟา้สาธารณะ HIGH MASTเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จ านวน 2 จดุ  -  -  - 186,000       - ร้อยละระดับ ประชาชนมีการ กองช่าง

หมูท่ี ่4 การจา่ยไฟ ความพึงพอใจ คมนาคมที่ปลอดภัย

ของผู้ใช้ไฟฟ้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

งบประมาณและที่มา

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

54 ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ระยะทาง 217 ม.  - 129,000               -  -  - ร้อยละระดับ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

บ้าน  หมู่ที่ 6 อย่างพอเพียง ความพึงพอใจ ใช้อย่างพอเพียง

ของผู้ใช้ไฟฟ้า

55 ไฟฟ้าสาธารณะ HIGH MASTมีความปลอดภัยในการ จ านวน 13 จุด  -  -  - 1,200,000     - ร้อยละระดับ ประชาชนมีการ กองช่าง

ทางเข้าวัดดอนมะขามเทศ หมู่ 6คมนาคม ความพึงพอใจ คมนาคมที่ปลอดภัย

ทางเข้าวัดแหลมทอง หมู่ 3 ของผู้ใช้ไฟฟ้า

56 ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟ เพื่อความสะดวกและปลอด ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง 500,000         500,000              500,000           500,000            500,000           ร้อยละระดับ ประชาชนมีการ กองช่าง

ทางสาธารณะ)เข้าหมู่บ้าน ภัยในยามค่ าคืน ในเขตต าบลหัวโพ ม.1-6 ความพึงพอใจ คมนาคมที่ปลอดภัย

หมู่ 1 - 6 ของผู้ใช้เส้นทาง

สัญจร

ที่ โครงการ

งบประมาณและที่มา

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

57 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 300,000       300,000        300,000      300,000       300,000       ร้อยละระดับ ประชาชนมีถนน กองช่าง

หมู่บ้าน (แอสฟัลท์ติกฯ/ ส าหรับใช้ในการคมนาคม แอสฟัลท์ติกฯภายในต าบล ความพึงพอใจ ส าหรับใช้ในการ

คสล.) ม.1 - 6 ได้อย่างสะดวก หัวโพ ม.1 - 6 ของผู้ใช้เส้นทาง คมนาคมได้อย่าง

สัญจร สะดวก

58 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 100,000       100,000        100,000      100,000       100,000       ร้อยละระดับ ประชาชนมีถนน กองช่าง

ไหล่ทาง ภายในหมู่บ้าน ส าหรับใช้ในการคมนาคม ไหล่ทาง ภายในต าบล ความพึงพอใจ ส าหรับใช้ในการ

(หินคลุก/ลูกรัง) ม.1 - 6 ได้อย่างสะดวก หัวโพ ม.1 - 6 ของผู้ใช้เส้นทาง คมนาคมได้อย่าง

สัญจร สะดวก

59 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม.  -  - 100,000       -  - ร้อยละระดับ ประชาชนมีถนน กองช่าง

แอสฟัลท์ติก สายบ้านนาย ส าหรับใช้ในการคมนาคม ความพึงพอใจ ส าหรับใช้ในการ
จันทร์ - นายสมบัติ หมู่ที่ 4 ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง คมนาคมได้อย่าง

สัญจร สะดวก

ที่ โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

60 ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ปรับปรุง/ซ่อมแซมสะพาน 100,000        -  -  -  - ร้อยละระดับ ประชาชนมีถนน กองช่าง

ท่อลอด ม.1 - 6 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ท่อลอดภายในต าบลหัวโพ ความพึงพอใจ ส าหรับใช้ในการ

ได้อย่างสะดวก ม.1 - 6 ของผู้ใช้เส้นทาง คมนาคมได้อย่าง

สัญจร สะดวก

61 ปรับปรุงซ่อมแซมท่อ เพื่อให้การระบายน  าได้อย่าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบาย 200,000        -  -  -  - ร้อยละระดับ การระบายน  าได้ กองช่าง
ระบายน  า/ขุดวางท่อทางข้าม สะดวก น  าภายในต าบลหัวโพ ความพึงพอใจ อย่างสะดวก

คลองสาธารณะ หมู่ 1 - 6 ของผู้ใช้เส้นทาง

สัญจร

62 ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระ เพื่อให้การระบายน  าได้อย่าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝาราง 120,000        - 120,000      120,000        - ร้อยละระดับ การระบายน  าได้ กองช่าง
บายน  าซอย 10 หมู่ที่ 1 สะดวก ระบายน  า ซอย 10 หมู่ 1  ความพึงพอใจ อย่างสะดวก

ระยะทาง 500 เมตร ของผู้ใช้เส้นทาง

สัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับโครงการ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

วัตถุประสงค์



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

63 จัดซื อวัสดุอุปกรณ์สาธารณะ เพื่อซ่อมเปล่ียนไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1 - 6 200,000       200,000        200,000      200,000        - ร้อยละระดับ ประชาชนในพื นที่ กองช่าง

สาธารณะที่ช ารุด ความพึงพอใจ มีแสงสว่างอย่าง

ของผู้ใช้ไฟฟ้า เพียงพอ

64 ติดตั งกระจกโค้ง/หลักกั นโค้ง เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง ติดตั งบริเวณจุดเส่ียง 100,000       100,000        100,000      100,000       100,000       ร้อยละระดับ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ราวกั นถนน/สัญญาณไฟ สัญจรได้อย่างสะดวก จุดอันตราย หมู่ที่ 1- 6 ความพึงพอใจ ความสะดวกปลอดภัย

กระพริบ ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง ในการสัญจร

สัญจร

65 ติดตั งป้ายซอยในหมู่บ้าน เพื่อแนะน าเส้นทางให้ ติดตั งป้ายซอย หมู่ 1 - 6 200,000        - 200,000      200,000       200,000       ร้อยละระดับ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ประชาชนใช้สัญจรด้วย ความพึงพอใจ ความสะดวกปลอดภัย
ความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง ในการสัญจร

สัญจร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

โครงการที่ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

งบประมาณและที่มา



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

66 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ก่อสร้างถนน คสล. 429,000        -  - 429,000        - ร้อยละระดับ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(สายเลียบคลองหลังบ้าน ส าหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 3 ม.ยาว 220 ม. ความพึงพอใจ ความสะดวกปลอดภัย

นายส ารวย หมู่ที่ 5) ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง ในการสัญจร

สัญจร

67 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ก่อสร้างถนน คสล. 390,000        -  -  -  - ร้อยละระดับ ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายดอนกระทุ่ม หมู่ 5 ส าหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 3 ม.ยาว 220 ม. ความพึงพอใจ ความสะดวกปลอดภัย

ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง ในการสัญจร

สัญจร

68 พัฒนาและปรับปรุงประปา เพื่อให้ประชาชนมีน  าใช้ 1.เจาะบ่อบาดาลพร้อม 3,000,000  -  - 3,000,000 3,000,000 ร้อยละระดับ ประชาชนมีน  าใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 1 (ขยายเขตประปา) อย่างเพียงพอ หอถังอุปกรณ์/ท่อ PVC ความพึงพอใจ อย่างเพียงพอและ
3 นิ ว :600 ม. ของผู้ใช้น  า ทั่วถึง
2.ขยายเขตประปาเข้า

หมู่บ้าน (ซอยย่อย)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

โครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับที่



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69 พัฒนาและปรับปรุงประปา เพื่อให้ประชาชนมีน  าใช้ ท่อ PVC  - 915,000        915,000      915,000       915,000       ร้อยละระดับ ประชาชนมีน  าใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 2 (ขยายเขตประปา) อย่างเพียงพอ 3 นิ ว :1000 ม. ความพึงพอใจ อย่างเพียงพอและ

เจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ของผู้ใช้น  า ทั่วถึง

ถังกรองน  าจากถังเปล่ียนท่อ

stainless 2 นิ ว 10 ท่อน

ซับเมอร์สพร้อมตู้ควบคุม

70 พัฒนาและปรับปรุงประปา เพื่อให้ประชาชนมีน  าใช้ ท่อ PVC  - 504,000        504,000      504,000       504,000       ร้อยละระดับ ประชาชนมีน  าใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 3 (ขยายเขตประปา) อย่างเพียงพอ 3 นิ ว :2800 ม. ความพึงพอใจ อย่างเพียงพอและ

เจาะบ่อพร้อม ของผู้ใช้น  า ทั่วถึง
อุปกรณ์ท่อสูบสแตนเลส 
2 นิ ว, ซับเมอร์ส,ตู้ควบคุม

71 พัฒนาและปรับปรุงประปา เพื่อให้ประชาชนมีน  าใช้ ท่อ PVC  - 150,000        150,000      150,000        - ร้อยละระดับ ประชาชนมีน  าใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 4 (ขยายเขตประปา) อย่างเพียงพอ 3 นิ ว : ชั น ความพึงพอใจ อย่างเพียงพอและ

13.5  ระยะทาง ของผู้ใช้น  า ทั่วถึง

460 ม.(เจาะบ่อบาดาล)

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

72 พัฒนาและปรับปรุงประปา เพื่อให้ประชาชนมีน  าใช้ เดินท่อเมนประปา  - 195,000         -  -  - ร้อยละระดับ ประชาชนมีน  าใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 5 อย่างเพียงพอ พร้อมเจาะบ่อ ความพึงพอใจ อย่างเพียงพอ

(ขยายเขตประปา) ท่อpvc 3นิ ว :400 ม. ของผู้ใช้น  า และทั่วถึง

พร้อมอุปกรณ์ สัญจร

73 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. 295,000        -  -  -  - ร้อยละระดับ ประชาชนมีถนน กองช่าง

พร้อมท่อระบายน  า หมู่ 1 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ความพึงพอใจ ส าหรับใช้ในการ

ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง คมนาคมได้อย่าง

สัญจร สะดวก

74 พัฒนาและปรับปรุงประปา เพื่อให้ประชาชนมีน  าใช้ เจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ 540,000       540,000         - 540,000        - ร้อยละของระดับ ประชาชนมีน  าใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 1 - 6 อย่างเพียงพอ ซับเมอร์ส/ตู้ควบคุม/ท่อ ความพึงพอใจของ อย่างเพียงพอ

stanless3นิ ว:1500 ผู้ใชเ้ส้นทางสัญจร และทั่วถึง

ม.พร้อมอุปกรณ์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ที่

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

ผลที่คาดว่าจะได้รับโครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา



รายละเอียดโครงการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

75 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนน คสล.กว้าง 3 ม. ยาว  -  - 708,000       -  - ร้อยละระดับ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ประโยชน์ ซอย 6 หมู่ 1 สะดวกในการคมนาคม 200 ม. พร้อมลานกีฬา ความพึงพอใจ ความสะดวกในการ

และมีสถานที่ออกก าลัง ละอุปกรณ์ ของผู้ใช้ประโยชน์ คมนาคมและมีสถาน

กาย ที่ออกก าลังกาย

76 ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคาร เพื่อให้ประชาชนสามารถ ปรับปรุงอาคารส านักงาน 100,000       100,000         - 100,000        - ร้อยละระดับ ประชาชนสามารถ กองช่าง

บริเวณที่ท าการ อบต.หัวโพ ติดต่อราชการได้อย่างสะดวกอบต.และพื นที่โดยรอบ ความพึงพอใจ ติดต่อราชการ

หมู่ที่ 2 ของผู้ใช้ประโยชน์ ได้อย่างสะดวก

77 ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะ เพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่เป็น ติดตั งปลูกต้นไม้และตกแต่ง 100,000      -  -  -  - ร้อยละระดับ ภูมิทัศน์ที่เป็น กองช่าง

(อบต.เก่า) และสามแยก ระเบียบสวยงาม สถานที่ ความพึงพอใจ ระเบียบสวยงาม

ทางเข้าวัดหัวโพ ของผู้ใช้ประโยชน์

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

78 ปรับปรุงอาคารศูนย์ อปพร เพื่อให่เกิดภูมิทัศน์ที่เป็น ขนาดพื นที่ 9 ม. ยาว 9 ม. 150,000        -  -  -  - ร้อยละของ ภูมิทัศน์เป็น กองช่าง

หัวโพ (เดิม) ระเบียบสวยงาม ระดับความพึง ระเบียบสวยงาม

พอใจผู้ใช้อาคาร

79 ก าแพงกันดินบ้านนางลดา เพื่อป้องกันถนนช ารุด ก าแพงกันดิน ยาว 250 ม.   - 300,000        300,000       -  - ร้อยละระดับ ถนนมีความมั่นคง กองช่าง

 ถึงบ้านนางจิตร หมู่ที่ 2 จากดินสไลด์ ความพึงพอใจ แข็งแรง

ของผู้ใช้เส้นทาง

สัญจร

80 ก่อสร้างก าแพงกันดินถนน เพื่อป้องกันถนนช ารุดจาก ก าแพงกันดินยาว 77 ม.  - 300,000        300,000       -  - ร้อยละระดับ ถนนมีความมั่นคง กองช่าง

บริเวณบ้านนายฉัตรชัย ดินสไลด์ ความพึงพอใจ แข็งแรง

อ่อนแห  หมู่ที่ 2 ของผู้ใช้เส้นทาง

สัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

วัตถุประสงค์โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ที่



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

81 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่เป็น 1 แห่ง  - 700,000         -  -  - ร้อยละระดับ ภูมิทัศน์ที่เป็น กองช่าง

สามแยกล าพญา หมู่ที่ 5 ระเบียบสวยงาม ความพึงพอใจ ระเบียบสวยงาม

ของผู้ใชป้ระโยชน์

82 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่เป็น ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 1,000,000     - 200,000      200,000       200,000       ร้อยละระดับ ภูมิทัศน์ที่เป็น กองช่าง

พื นที่ 10 ไร่ อบต.หัวโพ ระเบียบสวยงาม พื นที่ 10 ไร่ ความพึงพอใจ ระเบียบสวยงาม

หมู่ที่ 5 (ถมดิน) ของผู้ใชป้ระโยชน์

83 ก่อสร้างโกดังเก็บผลิตผล เพื่อให้มีสถานที่เก็บผลผลิต โกดังเก็บผลิตผลทางการ  -  -  - 200,000        - ร้อยละระดับ ประชาชนมีพื นที่ กองช่าง

ทางการเกษตร หมู่ที่ 5 ทางการเกษตรของเกษตรกร เกษตร  พื นที่  60 ตร.ม. ความพึงพอใจ ในการเก็บผลิตผล

ในพื นที่ ของผู้ใช้อาคาร ทางการเกษตร

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

ที่

งบประมาณและที่มา



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

84 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ อาคารขนาดกว้าง 25 ม. 3,700,000     -  -  -  - ร้อยละระดับ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

บ้านดอนมะขามเทศ หมู่ 6 ส าหรับท ากิจกรรม ยาว 45 ม. พร้อมเวทีและ ความพึงพอใจ ส าหรับท ากิจกรรม

ห้องน  า ของผู้ใช้อาคาร

85 ก่อสร้างหลังคาบริเวณที่ตั ง เพื่อให้สถานที่ออกก าลังกาย หลังคา  ขนาดกว้าง 6 ม. 300,000        -  - 300,000        - ร้อยละระดับ ประชาชนมีความ กองช่าง

เคร่ืองออกก าลังกาย มีความสะดวกน่าใช้มากขึ น ยาว 12 ม. ความพึงพอใจ สะดวกสบายในการ

หมู่ 1 - 6 ของผู้ใชป้ระโยชน์ ใช้เคร่ืองออกก าลัง

กาย

86 ขยายเขตไฟฟ้าภายใน เพื่อให้ราษฎร ม.1 มีไฟฟ้า ระยะทาง 350 เมตร 140,000        -  -  -  - จ านวนครัวเรือน ราษฎร ม.1 มีไฟฟ้า กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ใช้อย่างทั่วถึง ที่มีไฟใช้ ใช้อย่างทั่วถึง

เพียงพอ

87 เพิ่มขนาดก าลังหม้อแปลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ไฟฟ้า 3 เฟส  - 1,500,000       -  -  - ร้อยละของระดับ ประสิทธิภาพของ กองช่าง

ไฟฟ้า หมู่ 4 ในการจ่ายไฟ ความพึงพอใจ การจ่ายไฟเพิ่มขึ น

ของผู้ใช้ไฟฟ้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

งบประมาณและที่มา

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

88 ขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ระยะทาง 5,000 เมตร  -  - 4,500,000    -  - ร้อยละของระดับ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

หนองฟ้าแลบ หมู่ที่ 4 ใช้อย่างทั่วถึง ความพึงพอใจ ใช้อย่างเพียงพอ

ของผู้ใช้ไฟฟ้า

89 เพิ่มขนาดก าลังหม้อแปลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ไฟฟ้า 3 เฟส 1,500,000     -  -  -  - ร้อยละของระดับ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

ไฟฟ้าบริเวณบ้านดอน ในการจ่ายไฟ ความพึงพอใจ ใช้อย่างเพียงพอ

กระทุ่ม/ล าพญา หมู่ที่ 5 ของผู้ใช้ไฟฟ้า

90 ขยายเขตประปาจากการ เพื่อให้ประชาชนมีน  าใช้ ขยายเขตประปาจากการ 600,000       600,000        600,000      600,000        - ร้อยละของระดับ ประชาชนมีน  าใช้ กองช่าง

ประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 อย่างมีคุณภาพ ประปาส่วนภูมิภาคภายใน ความพึงพอใจ อย่างเพียงพอและ

หมู่ที่ 1 - 6 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 6 ของผู้ใชน้  าประปา มีคุณภาพ
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91 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ถนนกว้าง 6 ม.  - 1,900,000      1,900,000   1,900,000     - ร้อยละของระดับ ประชาชนได้มีถนน กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,500 ม. ความพึงพอใจ ส าหรับใช้ในการ

สายหัวโพ- ดอนกระทุ่ม ได้อย่างสะดวก ผู้ใชเ้ส้นทางสัญจร คมนาคมได้สะดวก

(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4,5

92 ก่อสร้างรางระบายน  าซอย เพื่อระบายน  าท่วมขังในชุม ก่อสร้างรางระบายน  า  - 285,000        100,000      100,000        - ร้อยละของระดับ การระบายน  าได้อย่างสะดวกกองช่าง

ช่างนอง หมู่ 2 ชน กว้าง 0.50 ม. ความพึงพอใจ

ยาว 265 ม.ลึก 0.30 ม. ผู้ใชเ้ส้นทางสัญจร

93 ก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ก่อสร้างถนน คสล.  - 360,000        360,000       -  - ร้อยละของระดับ ประชาชนมีถนน กองช่าง

วัดแหลมทอง หมู่ 3 ส าหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 4 ม. ความพึงพอใจ ส าหรับใช้ในการ

ได้อย่างสะดวก ยาว 110 ม. ผู้ใชเ้ส้นทางสัญจร คมนาคมได้อย่าง

สะดวก
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94 ปรับปรุงผิวจราจรถนน เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน เสริมผิวแอสฟัลท์ติก  -  - 350,000      350,000       350,000       ร้อยละของระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองชา่ง

คสล. ม.1 ส าหรับใช้ในการคมนาคม สายริมคลองบ้านใน ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก

(บ้านนายบุญยัง จุรี ได้อย่างสะดวก (บ้านนายบุญยัง จุรี ของผู้ใช้เส้นทาง

ถึง บ้านอดีตก านันบุญร่วม) ถึง บ้านอดีตก านันบุญร่วม) สัญจร

95 กอ่สร้างถนน คสล.บริเวณ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 6.00 ม.  -  - 750,000       -  - ร้อยละของระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองชา่ง

ทางเขา้วดัหัวโพพร้อมท่อ ส าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 180 ม. ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้

ระบายน  า ม.2 ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

สัญจร

96 ก่อสร้างสะพานปูนข้าม เพื่อให้ประชาชนได้มีสะพาน ก่อสร้างสะพานปูนข้ามคลอง  - 650,000        650,000       -  - ร้อยละระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองช่าง

คลองหมู่ 2 ส าหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 4 ม. ยาว 8 ม. ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้

บ้านนางสมศรี รักษาวงศ์ ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

สัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

97 ขยายไหล่ทางบริเวณบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 50 ซ.ม.  -  - 100,000      100,000        - ร้อยละระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองช่าง

นายสมยศ-บ้านนายปุ่น ส าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 90 ม. ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้

ม.2 ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

98 ก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 3 ม.  -  - 1,287,000    -  - ร้อยละระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองช่าง

สายเลียบชายคลอง ม.3 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 660 ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้

ได้อย่างสะดวก กว้าง 1.00 ม.ขนาด ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

8 ท่อน สัญจร

99 ก่อสร้างท่อระบายน  าพร้อม เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ท่อ0.80 ม.  -  - 400,000       -  - ร้อยละระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองช่าง

บ่อพักบริเวณหน้าบ้าน ส าหรับใช้ในการคมนาคม ระยะทาง 200 ม. ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้

นางวดี น้อยชม ถึงโต๊ะสนุก ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

สัญจร
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100 ปรับปรุงวางท่อระบายน  า เพื่อให้การระบายน  าได้ ท่อระบายน  า 1.00 ม.  -  - 50,000        50,000         50,000         ร้อยละระดับ การระบายน  าได้ กองช่าง

ม.4 อย่างสะดวก ขนาด ยาว 8.00ม. ความพึงพอใจ อย่างสะดวก

จ านวน  3  แห่ง ของผู้ใช้เส้นทาง

สัญจร

101 ปรับปรุงพื นผิวถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 3 ม.  -  - 350,000       -  - ร้อยละระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองช่าง

โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ฯ ส าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 276 ม. ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้

สายบ้าน ผญ.พิษณุ  ม.6 ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

สัญจร

102 ปรับปรุงซ่อมแซมฝาราง เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ระยะทาง 150 ม.  -  - 50,000        50,000          - ร้อยละระดับ ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้กองช่าง

ระบายน  าซอย 10 และ ส าหรับใช้ในการคมนาคม ความพึงพอใจ ในการคมนาคมได้

บ้านนายนคร จันทร์ทอง ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก

ม.1 สัญจร
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103 วางท่อระบายน  า เพื่อให้การระบายน  าได้ ระยะทาง 100 ม.  -  -  - 400,000        - ร้อยละระดับ การระบายน  าได้ กองช่าง

ศพด.ดอนมะขามเทศ อย่างสะดวก ความพึงพอใจ อย่างสะดวก

ม.6 ของผู้ใช้เส้นทาง

สัญจร

104 ซ่อมแซมท่อระบายน  าหน้า เพื่อให้การระบายน  าได้ ระยะทาง 100 ม.  -  -  - 100,000       100,000       ร้อยละระดับ การระบายน  าได้ กองช่าง

ซุ้มประตูวัด หมู่ 6 อย่างสะดวก ความพึงพอใจ อย่างสะดวก

ของผู้ใช้เส้นทาง

สัญจร

105 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนมีน  าใช้ ระยะทาง  500 ม.  -  - 200,000      200,000       200,000       ร้อยละระดับ ประชาชนมีน  าใช้ กองช่าง

หมู่ 1 อย่างเพียงพอ ความพึงพอใจ อย่างเพียงพอ

ของผู้ใช้น  า และทั่วถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

106 เจาะบ่อบริเวณที่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีน  าใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาล  -  - 450,000      450,000       ร้อยละระดับ ประชาชนมีน  าใช้ กองช่าง

หมู่ 2 อย่างเพียงพอและทั่วถึง พร้อมอุปกรณ์ ความพึงพอใจ อย่างเพียงพอ

ของผู้ใช้น  า และทั่วถึง

107 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนมีน  าใช้ ระยะทาง 2500 ม.  -  - 1,300,000   1,300,000    1,300,000    ร้อยละระดับ ประชาชนมีน  าใช้ กองช่าง

หมู่ 3 อย่างเพียงพอ ความพึงพอใจ อย่างเพียงพอ

 ของผู้ใช้น  า และทั่วถึง

108 ปรับปรุงหอถังประปาภายใน เพื่อให้ประชาชนมีน  าใช้ เปล่ียนระบบท่อจ่ายน  าจาก  -  - 50,000        50,000         ร้อยละระดับ ประชาชนมีน  าใช้ กองช่าง

หมู่ 4 อย่างเพียงพอ หอถังส่งน  าผิวดิน ความพึงพอใจ อย่างเพียงพอ

ของผู้ใช้น  า และทั่วถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

109 เจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง เพื่อให้ประชาชนมีน  าใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาล  - 1,300,000       - 1,300,000     - ร้อยละระดับ ประชาชนมีน  าใช้ กองช่าง

บริเวณเนื อที่ 10 ไร่ หมู่ 5 อย่างเพียงพอและทั่วถึง พร้อมอุปกรณ์  หอถัง ความพึงพอใจ อย่างเพียงพอ

พร้อมท่อเมนประปา ของผู้ใช้น  า และทั่วถึง

110 ขยายเขตประปาจาก เพื่อให้ประชาชนมีน  าใช้ ระยะทาง  200 ม.  - 100,000        100,000       -  - ร้อยละระดับ ประชาชนมีน  าใช้ กองช่าง

แยกดอนกระทุ่ม ถึง อย่างเพียงพอและทั่วถึง ความพึงพอใจ อย่างเพียงพอ

บ้านนายสุดใจ เอี่ยมสะอาด ของผู้ใช้น  า และทั่วถึง

หมู่ 6

111 ขยายเขตประปาจากหอถัง เพื่อให้ประชาชนมีน  าใช้ ระยะทาง  500 ม.  - 130,000        130,000       -  - ร้อยละระดับ ประชาชนมีน  าใช้ กองช่าง

วัดดอนมะขามเทศ ถึง อย่างเพียงพอและทั่วถึง ความพึงพอใจ อย่างเพียงพอ

ทางเข้าบ้าน ผญ.พิษณุ ของผู้ใช้น  า และทั่วถึง

มีบ ารุง หมู่ 6

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

112 ปรับปรุงห้องน  าอาคาร เพื่อไวใ้ชใ้นการบริการ ปรับปรุงห้องน  าบริการ  - 100,000        100,000       -  - ร้อยละระดับ ห้องน  าได้รับการ กองช่าง

อเนกประสงค์ ประชาชน ประชาชนบริเวณอาคาร ความพึงพอใจ ปรับปรุง

อเนกประสงค์ ของผู้ใชป้ระโยชน์

113 ปรับปรุงเสียงไร้สาย เพื่อให้ประชาชนได้รับ ปรับปรุงเสียงตามสาย  -  - 450,000      450,000        - ร้อยละระดับ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ 1 - 6 ข่าวสารอย่างทั่วถึง ประจ าหมู่บ้าน หมู่ 1 - 6 ความพึงพอใจ ข่าวสารอย่างทั่วถึง

ของผู้ใชป้ระโยชน์

114 ก่อสร้างก าแพงกันดินภาย เพื่อป้องกันถนนช ารุด ระยะทาง 150 ม.  - 200,000        200,000       -  - ร้อยละระดับ ถนนมีความมั่นคง กองช่าง

ใน  หมู่ 4 จากดินสไลด์ ความพึงพอใจ แข็งแรง

ของผู้ใชป้ระโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

115 ก่อสร้างที่ท าการ อบต.หัวโพ เพื่อเป็นอาคารส านักงาน ก่อสร้างที่ท าการ อบต.หัวโพ  -  -  -  - 10,000,000    ร้อยละระดับ มีที่ท าการ อบต. กองช่าง

บริเวณพื นที่  10  ไร่ ส าหรับบริการประชาชน 1 แห่ง ความพึงพอใจ

ของผู้ใชป้ระโยชน์

116 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -  -  -  - 4,000,000    อาคารศูนย์ เด็กเล็กในต าบล กองช่าง

ต าบลหัวโพในบริเวณ มาตรฐานและเหมาะสม 1 แห่ง (รายละเอียดตาม พัฒนาเด็กเล็ก หัวโพมีอาคาร

พื นที่  10  ไร่ กับวัย แบบมาตรฐานของกรม 1 หลัง ส าหรับการศึกษา

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

117 ขยายเขตไฟฟ้าพร้อม เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าพร้อม   -   - 200,000      200,000         -  ร้อยละระดับ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

หม้อแปลง หมู่ 5 อย่างพอเพียง หม้อแปลง  ความพึงพอใจ ใช้อย่างพอเพียง

 ของผู้ใช้ไฟฟ้า 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร  ชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน

1.  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ เพื่อให้มีความรู้ในการ ประชาชนในต าบลหัวโพ 30,000         30,000           30,000        30,000         30,000         ร้อยละของระดับ ผู้เข้าร่วมโครงการ ส านักงานปลัด

ประชาชน ประกอบอาชีพ หมู่ 1 - 6 ความพึงพอใจของ มีความรู้ในการ

ผู้เขา้ร่วมโครงการ ประกอบอาชีพ

2 ส่งเสริมรายได้ครัวเรือน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในต าบลหัวโพ 20,000         20,000           20,000        20,000         20,000         ร้อยละของระดับ ผู้เข้าร่วมโครงการ ส านักงานปลัด

ยากจนตามโครงการ หมู่ 1 - 6 ความพึงพอใจของ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เศรษฐกิจพอเพียง ผู้เขา้ร่วมโครงการ

3 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพื่อให้กลุ่มอาชีพมีความ ประชาชนในต าบลหัวโพ 50,000         50,000           50,000        50,000         50,000         ร้อยละของระดับ กล่มอาชีพมีความ ส านักงานปลัด

เข็มแข็ง หมู่ 1 - 6 ความพึงพอใจของ เข็มแข็ง

ผู้เขา้ร่วมโครงการ

4 สตรีและครอบครัวกับ เพือ่ส่งเสริมบทบาทสตรี ประชาชนในต าบลหัวโพ 100,000       100,000        100,000      100,000       100,000       ร้อยละของระดับ สตรีในต าบลมี ส านักงานปลัด

วิถีเศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต หมู่ 1 - 6 ความพึงพอใจของ คุณภาพชีวิตที่ดี

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ผู้เขา้ร่วมโครงการ

พอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.4..ยุทธศาสตร.์.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรม และการท่องเที่ยว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่มา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.4...ยุทธศาสตร.์.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรม และการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ



2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร  ชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน

1.  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ส่งเสริมสินค้าภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาสินค้าภูมิปัญญา ประชาชนในต าบลหัวโพ 20,000          - 20,000         - 20,000         ร้อยละของระดับ สินค้าภูมิปัญญา ส านักงานปลัด

ท้อถิ่น (OTOP) ท้องถิ่น หมู่ 1 - 6 ความพึงพอใจของ ท้องถิ่นที่ได้มาตร

ผู้เขา้ร่วมโครงการ ฐานและเป็นที่

ยอมรับ

6 ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้า ประชาชนในต าบลหัวโพ 20,000         20,000           20,000        20,000         20,000         ร้อยละของระดับ การผลิตสินค้า ส านักงานปลัด

การด าเนินงานศูนย์บริการ การเกษตรให้ทันสมัยได้ หมู่ 1 - 6 ความพึงพอใจของ การเกษตรที่ได้รับ

และถ่ายทอดเทคโนโลยี มาตรฐาน ผู้เขา้ร่วมโครงการ การพัฒนามี

การเกษตรประจ าต าบล คุณภาพได้

มาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.4..ยุทธศาสตร.์.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรม และการท่องเที่ยว

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.4...ยุทธศาสตร.์.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรม และการท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่มา

ที่

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

วัตถุประสงค์



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.แผนงานบริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดงานเนื่องในวันส าคัญ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 400,000       400,000        400,000      400,000       400,000       ร้อยละของระดับ ประชาชนมีส่วน ส านักงาน

ต่างๆเช่น วันเฉลิมพระชน ในกิจกรรมของชุมชน และงานรัฐพิธี ความพึงพอใจของ ร่วมในกิจกรรม ปลัด

มพรรษาฯงานพิธีทางศาสนา ผู้เข้าร่วมโครงการ
รัฐพิธีและประเพณีต่างๆ

และวันส าคัญต่างๆ

2 อุดหนุนโครงการอบรม เพื่อป้องกันและแก้ไข อุดหนุนโครงการอบรม 20,000         20,000           20,000        20,000         20,000         ร้อยละของระดับ ปัญหายาเสพติด ส านักงาน
ผู้ประสานพลังแผ่นดิน ปัญหายาเสพติด ผู้ประสานพลังแผ่นดิน ความพึงพอใจของ ลดลง ปลัด

เอาชนะยาเสพติดประจ า ผู้เข้าร่วมโครงการ

หมู่บ้าน (25 ตาสับปะรด)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.2...ยุทธศาสตร.์.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.2..ยุทธศาสตร.์.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดซื ออุปกรณ์ส่งเสริม เพื่อจัดซื อส่ือการเรียนการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั ง 50,000         50,000           50,000        50,000         50,000         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กมีส่ือการเรียนกองการศึกษา

การเรียนการสอน สอนส าหรับการจัดการศึกษา 3 แห่ง มีส่ือการเรียน ทั ง 3 แห่ง มีส่ือ การสอนเพียงพอ

ก่อนปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน การสอนที่ได้มาตรฐาน การเรียนการสอน ต่อการเรียนรู้

เพียงพอต่อเด็กเล็ก

ทุกคน

2 ปรับปรุงและซ่อมแซม เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั ง 100,000       100,000        100,000      100,000       100,000       ศูนย์ฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอาคารสถานที่ที่แข็งแรง 3 แห่ง ได้รับการปรับ น่าอยู่ปลอดภัยได้

เหมาะสมและได้มาตรฐาน ปรุงสถานที่ มาตรฐาน

ส าหรับการจัดการศึกษา

3 ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ประชาชนในต าบลหัวโพ 10,000         10,000           10,000        10,000         10,000         ร้อยละของระดับ การด าเนินงาน กองการศึกษา
กิจการการศึกษานอกระบบ การด าเนินงานด้าน หมู่ 1 - 6 ความพึงพอใจของ ด้านการศึกษา

การศึกษาให้มีมาตรฐาน ผู้เขา้ร่วมโครงการ มีคุณภาพ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.2...ยุทธศาสตร.์.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.2..ยุทธศาสตร.์.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่มา

ที่



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 จ้างเหมาประกอบอาหาร เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก จัดหาอาหารกลางวันที่ถูก 560,000       560,000        560,000      560,000       560,000       เด็กเล็กในศูนย์ เด็กได้รับอาหารที่ กองการศึกษาฯ

กลางวัน ได้มีอาหารกลางวนัที่ถูก หลักโภชนาการให้แก่เด็ก ในเขตต าบลหัวโพ ถูกสุขลักษณะมี

หลักโภชนาการและลดภาระค่า เล็กเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ได้รับอาหาร มีสุขภาพร่างกาย

ใช้จ่ายของผู้ปกครอง และพัฒนาการที่สมวัย กลางวนั แข็งแรงมีพัฒนาการ

ทุกคน สมบูรณ์สมวัย

5 จัดซื ออาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กเล็กและนักเรียน จัดหาวัสดุอาหารเสริม (นม) 696,000       696,000        696,000      696,000       696,000       เด็กเล็กและนักเรียนเด็กเล็กและนักเรียนกองการศึกษาฯ

ในโรงเรียนในสังกัด อนุบาล- ป.6 ได้รับอาหาร ให้กับเด็กเล็กและนักเรียน ในเขตหัวโพ มีสุขภาพร่างกาย

สพฐ.ฯ เสริม (นม) ทุกวัน อนุบาล  -ป.6 ในเขตต าบล (อนุบาล-ป.6)ได้ แข็งแรงเจริญเติบ

หัวโพ รับอาหารเสริม(นม) โตสมวัย

ทุกคน

6 จัดซื ออาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก จัดหาวัสดุอาหารเสริม (นม) 208,000       208,000        208,000      208,000       208,000       เด็กศูนย์พัฒนา เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองการศึกษาฯ

ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เล็กทั ง 3 แห่ง ได้รับอาหาร ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กในเขตต าบล เล็กมีสุขภาพ

เสริม (นม) ทุกวัน  ในเขตต าบลหัวโพ หัวโพได้ ร่างกายแข็งแรง

รับอาหารเสริม(นม) เจริญเติบโตสมวัย

ทุกคน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.2...ยุทธศาสตร.์.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.2..ยุทธศาสตร.์.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 อุดหนุนให้โรงเรียนในสังกัด เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กและ จัดหาอาหารกลางวันที่ถูก 1,432,000    1,432,000      1,432,000   1,432,000    1,432,000    เด็กเล็กและ เด็กได้รับอาหารที่ กองการศึกษา

สพฐ.ฯ โครงการอาหาร นักเรียนได้มีอาหารกลางวนั หลักโภชนาการให้แก่ นักเรียนในเขตหัวโพ ถูกสุขลักษณะมี

กลางวัน ที่ถูกหลักโภชนาการและ เด็กเล็กและนักเรียน เพื่อ (อนุบาล-ป.6)ได้ สุขภาพร่างกาย

ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ ส่งเสริมสุขภาพและ รับอาหารกลางวนั แข็งแรงมีพัฒนา

ปกครอง พัฒนาการที่สมวัย ทุกคน การสมบูรณ์สมวัย

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ เพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต 300,000       100,000         - 100,000        - ศูนย์ฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก ความปลอดภัย เป็นระเบียบ ต าบลหัวโพ ได้รับการปรับ น่าอยู่ปลอดภัยได้

สวยงาม ปรุงภูมิทัศน์ มาตรฐาน

9 การจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อจัดกิจกรรมนันทนาการ เด็กในพื นที่ต าบลหัวโพ 80,000         80,000           80,000        80,000         80,000         เด็กไมน่้อยกวา่ 50% เด็กได้ท ากิจกรรม กองการศึกษาฯ
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้กับเด็ก เป็นการเสริมสร้าง หมู่ 1 - 6 ของต าบลได้ ต่างๆร่วมกันเป็นการ
หัวโพ พัฒนาการที่ดีสมวัย เข้าร่วมกิจกรรม แสดงออกที่เหมาะ

สมมีทัศนคติที่ดี
สมวัย

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.2..ยุทธศาสตร.์.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

ที่

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.2...ยุทธศาสตร.์.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดซื ออุปกรณ์กีฬา เพื่อให้ราษฎร ได้มีวัสดุอุปกรณ์หมู่ 1 - 6 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 60,000          -  -  -  - วัสดุอุปกรณ์ ราษฎรมีวัสดุอุปกรณ์กองการศึกษาฯ

กีฬาส าหรับการฝึกซ้อม กีฬาที่มีคุณภาพและหลาก กฬีา มหีลากหลาย กีฬาที่มีมาตรฐาน 

และแข่งขัน หลายเพื่อสุขภาพร่างกาย ประเภท และรักการออก

ที่แข็งแรง ก าลังกาย

2 ส่งเสริมด้านการออกก าลัง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน หมู่ 1 - 6 10,000         10,000           10,000        10,000         10,000         ร้อยละของระดับ ประชาชนมี กองการศึกษา

กายเพื่อสุขภาพ (แอโรบิค) มีสุขภาพที่ดี ความพึงพอใจ สุขภาพที่ดี

ของผู้เข้าร่วม

โครงการ

3 ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬา เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬา ต าบลหัวโพส่งนักกีฬา 20,000         20,000           10,000        10,000          - นักกีฬาจ านวน ประชาชนในต าบล กองการศึกษา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขันใน 20 คน หัวโพมีสุขภาพ

ระดับต่างๆ แข็งแรงรักการเล่น

กีฬาห่างไกล

ยาเสพติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.2...ยุทธศาสตร.์.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ วัตถุประสงค์

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.2..ยุทธศาสตร.์.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด เพื่อให้ประชาชนมีส่วน จัดกิจกรรมวันสงกราต์และ 100,000       100,000        100,000      100,000       100,000       กิจกรรม ชุมชนร่วมสืบทอด กองการศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมศานา ร่วมในกิจกรรมของชุมชน วันผู้สูงอายุร่วมกันในชุมชน  อยา่งนอ้ย ประเพณีส าคัญ

วัฒนธรรมและประเพณี จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 1 คร้ัง/ปี ให้คงอยู่ต่อไป

ท้องถิ่น สงกรานต์ เช่น วันพระ วันเข้าพรรษา
เข้าพรรษา ออกพรรษา เป็นต้น

5 จัดการแข่งขันกีฬาต้าน เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง ต.หัวโพ  จัดการแข่งขัน 100,000       100,000        100,000      100,000       100,000       โครงการแขง่ขนั เด็ก  เยาวชน และ กองการศึกษา

ยาเสพติดส าหรับประชาชน กายและสร้างความสามัคคี กีฬาประจ าปี แก่เด็ก กีฬาประจ าปี ประชาชนทั่วไป  

และเยาวชนต าบลหัวโพ ด้วยการเล่นกีฬา เยาวชนและประชาชนทั่วไป 1 คร้ัง /ปี  มีสุขภาพอนามัย

ที่ดีห่างไกลยาเสพ

ติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์โครงการ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.2...ยุทธศาสตร.์.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.2..ยุทธศาสตร.์.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ จัดหาอุปกรณ์ ป้องกันและ 80,000         80,000           80,000        80,000         80,000         จ านวนผู้ป่วย ประชาชนมีการ ส านักงาน

ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า จัดให้มีกิจกรรม/หรือรณรงค์ ลดลง ป่วยลดลง ปลัด

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

2 ป้องกันและควบคุมโรค เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ จัดหาอุปกรณ์ ป้องกันและ 63,560         63,560           70,000        70,000         70,000         จ านวนผู้ป่วย ประชาชนมีการ ส านักงาน

ไข้เลือดออก ระบาดของโรคไข้เลือดออก จัดให้มีกิจกรรม/หรือรณรงค์ ลดลง ป่วยลดลง ปลัด

โครงการการท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ ์พ่นยาฆ่ายุงลาย

3 อุดหนุนกิจการสาธารณสุข ส่งเสริมการบริการ อุดหนุนให้แก่กิจการ 100,000       100,000         -  -  - ร้อยละของ อสม.ได้จัดโครงการ ส านักงาน

ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข สาธารณสุขของหมู่บ้าน สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ระดับความ กิจกรรมที่เป็น ปลัด
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) พึงพอใจของผู้ ประโยชน์ต่อชุมชน

เข้าร่วมโครงการ

4 โครงการพระราชด าริ เพื่อด าเนินโครงการพระราช 6 หมู่ 120,000       120,000        120,000      120,000       120,000       ร้อยละของระดับ ประชาชนมี ส านักงาน
สาธารณสุข ด าริด้านสาธารณสุขตาม ความพึงพอใจของ คุณภาพชีวิตที่ดี ปลัด

มติประชาคมหมู่ละ ผู้เข้าร่วมโครงการ

3 โครงการ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.2..ยุทธศาสตร.์.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

โครงการที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.2...ยุทธศาสตร.์.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการ อุดหนุนเทศบาลต าบลโพหัก  - 30,000           25,000        25,000           25,000           ร้อยละของระดับ ประชาชนได้รับ ส านักงาน

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ร่วมในการบูรณาการให้ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร ความพึงพอใจ บริการในการช่วย ปลัด

ช่วยเหลือประชาชนและ ความช่วยเหลือประชาชน จัดการศูนย์ตามโครงการ ของผู้เข้าร่วม เหลือแก้ไขปัญหา
พัฒนาศักยภาพการบริหาร ระดับอ าเภอ โครงการ ความเดือดร้อนได้

จัดการขององค์กรปกครอง อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนท้องถิ่น อ าเภอบางแพ

จังหวัดราชบุรี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.2...ยุทธศาสตร.์.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.2..ยุทธศาสตร.์.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เครือข่ายเยาวชนวัยใสใส่ใจ เพื่อส่งเสริมบทบาทเยาวชน ผู้เข้าร่วมโครงการ 120,000       120,000        120,000      120,000       120,000       ร้อยละของระดับ เยาวชนมีส่วนร่วม ส านักงาน

ชุมชน กับการพัฒนาชุมชน จ านวน  60 คน ความพึงพอใจของ ในการพัฒนาชุมชน ปลัด

ผู้เขา้ร่วมโครงการ

2 สายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบ ผู้เข้าร่วมโครงการ 100,000       100,000        100,000      100,000       100,000       ร้อยละของระดับ สถาบันครอบครัว ส านักงาน

ครัวในต าบลให้มีความอบ จ านวน  50 ครอบครัว ความพึงพอใจของ ในต าบลมีความ ปลัด

อุ่น ผู้เขา้ร่วมโครงการ อบอุ่น

3 โครงการป้องกันสถาบัน เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ประชาชนในเขตต าบลหัว 100,000       100,000        100,000      100,000       100,000       ร้อยละของระดับ ประชาชนมีความ ส านักงาน

ของชาติ และทรัพย์สิน โพ หมู่ 1 - 6 ความพึงพอใจของ ปลอดภัยในชีวิต ปลัด
ผู้เขา้ร่วมโครงการ และทรัพย์สิน

4 จัดกิจกรรมสร้างความ เพื่อสร้างความสามัคคีใน ประชาชนในเขตต าบลหัว 50,000         50,000           50,000        50,000         50,000         ร้อยละของระดับ ประชาชนมีความ ส านักงาน

ปรองดองและสมานฉันท์ ชุมชน โพ หมู่ 1 - 6 ความพึงพอใจของ รักความสามัคคี ปลัด

ต าบลหัวโพ ผู้เขา้ร่วมโครงการ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.2..ยุทธศาสตร.์.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.2...ยุทธศาสตร.์.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 จัดกิจกรรมส่งเสริมระบอบ เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมการให้ ด าเนินการในพื นที่ต าบล 50,000         50,000           50,000        50,000         50,000         ร้อยละของระดับ ประชาชนมีความรู้ ส านักงาน

ประชาธิปไตย ความรู้ในระบอบประชา หัวโพ หมู่ 1 -6 ความพึงพอใจ ความเข้าใจใน ปลัด

ธิปไตย ของผู้เข้าร่วม ระบอบประชาธิป

โครงการ ไตย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.2...ยุทธศาสตร.์.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.2..ยุทธศาสตร.์.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

6. แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ ผู้พิการในเขตต าบลหัวโพ 50,000         50,000           50,000        50,000         50,000         ร้อยละของระดับ ผู้พิการมีคุณภาพ ส านักงานปลัด

ชีวิตผู้พิการ ผู้พิการ หมู่ 1 -6 ความพึงพอใจของ ชีวิตที่ดี

ผู้เขา้ร่วมโครงการ

2 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ ผู้สูงอายุในเขตต าบลหัวโพ 70,000         70,000           70,000        70,000         70,000         ร้อยละของระดับ ผู้สูงอายุมีคุณภาพ ส านักงานปลัด

ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ หมู่ 1 -6 ความพึงพอใจของ ชีวิตที่ดี

ผู้เขา้ร่วมโครงการ

3 เข้าใจกันเข้าใจเอดส์ เพื่อให้ความรู้ในการป้องกัน เยาวชนในเขตต าบลหัวโพ 50,000         50,000           50,000        50,000         50,000         ร้อยละของระดับ เด็กและเยาวชน ส านักงานปลัด

การติดเชื อHIV หมู่ 1 -6 ความพึงพอใจของ มีความรู้ในการ

ผู้เขา้ร่วมโครงการ ป้องกันการติดเชื อ

HIV

โครงการ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.2..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต...

ที่

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.2...ยุทธศาสตร.์เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวีตที่ด.ี.

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

7. แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมทบทวนของ พื่อพัฒนาบุคลากรด้านป้อง อปพร.ในต าบลหัวโพ 50,000          - 50,000         - 50,000         ผู้เข้าอบรม อปพร.ในต าบล ส านักงานปลัด

อปพร. กันภัย 50 นาย/ปี มีความรู้เพิ่ม ปฏิบัติงานอย่างมี

ขึ น ประสิทธิภาพ

2 ป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อให้ประชาชนได้รับ จัดกิจกรรม / จัดหาวัสดุ 50,000         50,000           50,000        50,000         50,000         จ านวน ประชาชนได้รับ ส านักงานปลัด,

ทางถนนในช่วงเทศกาล ความปลอดภัยในชีวิตจาก อุปกรณ์ซ่อมแซมอุปกรณ์ อุบัติเหตุ ความปลอดภัยใน

ส าคัญ จากอุบัติเหตุการจราจร ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ลดลง ชีวิตจากการเดิน

ทาง

โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

วัตถุประสงค์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.2...ยุทธศาสตร.์เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวีตที่ด.ี.

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.2..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต...

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
8.แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเคราะห์เบี ยยังชีพ เพื่อสงเคราะห์เบี ยยังชีพให้ ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิ์ 50,000         50,000           50,000        50,000         50,000         ร้อยละผู้ป่วย ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้ ส านักงานปลัด

ผู้ป่วยเอดส์ แก่ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบี ย เอดส์ที่ได้ เพิ่มในการเลี ยงชีพ

รับเบี ยยังชีพ ตนเองและมีคุณ
ภาพชีวิตที่ดีขึ น

2 สงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้ เพื่อสงเคราะห์เบี ยยังชีพให้ ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนใน 6,800,000    6,000,000      7,200,000   7,200,000    7,500,000    ร้อยละผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับการ ส านักงาน

สูงอายุ แก่ผู้สูงอายุในเขตต าบล ต าบลหัวโพและมีอายุตั งแต่ ที่ได้รับเบี ย ช่วยเหลือและมี ปลัด

ที่มาลงทะเบียนให้ทั่วถึง 60 ปีขึ นไป จะมีสิทธิรับ ยังชีพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ น
และครอบคลุม เบี ยยังชีพ

3 สงเคระห์เบี ยยังชีพผู้พิการ เพื่อสงเคราะห์เบี ยยังชีพให้ ผู้พิการที่ลงทะเบียนจะได้ 1,650,000    1,600,000      1,920,000   2,000,000    200,000       ร้อยละผู้พิการ ผู้พิการมีรายได้เพิ่ม ส านักงาน
แก่ผู้พิการที่ลงทะเบียนฯ รับเบี ยยังชีพ ที่ได้รับเบี ย ในการเลี ยงชีพตน ปลัด
และไม่สามารถประกอบ ยังชีพ เองและมีคุณภาพ
อาชีพเลี ยงตนเองได้ ชีวิตที่ดีขึ น

4 สมทบกองทุนสวัสดิการ เพื่อส่งเสริมการบริหาร กองทุนสวัสดิการชุมชน 25,000         25,000           25,000        25,000         25,000         ร้อยละของระดับ การบริหารกองทุน ส านักงาน
ชุมชน อบต.หัวโพ กองทุนสวัสดิการชุมชน ต าบลหัวโพ ความพึงพอใจใจ สวัสดิการชุมชนมี ปลัด

ให้มีประสิทธิภาพ ของผู้เข้าร่วม ประสิทธิภาพ
โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.2...ยุทธศาสตร.์เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวีตที่ด.ี.

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.2..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต...

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

โครงการที่



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
8.แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2556 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 สนับสนุนการบริหารงาน เพื่อการบริหารงานกองทุน สนับสนุนงบประมาณจัด 90,000         90,000           90,000        90,000         90,000         จ านวนเงิน ราษฎรต าบลหัวโพ ส านักงาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ หลักประกันสุขภาพ อบต. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ที่สมทบ มีสุขภาพที่แข็งแรง ปลัด

อบต.หัวโพ หัวโพ เป็นไปอย่างมี ป้องกันโรคและฟื้นฟูใน ตามหลักเกณฑ์

ประสิทธิภาพ ต าบลหัวโพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.2...ยุทธศาสตร.์เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวีตที่ด.ี.

ที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับโครงการ วัตถุประสงค์

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.2..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต...



4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2556 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สร้างจติส านึกในการอนุรักษ์ เพื่อสร้างจิตส านึกของ ผู้เข้าร่วมโครงการในต าบล 20,000          - 20,000        20,000         20,000         ร้อยละของระดับ ประชาชนมีจิต ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ ประชาชนในการอนุรักษ์ หัวโพ หมู่ 1 - 6 ความพึงพอใจของ ส านึกในการอนุรักษ์ ปลัด

ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ ผู้เขา้ร่วมโครงการ ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อม

2 ส่งเสริมการคัดแยกขยะ เพื่อลดปัญหาส่ิงแวดล้อม ผู้เข้าร่วมโครงการในต าบล 100,000        - 100,000      60,000         60,000         ร้อยละของระดับ ปัญหาส่ิงแวดล้อม ส านักงาน

เพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม จากขยะ หัวโพ หมู่ 1 - 6 ความพึงพอใจของ จากขยะลดลง ปลัด

ส่งเสริมความรู้การจัดการ ผู้เขา้ร่วมโครงการ

ขยะ

3 การขุดลอกคลอง เพื่อแก้ปัญหาการระบายน  า ด าเนินการในต าบลหัวโพ 600,000       600,000        600,000      600,000       600,000       น  ามีการระบาย การระบายน  าเป็น ส านักงาน

ลอกวัชพืช ได้ช้าและท าให้คุณภาพน  า หมู่ 1 - 6 ได้ดีขึ น ไปอย่างมีประสิทธิ ปลัด

ดีขึ น ภาพและมีคุณภาพ

ที่ดี

4 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเพิ่มพูนทรัยพยากร ปลูกต้นไม้ในเขตต าบลตาม 10,000           10,000        10,000         พื นที่ป่า ทรัพยากรป่าไม้ใน ส านักงาน

ป่าไม้ในเขตป่าไม้และที่ พระราชเสาวนีย์ เพิ่มขึ น เขตต าบลเพิ่มมาก ปลัด

สาธารณะ ขึ น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.5..ยุทธศาสตร.์.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.5...ยุทธศาสตร.์.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จ้างเหมาในการจัดเก็บ เพื่อก าจัดขยะบริเวณที่ ด าเนินการในต าบลหัวโพ 800,000       800,000        800,000      800,000       800,000       จ านวนขยะลดลง หมู่บ้าน ชุมชน กองช่าง

และก าจัดขยะมูลฝอย สาธารณะและพื นที่ที่ หมู่ 1 - 6 ปราศจากขยะ

บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ อบต.ก าหนด
หรือพื นที่ อบต.หัวโพ

ก าหนด

2 จัดซื อถังรองรับขยะ เพื่อก าจัดขยะอย่างมีประ ด าเนินการในต าบลหัวโพ 200,000        - 50,000         - 50,000         จ านวนขยะลดลง หมู่บ้าน ชุมชน กองช่าง
สิทธิภาพ หมู่ 1 - 6 ปราศจากขยะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.5..ยุทธศาสตร.์.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.5...ยุทธศาสตร.์.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการที่



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1 แผนงาน บริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ฝึกอบรมคณะผู้บริหารสมา 200,000       200,000        200,000      200,000       200,000       ร้อยละผู้เข้า ผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ส านักงาน

ความรู้ความสามารถในการ ชิกสภาพนักงานส่วนต าบล รับการอบรม ความสามารถ ปลัด

ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้า และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ มีวิสัยทัศน์สามารถ

ที่ให้กับบุคลากร ปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

2 ส่งเสริมคุณธรรมและ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมและ 25,000         25,000           25,000        25,000         25,000         ร้อยละผู้เข้า ผู้เข้ารับการอบรม ส านักงาน

จริยธรรมข้าราชการและ จริยธรรมของข้าราชการและ จริยธรรมข้าราชการและ รับการอบรม มีคุณธรรมจริยธรรม ปลัด
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.หัวโพ เจ้าหน้าที่ขององค์การ มีความรู้

ส่วนต าบลหัวโพ บริหารส่วนต าบลหัวโพ

3 จัดการเลือกตั งนายกอบต./ เพื่อจัดการเลือกตั งในต าบล จัดการเลือกตั งผู้บริหาร 100,000       100,000        300,000      50,000         50,000         ร้อยละของ อบต.จัดการเลือก ส านักงาน

สมาชิกสภาอบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา จ านวนประชากร ตั งได้ตามระเบียบ ปลัด

(ครบวาระ/ซ่อม) ผู้มีสิทธิเลือกตั ง ปฏิบัติ

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

วัตถุประสงค์

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.4..ยุทธศาสตร.์.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว

โครงการ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.4...ยุทธศาสตร.์.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1 แผนงาน บริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท

4 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เผย 30,000         30,000           30,000        30,000         30,000         จ านวนครัว ราษฎรมีความรู้ ส านักงานปลัด

โครงการตามนโยบายของ ความรู้กิจกรรม โครงการ แพร่องค์ความรู้ กิจกรรม เรือนที่ได้ ต่าง ๆ ตามกิจกรรม 

รัฐ ภารกิจหน้าที่ขององค์กร นโยบายของรัฐบาล และ รู้ข้อมูลข่าว นโยบายของรัฐบาล

นโยบายรัฐบาลให้ประชาชน ขององค์กร สาร และของ อบต.ฯ

ได้ทราบ

5 ปรับปรุงอาคารส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ปรับปรุงอาคารส านักงาน 500,000        - 500,000       -  - ร้อยละผู้มา อาคารส านักงาน ส านักงาน

อบต.หัวโพ การให้บริการและอ านวย อบต.หัวโพ รับบริการ อบต.หัวโพ ปลัด

ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ มีความพอใจ มีความสวยงาม

ราชการ และสะดวกต่อผู้มา

ติดต่อ

ผลที่คาดว่าจะได้รับโครงการ วัตถุประสงค์ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.4...ยุทธศาสตร.์.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.4..ยุทธศาสตร.์.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)



=

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1 แผนงาน บริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 จัดท าป้ายบอร์ดประชา เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เผย 60,000          - 60,000         -  - จ านวนครัว ราษฎรมีความรู้ ส านักงาน

สัมพันธ์ในหมู่บ้าน ข่าวสาร แนะน าข้อมูล แพร่องค์ความรู้ กิจกรรม เรือนที่ได้ เกี่ยวกับองค์ความรู้ ปลัด

ให้กับประชาชน นโยบายของรัฐบาล และ รู้ข้อมูลข่าว ต่างๆนโยบายของ

ขององค์กรในหมู่บ้าน สาร รัฐบาลและของ 

7 ฝึกอบรมและสัมมนาหรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  อบรม สัมมนา ผู้บริหาร 200,000       200,000        200,000      200,000       200,000       ร้อยละผู้เข้ารับ ผู้บริหาร   สมาชิก ส านักงาน

ศึกษาดูงานของคณะ ความรู้ความสามารถในการ สมาชิกสภา พนักงาน การอบรม สภาพนักงานส่วน ปลัด

ผู้บริหาร สมาชิกสภา ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้า ส่วนต าบล  ผู้น าท้องถิ่น มีความรู้ ผู้เกี่ยวข้องฯ มีความ

พนักงานส่วนต าบล ที่ให้กับผู้บริหารสมาชิกสภา กลุ่มอาชีพ และผู้เกี่ยวข้อง รู้ความสามารถ มี

ลูกจ้างประจ า พนักงานส่วนต าบลและผู้ 50 คน วิสัยทัศน์สามารถ

พนักงานจ้างของ อบต. ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานได้อย่าง

ผู้น าชุมชน  อปพร.

อสม.และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.4...ยุทธศาสตร.์.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.4..ยุทธศาสตร.์.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1 แผนงาน บริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 อบต.สัญจรพบประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ประชุมการจัดท า/ปรับ 25,000         25,000           25,000        25,000         25,000         ร้อยละของผู้ รับทราบปัญหาของชาวบ้านส านักงาน

ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แผน หมู่ 1-6 เข้าร่วมประชุม และแก้ไขปัญหาได้ตรงตามปลัด
โดยสะท้อนความต้องการของ ความต้องการ
ชาวบ้าน

9 ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม สนับสนุนการจัดประชุม 20,000         20,000           20,000        20,000         20,000         ร้อยละของผู้ จัดท า/ปรับแผน ส านักงาน
การจัดประชุมประชาคม ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ประชาคม เข้าร่วมประชุม ม.1 -6 มีความ ปลัด

โดยสะท้อนความต้องการของ ถูกต้อง

ชาวบ้าน

10 ออกหน่วยบริการประชาชน เพื่ออ านวยความสะดวก ออกบริการจัดเก็บภาษี 30,000         30,000           30,000        30,000         30,000         จ านวนผู้มาเสีย ประชาชนได้รับ ส านักงาน
ในการจัดเก็บภาษีเคล่ือนที่ และให้ความรู้แก่ผู้เสียภาษี ภายในต าบลหัวโพ ภาษี ความสะดวกและมี ปลัด

หมู่ 1 - 6 ความเข้าใจในการ
เสียภาษี

11 จัดท าแผนที่ภาษีและทะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน หมู่ 1 - 6 400,000       400,000        400,000      400,000       400,000       6 หมู่ การจัดเก็บภาษีมี กองคลัง
เบียนทรัพย์สิน การจัดเก็บภาษี ส ารวจเพื่อรวบรวม ประสิทธิภาพ

โครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.4..ยุทธศาสตร.์.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.4...ยุทธศาสตร.์.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ถนนกว้าง 6 เมตร 2,333,333    2,333,333      2,333,333    -  - ร้อยละของระดับ ประชาชนได้มีถนน กองช่าง
เลียบคลองตาคต-ด าเนิน ส าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,690 เมตร ความพึงพอใจ ส าหรับใช้ในการ
สุดเขต หมู่ที่ 4 ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง คมนาคมได้อย่าง

สัญจร สะดวก

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ถนนกว้าง 6 เมตร 2,050,000    2,050,000      2,050,000   2,050,000     - ร้อยละของระดับ ประชาชนได้มีถนน กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 2,000 เมตร ความพึงพอใจ ส าหรับใช้ในการ
สายบ้านหัวโพ - บ้านไผ่ ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง คมนาคมได้อย่าง
แหลม (ช่วงที่ 4) หมู่ 4 สัญจร สะดวก

3 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ถนนกว้าง 6 เมตร 2,040,000    2,040,000      2,040,000    -  - ร้อยละของระดับ ประชาชนได้มีถนน กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,500 เมตร ความพึงพอใจ ส าหรับใช้ในการ
สายบ้านหัวโพ - บ้านหนอง ได้อย่างสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง คมนาคมได้อย่าง
ฟ้าแลบ หมู่ 4

4 ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ สนามกีฬา กว้าง 90 ม. 4,500,000     -  -  -  - ร้อยละของระดับ ประชาชนมีสถาน กองช่าง
และสวนสาธารณะ หมู่ 5 พักผ่อนหย่อนใจ ยาว 120 ม. พร้อมอัฒจันทร์ ความพึงพอใจของ ที่พักผ่อนหย่อนใจ

และสวนสาธารณะบริเวณ ผู้ใช้ประโยชน์
ที่ดิน 10 ไร่ หมู่ 5

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร.์..การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
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งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02/1 



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง  - 1,722,000      1,722,000   1,722,000     - ร้อยละของระดับ ประชาชนมีถนน กองช่าง

บ้านไผ่แหลม หมู่ 4 ส าหรับใชใ้นการคมนาคม ยาว 1,000 ม. จากบ้านไผ่ ความพึงพอใจของ ส าหรับใช้ในการ
ถึงต าบลดอนคลัง ได้อย่างสะดวก แหลม หมู่ 4 ต าบลหัวโพถึง ใช้เส้นทางสัญจร คมนาคมได้อย่าง

ต าบลดอนคลัง สะดวก

6 ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบ เพื่อประชาชนได้มีถนน ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 6 ม.  - 1,900,000      1,900,000   1,900,000     - ร้อยละของระดับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
คลองตาคต-ด าเนิน ฝ่ังหมู่ 2 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 2,000 ม. ความพึงพอใจของ ส าหรับใช้ในการ
จากสะพานบ้านนางทรงถึง ได้อย่างสะดวก ใช้เส้นทางสัญจร คมนาคมได้อย่าง
เขตติดต่อวัดแก้ว สะดวก
กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม.

7 ก่อสร้างสะพาน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้มีสะพาน ก่อสร้างสะพานกว้าง  -  -  - 11,000,000     - ร้อยละของระดับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
ข้ามคลองตาคต-ด าเนิน ส าหรับใช้ในการคมนาคม 7 ม. ยาว 20 ม. ความพึงพอใจของ ส าหรับใช้ในการ
เชื่อม ม.4 กว้าง 7 ม. ได้อย่างสะดวก ใช้เส้นทางสัญจร คมนาคมได้อย่าง
ยาว 20 ม. สะดวก
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