
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์ 

 

 
 

โดย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิม์่วงพันธ ์

ต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160  
โทรศัพท์  ๐35-610519, / โทรสาร ๐35-610519 ต่อ 102 



แบบ  ผ.02

ตวัชี้วัด

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

1 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 1 ต าบลโพธิ์
ม่วงพันธ์ อ าเภอสามโก้  
จังหวัดอ่างทอง

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างในการสัญจร
ช่วงเวลากลางคืน

ติดต้ังดวงโคม  หรือขยายเขต
ไฟฟ้า ปักเสา พาดสายตาม
แบบแปลนการไฟฟ้าฯ

     266,962.00                    -                      -                      -                      -    
ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น

ร้อยละ 80

การคมนาคมช่วง
กลางคืนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

2 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 2 ต าบล
โพธิ์ม่วงพันธ์ อ าเภอสามโก้ 
จังหวัดอ่างทอง

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างในการสัญจร
ช่วงเวลากลางคืน

ติดต้ังดวงโคม  หรือขยายเขต
ไฟฟ้า ปักเสา พาดสายตาม
แบบแปลนการไฟฟ้าฯ

     456,242.00                    -                      -                      -                      -    
ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น

ร้อยละ 80

การคมนาคมช่วง
กลางคืนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

3 ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า  ขนาด  15 
 แอมป์  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโบสถ์

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโบสถ์
ได้มีมิเตอร์ไฟฟ้าใช้เป็น
ของตนเอง

มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 
แอมป์

         4,622.00                    -                      -                      -                      -   จ านวน
1

แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดโบสถ์ได้มีมิเตอร์
ไฟฟ้าใช้เป็นของ
ตนเอง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์  อ าเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดอ่างทอง ยุทธศาสตร์ ที่ 4  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ผลที่คาด
ว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณ



ตวัชี้วัด

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  หมู่  3 เพื่อติดต้ังหม้อแปลง
และมิเตอร์ไฟฟ้า
เพื่อใช้กับระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาล
ขนาดใหญ่ หมู่ที่  3  
ต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์  
อ าเภอสามโก้  จังหวัด
อ่างทอง (บริเวณตรง
ข้ามส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์
ม่วงพันธ์)

1. ติดต้ังชุดแยกสาย (BA) 
    จ านวน  1  ชุด
2. ปักเสาคอนกรีตอัตแรง
ขนาด 12  เมตร  จ านวน  1
  ต้น พาดสายเคเบิ้ลอากาศ
ขนาด 50 ต.มม. จ านวน 2 
สายร ะยะทาง 5 เมตร
(ติดต้ังแล้วเสร็จเป็น
ทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์ ม่วงพันธ์)
3. ติดต้ังหม้อแปลง 1 เฟส. 
22,000-460/230 โวลท์ 
 ขนาด 30 เควีเอ. จ านวน  
1 เคร่ือง (ติดต้ังแล้วเสร็จ
เป็นทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์ม่วง
พันธ์)

     135,963.00                    -                      -                      -                      -   จ านวน
1

แห่ง

ระบบประปาหมู่บ้าน
ได้มีหม้อแปลงและ
มิเตอร์ไฟฟ้าใช้

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม
เคร่ืองออกก าลังกาย หมู่ 2

เพื่อใช้พื้นที่เป็นศูนย์รวม
ในการท ากิจกรรมร่วมกัน

อาคารเอนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 9.00 เมตร ยาว 
15.00 เมตร สูง 4.00 
เมตร หรือตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

                   -        224,000.00                    -                      -                      -   จ านวน
ประชาชน
ที่ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมีส่วนร่วม
และสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



ตวัชี้วัด

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

6 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1
 จากคันคลองชลประทาน ถึง
บ้านนายจัง แซ่โค้ว

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างในการสัญจร
ช่วงเวลากลางคืน

1. ปักเสาคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 9 เมตร จ านวน 27 
ต้น,พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวน ขนาด 50 ต.มม. 
จ านวน 1 สาย ระยะทาง 
800 เมตร พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ
2. พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวน ขนาด 25 ต.มม. 
จ านวน 1 สาย ระยะทาง 
800 เมตร,ติดต้ังชุดโคม
ฟลูออเรสเซนต์ขนาด 2X36
 วัตต์ จ านวน 12 ชุด พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ (ติดต้ังแล้ว
เสร็จเป็นทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์ม่วงพันธ์)

                   -        322,816.00                    -                      -                      -   ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

ร้อยละ 80

การคมนาคมช่วง
กลางคืน มีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



ตวัชี้วัด

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าประปา
  หมู่  6  และติดต้ังหม้อแปลง
ไฟฟ้า  ขนาด  30kv  1  ลูก  
ตรงบ้านนายจวน  สาพงษ์เอี่ยม

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างในการสัญจร
ช่วงเวลากลางคืน

1. ปักเสาคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 12 เมตร จ านวน 3 
ต้น, พาดเคเบิลอากาศ 50 
ต.มม. จ านวน 2 สาย 
ระยะทาง 40 เมตร
2. ปักเสาคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 12 เมตร จ านวน 1 
ต้นพาดเคเบิลอากาศ 50 
ต.มม. จ านวน 2 สาย 
ระยะทาง 50 เมตร (ติดต้ัง
แล้วเสร็จเป็นทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์ม่วงพันธ์)
3. ติดต้ังหม้อแปลง 1 เฟส. 
22,000-460/230 โวลท์ 
ขนาด 30 เควีเอ จ านวน 1 
เคร่ือง (ติดต้ังแล้วเสร็จเป็น
ทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์)

                   -        191,217.00                    -                      -                      -   ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

ร้อยละ 80

การคมนาคมช่วง
กลางคืน มีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  จาก
บ้านนายมิน  คงชั้น  ถึงบ้าน
นายณัฐพร  สาพงษ์เอี่ยม  หมู่ 
 6  ต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างในการสัญจร
ช่วงเวลากลางคืน

พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน
ขนาด  50  ต.มม. เพิ่ม
จ านวน  1  สาย  ระยะทาง 
 300  เมตร  พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ

                   -   19,068.00                          -                      -                      -   ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 
ร้อยละ 80

การคมนาคมช่วง
กลางคืน มีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



ตวัชี้วัด

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

9 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 7
  บริเวณ สะพานตาฉี่

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างในการสัญจร
ช่วงเวลากลางคืน

1. ปักเสาคอนกรีตอ้ดแรง
ขนาด 9 เมตร จ านวน 8 ต้น
,พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน
 ขนาด 50 ต.มม. จ านวน 1
 สาย ระยะทาง 320 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์
1.2 พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวนขนาด 25 ต.มม. 
จ านวน 1 สาย ระยะทาง 
320 เมตร,ติดต้ังชุดโคม
ฟลูออเรสเซนต์ขนาด 2X36
 วัตต์ จ านวน 4 ชุด พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ (ติดต้ังแล้ว
เสร็จเป็นทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์ม่วงพันธ์)

                   -          91,907.00                    -                      -                      -   ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

ร้อยละ 80

การคมนาคมช่วง
กลางคืน มีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

10 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์

เพื่อใช้พื้นที่เป็นศูนย์รวม
ในการท ากิจกรรมร่วมกัน

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์

                   -          30,000.00                    -                      -                      -   จ านวน
ประชาชน

ที่ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมีส่วนร่วม
และสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
อเนกประสงค์

เพื่อใช้พื้นที่เป็นศูนย์รวม
ในการเล่นกีฬาและท า
กิจกรรมร่วมกัน

ก่อสร้างสนามกีฬาคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 13 
เมตร ยาว 22 เมตร หนา 
0.10 เมตร โดยมีพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 286 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นสนาม
วอลเลย์บอล และสนาม
ตะกร้อ พร้อมติดต้ังเสา
พร้อมตาข่าย

                   -        133,000.00                    -                      -                      -   จ านวน
ประชาชน

ที่ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง และมีส่วน
ร่วมในการท า
กิจกรรมร่วมกัน

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก



ตวัชี้วัด

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

12 โครงการถมดินบริเวณด้านหลัง
ร้านค้าชุมชน (OTOP) หมู่ที่ 2

เพื่อใช้พื้นที่เป็นศูนย์รวม
ในการท ากิจกรรมร่วมกัน

ถมดินบริเวณด้านหลังร้านค้า
ชุมชน (OTOP) มีพื้นที่ดินถม
ไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม.  
ความสูงเฉล่ีย 2.50 เมตร 
พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร
 จ านวน 9 ท่อน วางแผ่น
พื้นส าเร็จ ยาว 3.00 เมตร 
จ านวน 6 แผ่น รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ก าหนด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

                   -                      -        168,000.00                    -                      -   จ านวน
ประชาชน

ที่ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมีส่วนร่วม
และสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน

กองช่าง

13 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่
ที่ 2

ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้
เพื่อการอุปโภค บริโภค 
โดยทั่วถึงกันและ
เพียงพอต่อความต้องการ

ขุดเจาะบ่อบาดาลแบบกรวด
กรุรอบบ่อ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ใช้
ท่อพีวีซี ชั้น 13.5 ความลึก
ไม่น้อยกว่า 180 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ อบต.
ก าหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 
ป้าย

                   -                      -        299,000.00                    -                      -   ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

ร้อยละ 80

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ไว้เพื่อการอุปโภค 
บริโภค โดยทั่วถึงกัน
และเพียงพอต่อ
ความต้องการ

กองช่าง

โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่



ตวัชี้วัด

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

14 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล
 7 คน แบบไม่ปูหญ้า

เพื่อให้ประชาชนได้มี
สนามส าหรับเล่นฟุตบอล

ก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน
 แบบไม่ปูหญ้า ขนาดกว้าง 
45 เมตร ยาว 65 เมตร

                   -                      -          64,000.00                    -                      -   ประชาชน
ได้มี

สถานที่
ส าหรับ
เล่นกีฬา

ประชาชนได้มีสุข
ร่างกายที่แข็งแรง
จากการเล่นกีฬา

กองช่าง

15 โครงการติดต้ังม่านพลาสติก

แบบเล่ือนกั้นระหว่างห้องศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าชุมนุม

เพื่อใช้กั้นระหว่างห้อง 

และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า
ม่านพลาสติกแบบเล่ือนกั้น
ระหว่างห้อง ขนาดยาว 
7.70 เมตร สูง 2.80 เมตร

                   -                      -          30,000.00        30,000.00                    -   ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์

เพื่อความสะดวก
และประหยัดค่าไฟฟ้า

กองช่าง

16 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการ
เล่น

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็ก

สร้างนามเด็กเล่นสร้าง ขนาด
 100 ตร.ม.

                   -                      -                      -                      -                      -   จ านวน 1 
แห่ง

เด็กได้รับการส่งเสริม
การเรียนรู้ และมี
พัฒนาการที่ดี

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างร้ัวล้อมและ
ประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดท่าชุมนุม

เพื่อความปลอดภัยของ
ครูและเด็กนักเรียน
รวมถึงทรัพย์สินของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ร้ัวล้อมรอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขนาดความยาว 55 
เมตร สูง 2 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย

                   -                      -        350,000.00      350,000.00                    -   จ านวน 1 
แห่ง

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มีร้ัวล้อมรอบ
และมีความปลอดภัย

กองช่าง

18 ติดต้ังเหล็กดัดร้ัวศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโบสถ์

เพื่อความปลอดภัยของ
ครูและเด็กนักเรียน
รวมถึงทรัพย์สินของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ติดต้ังเหล็กดัดร้ัวศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดโบสถ์ 
รายละเอียดตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด

                   -                      -          50,000.00        50,000.00                    -   จ านวน 1 
แห่ง

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

19 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อพัฒนาส่ิงแวดล้อม
ต่าง ๆบริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้สวยงาม

จัดกิจกรรมรณรงค์การ
ร่วมกันรักษาส่ิงแวดล้อม

                   -                      -        100,000.00      100,000.00                    -   จ านวน 1 
แห่ง

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสะอาด สวยงาม 
เรียบร้อย

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
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 2561
( บาท )

 2562
( บาท )
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20 โครงการเปล่ียนฝ้าและระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโบสถ์

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
และเพื่อความปลอดภัย
ต่างๆ

เปล่ียนฝ้าและระบบไฟฟ้า
ส่องสว่าง

                   -                      -          50,000.00        50,000.00                    -   จ านวน 1 
แห่ง

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างอย่างเพียงพอ

กองช่าง

21 โครงการจัดท าป้ายชื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์ (ท่า
ชุมนุม)

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มีป้ายบอกชื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จัดท าป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

                   -                      -          10,000.00        10,000.00                    -   จ านวน 1 
แห่ง

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มีป้ายบอกชื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองช่าง

22 โครงการร้ืออาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดโบสถ์

เพื่อร้ืออาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดโบสถ์หลังเดิม
และสร้างอาคารหลัง
ใหม่ทดแทนอาคารเดิมที่
ช ารุด

ร้ืออาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดโบสถ์

                   -                      -        100,000.00      100,000.00                    -   จ านวน 1 
แห่ง

เพื่อร้ืออาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหลัง
เดิมและเพื่อปลูก
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหลังใหม่ทดแทน
อาคารเดิม

กองช่าง

23 โครงการสร้างรางน้ าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์

เพื่อสร้างรางน้ าส าหรับ
รับและระบายน้ า

สร้างรางน้ า                    -                      -          70,000.00        70,000.00                    -   จ านวน 1 
แห่ง

เพื่อสร้างรางน้ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์

กองช่าง

24 โครงการปรับปรุงห้องน้ าครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์

เพื่อปรับปรุงห้องน้ าครู ปรับปรุงห้องน้ าครู                    -                      -          20,000.00        20,000.00                    -   จ านวน 1 
แห่ง

เพื่อปรับปรุงห้องน้ า
ครู ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์ม่วง
พันธ์

กองช่าง

25 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สนามฝ่ังตรงข้ามที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
ม่วงพันธ์ (สวนหย่อม)

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สนามฝ่ังตรงข้ามที่ท า
การองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์ 
(สวนหย่อม)

ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามฝ่ัง
ตรงข้ามที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์ม่วง
พันธ์ (สวนหย่อม)

                   -                      -          50,000.00        50,000.00                    -   จ านวน 1 
แห่ง

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สนามฝ่ังตรงข้ามที่
ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
โพธิ์ม่วงพันธ์ 
(สวนหย่อม)

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก



ตวัชี้วัด

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

26 โครงการสร้างห้องสุขาส าหรับ
จัดกิจกรรมข้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์ม่วงพันธ์

เพื่อสร้างห้องสุขา
ส าหรับจัดกิจกรรมข้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์

สร้างห้องสุขาส าหรับจัด
กิจกรรมข้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์ม่วงพันธ์

                   -                      -          50,000.00        50,000.00                    -   จ านวน 1 
แห่ง

เพื่อสร้างห้องสุขา
ส าหรับจัดกิจกรรม
ข้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์ม่วง
พันธ์

กองช่าง

27 โครงการสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เพื่อจัดท าสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก 
กรมโยธาธิการและผัง
เมือง ส านัก
สถาปัตยกรรมก าหนด

จัดท าสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ขนาดพื้นที่ไม่เกิน
 1 ไร่ รายละเอียดตามแบบ
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ส านักสถาปัตยกรรมก าหนด

                   -        800,000.00      800,000.00      800,000.00      800,000.00 จ านวน 1 
แห่ง

เพื่อจัดท า
สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรม
ราชาภิเษก กรม
โยธาธิการและผัง
เมือง ส านัก
สถาปัตยกรรมก าหนด

กองช่าง

28 โครงการถมดินก่อสร้างลาน
ตากข้าว หมู่ 3

เพื่อให้ประชาชนได้มีลาน
ไว้ส าหรับตากข้าวและ
พืชผลทางการเกษตร

ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 
13 เมตร ถมดินสูง 1.00 
เมตร  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย

                   -                      -                      -        100,000.00                    -   ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์
จากลาน
ตากข้าว

ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้มีลานไว้
ส าหรับตากข้าวและ
พืชผลทางการเกษตร

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
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( บาท )
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29 โครงการก่อสร้างอาคารพร้อม
เทพื้น เพื่อติดต้ังเคร่ืองออก
ก าลังกาย หมู่ 6

เพื่อให้ประชาชนได้มี
สถานที่และมีเคร่ืองออก
ก าลังกาย

ขนาดกว้าง 6.00  เมตร ยาว
 12 เมตร หรือตามแบบ 
อบต.ก าหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย

                   -                      -                      -        400,000.00                    -   ประชาชน
ได้มีสถานที่
และ
อปุกรณ์
ส าหรับออก
ก าลังกาย

ประชาชนได้มีสุข
ร่างกายที่แข็งแรง
จากการเล่นกีฬา

กองช่าง

30 โครงการปรับปรุงลานปูน
อเนกประสงค์ หมู่ 7

เพื่อให้ลานปูนใช้งานได้
เช่นเดิม

ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 17 
เมตร ยาว 76 เมตร หรือตาม
แบบ อบต.ก าหนด พร้อมปา้ย
ประชาสัมพนัธโ์ครงการ จ านวน
 1 ปา้ย

                   -                      -                      -        700,000.00      700,000.00 ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน

ประชาชนได้มีลานไว้
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

กองช่าง

31 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 1  จากคัน
คลองชลประทาน ถึงบ้านนาง
เฉลียว แก้วภักดี

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างในการสัญจร
ช่วงเวลากลางคืน

ขยายเขตไฟฟ้า ปักเสา พาด
สายติดต้ังดวงโคม หรือตาม
แบบแปลนการไฟฟ้าฯ 
ระยะทาง 200 เมตร

                   -                      -                      -          50,000.00                    -   ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น
ร้อยละ 80

ป้องกันอันตรายจาก
สายไฟฟ้าที่พาดผ่าน
หลังคาบ้าน

กองช่าง

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะรอบบึงบ้านเชียง หมู่
 2

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างในการสัญจร
ช่วงเวลากลางคืน

ขยายเขตไฟฟ้า ปักเสา พาด
สาย ติดต้ังดวงโคม หรือตาม
แบบแปลนการไฟฟ้าฯ 
ระยะทาง 1,500 เมตร

                   -                      -                      -   200,000.00                        -   ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น
ร้อยละ 80

การคมนาคมช่วง
กลางคืนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

33 โครงการปรับปรุงระบบประปา
 หมู่ 6 บ้านในไร่

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
สะอาดไว้เพื่อการบริโภค
 อุปโภค โดยทั่วถึงและ
เพียงพอต่อความต้องการ

ปรับปรุงระบบ/ ขยายเขต
ประปา/เปล่ียนท่อเมนต์
ประปาหรือตามแบบที่ อบต.
ก าหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย

                   -                      -                      -   500,000.00                        -   ประชาชน
มีน้ าใช้
ร้อยละ 
100

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ไว้เพื่อการอุปโภค 
บริโภคโดยทั่วถึงและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก



แบบ  ผ.02

ตวัชี้วัด

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

1 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก หมู่ที่ 1 ถนนสายบ้านซ้ง 
 ถึงบ้านนายเจริญ เม่นเกาะ

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว  
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
ขนาดกว้างเฉล่ีย 2.50 เมตร
 ยาว 500 เมตร หนา 0.10
 เมตร

73,000.00       -                 -                 -                 -                 ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก 
ร้อยละ 80
  ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกหมู่ที่ ๑ ถนนสายคันคลอง
ถึงบ้านนางกัลยา ปรางค์ทอง

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
 และมีถนนที่ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
ขนาดกว้างเฉล่ีย 2.50 เมตร
 ยาว 250 เมตร หนา 0.10
  เมตร

36,000.00       -                 -                 -                 -                 ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก 
ร้อยละ 80
  ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก  หมู่ 1 ถนนสายคันคลอง
ชลประทาน  8 ซ้าย 1 ขวา 
จากสะพานปูน ถึงบ้านนาง
ละออ สามทอง

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
 และมีถนนที่ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
ขนาดกว้างเฉล่ีย 2.50 เมตร
 ยาว 800 เมตร หนา 0.10
 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย

117,000.00     -                 -                 -                 -                 ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก 
ร้อยละ 80
  ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์  อ าเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดอ่างทอง ยุทธศาสตร์ ที่ 4  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณ
ผลที่คาด

ว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก



ตวัชี้วัด

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

4 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก หมู่ที่ 3  จากบริเวณบ้าน
นายประเสริฐ คงอ่อน ถึงนา
นายประเทือง กันฑัพย์

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
ขนาดกว้างเฉล่ีย 2.50 เมตร
 ยาว 250 เมตร ลงหินคลุก
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร

36,000.00       -                 -                 -                 -                 ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก 
ร้อยละ 80
  ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก หมู่ที่ 3  จากบริเวณบ้าน
นางสมจิตร  รุ่งเรือง ถึงบ้าน
นายเสนาะ ปั้นงาม

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
ขนาดกว้างเฉล่ีย 2.50 เมตร
 ยาว 200 เมตร ลงหินคลุก
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร

29,000.00       -                 -                 -                 -                 ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก 
ร้อยละ 80
  ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  สายคัน
คลอง ถึงหน้าบ้านนางพะยอม

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
 และมีถนนที่ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 4 จากสายคัน
คลองถึงบริเวณสวนมะม่วง
นายชง ขนาดกว้าง 2.50  
เมตร ยาว 450 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 2 ข้าง 
กว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 
เมตร 1,125 ตร.ม. พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทาง หรือตาม
สภาพพื้นที่ รายละเอียดตาม
แบบที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์ก าหนด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

568,000.00     -                 -                 -                 -                 ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก 
ร้อยละ 80
  ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณ
ผลที่คาด

ว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก



ตวัชี้วัด

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากบ้าน
นายจวน สาพงษ์เอี่ยม ถึงบ้าน
นางสุดจิตร ทองพ่วง

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 6 จากบ้านนายจวน สา
พงษ์เอี่ยม ถึงบ้านนางสุดจิตร
 ทองพ่วง ขนาดกว้าง 2.50 
เมตร ยาว 80 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.

101,000.00     -                 -                 -                 -                 ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก 
ร้อยละ 80
  ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต่อจาก
ของเดิม ถึงเขตต าบลสาวร้องไห้

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 6 ต่อจากนานาย
ซ้ง ถึงบึงศาลาอ้อ หมู่ 2 ต.
สาวร้องไห้ ขนาดกว้าง 2.50
 เมตร ยาว 300 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.

379,000.00     -                 -                 -                 -                 ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก 
ร้อยละ 80
  ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

9 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก หมู่ที่ 7 สายคันคลอง
ชลประทาน 1 ซ้าย 3 ซ้าย
สุพรรณบุรี

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่
 7 จากบ้านนายประชุมถึง
ถนนคอนกรีตเสริมหมู่ที่ 7 
ขนาดกว้างเฉล่ีย 2.50 เมตร
 ความยาว 700 เมตร ลง
หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร พร้อมป้าย 
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 
ป้าย

102,000.00     -                 -                 -                 -                 ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก 
ร้อยละ 80
  ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณ
ผลที่คาด

ว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ



ตวัชี้วัด

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

10 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก หมู่ที่ 7 จากคันคลองทิ้ง
น้ านานายสนม หุ่นแก้ว ถึงนา
นายประทุม  พันธ์น้อย

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
ขนาดกว้างเฉล่ีย 2.50 เมตร
 ยาว 300 เมตร หนา 0.10
  เมตร

44,000.00       -                 -                 -                 -                 ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก 
ร้อยละ 80
  ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงหินคลุกหมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก
หมู่ 5 ขนาดฐานล่างกว้าง
เฉล่ีย 4.00 ม.ฐานบนกว้าง
เฉล่ีย 3.00 ม.สูงเฉล่ีย 0.60
 ม.ความยาวรวม 580 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้ า
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.60
 ม. จ านวน 7 ท่อน พร้อม
วางแผ่นพื้นคอนกรีต
ส าเร็จรูป จ านวน 4 แผ่น 
ลงหินคลุกหนาเฉล่ีย 0.10 ม.

310,000.00 -                 -                 -                 -                 ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก
ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณ
ผลที่คาด

ว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก



ตวัชี้วัด

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

12 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ 4 ซอยสวนฝร่ัง

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้น คสล.ไม่นอ้ย
กวา่ 500 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง 2 ข้างกวา้งเฉล่ียข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่ และพร้อมวางทอ่ 
คสล. ขนาด Ø  0.60 เมตร 
จ านวน 11 ทอ่น และวางแผ่น
คอนกรีตส าเร็จ 8 แผ่น 
รายละเอยีดตามแบบ อบต.
ก าหนด พร้อมปา้ย
ประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย

-                 264,000.00     -                 -                 -                 ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก
ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

13 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ 7

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 
2.50 เมตร ยาว 340 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 850
 ตร.ม.ไหล่ทางทั้งสองข้าง
เฉล่ีย 0.50 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่ พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตาม
แบบ อบต. ก าหนด

                   -        431,000.00                    -                      -                      -    
ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก

ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณ
ผลที่คาด

ว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก



ตวัชี้วัด

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 1

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบา้นโคกจนัทร์จาก
บา้นนางละมาย ถึงบา้นนาย
ขจร ขนาดกวา้ง 2.50  เมตร 
ยาว 140 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่นอ้ย
กวา่ 350 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง 2 ข้าง กวา้งเฉล่ียข้าง
ละ 0.50 เมตร ตามแบบ 
อบต.ก าหนด

                   -        178,000.00                    -                      -                      -    
ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก

ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่  1  ทางเข้า
บ้านดงตาลจากทางหลวงสาย
บ้านโพธิ์ม่วงพันธ์ - บ้านเก่าถึง
บ้านนายสมพิษ ศรีเมือง

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ถนนกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 275 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 825  ตารางเมตร
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 
ข้าง กว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 
เมตร  หรือตามสภาพพื้นที่ 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
ตามแบบ อบต.ก าหนด

                   -        397,000.00      397,000.00                    -                      -    
ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก

ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

16 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก คสล. หมู่ 5

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ 5 จากบริเวณบ้าน
นายอุดม พวงล าเจียก ถึง
บ้านนายชิต ไสยสี ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 76 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
228 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างเฉล่ีย
ข้างละ 0.50 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 
ป้าย ตามแบบ อบต.ก าหนด

                   -        114,000.00                    -                      -                      -   ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก
ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

ผลที่คาด
ว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณ



ตวัชี้วัด

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

17 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 6

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 6 สายบ้านนาย
เสนอ  อภิเดช  ถึงบ้านนางไล้
  แจ่มกระจ่าง  กว้าง 2.50 
เมตร ยาว 250 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 
คสล. ไม่น้อยกว่า 625 ตร.
ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 
ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 
เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย หรือตาม
แบบ อบต.ก าหนด

-                 317,000.00     -                 -                 -                 ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก
ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

18 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 3

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 3 สายบ้านนาย
สมัย ไหลงาม  กว้าง 2.50 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางทั้งสองข้าง หรือตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด

-                 260,000.00     -                 -                 -                 ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก
ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

19 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกทางเข้าบ้านดงตาล หมู่ 1

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
 และมีถนนที่ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
ทางเข้าบ้านดงตาล หมู่ 1 
จากคันคลองชลประทาน - 
บ้านนายสมพิษ ศรีเมือง 
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 500
 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือตามแบบที่ อบต.ก าหนด

-                 73,000.00       -                 -                 -                 ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก 
ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณ
ผลที่คาด

ว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ



ตวัชี้วัด

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

20 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกพร้อมว่างท่อ คสล. หมู่ 2 
ดอนหมัน

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ลงหินคลุก กว้าง 2.00 เมตร
 ยาว 57 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร ท่อขนาด 0.60 
เมตร จ านวน 8 ท่อน และ
วางแผ่นคอนกรีตส าเร็จ 6 
แผ่น หรือตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

                   -          23,000.00                    -                      -                      -   ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก

ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก คสล.หมู่ 1 ทางเข้า
บ้านดงตาลจากคันคลอง
ชลประทานบ้านนายสมพิษ ศรี
เมือง

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 250 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 750 ตร.
ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 
ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 
เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ 
รายละเอียดตามแบบ อบต.
ก าหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย

                   -                      -        361,000.00                    -                      -   ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก

ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

22  โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก หมู่ 1 ถนนสายบ้านนาย
ซ้ง ถึงบ้านนายเจริญ เม่นเกาะ

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
ขนาดกว้างเฉล่ีย 2.50 ม. 
ความยาว 500 ม.  ลงหิน
คลุกหนาเฉล่ีย 0.10 ม 
รายละเอียดตามแบบ อบต.
ก าหนด

                   -                      -          71,000.00                    -                      -   ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก

ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

23 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกสายบ้านนางสุนิษา สุข
สว่าง หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉล่ีย 
2.50 เมตร ความยาว 150 
เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ก าหนด

                   -                      -          21,000.00                    -                      -   ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก

ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณ
ผลที่คาด

ว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก



ตวัชี้วัด

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

24 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกสายโคกจันทร์ หมู่ 1 จาก
ถนนคอนกรีตถึงบ้านนาย
สมศักด์ิ ขาวพวง

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉล่ีย 
3.00 เมตร ความยาว 80 
เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ก าหนด

                   -                      -          13,000.00                    -                      -   ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก

ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

25  โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.หมู่ 3
  จากบ้านนายสมัย ไหลงามถึง
บ้านนายประเสริฐ สะอาดรักษา

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ถนนคอนเรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว
 200  เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า 500  ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 
ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 
เมตรหรือตามสภาพพื้นที่  
รายละเอียดตามแบบ อบต.
ก าหนด  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 
ป้าย

                   -                      -        247,000.00                    -                      -   ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก

ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

26 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ลงหินคลุกสายบ้านนางช้วน 
พันธุ์น้อย หมู่ที่ 3 ขนาด
กว้างเฉล่ีย 2.50 ม. ความ
ยาว 400 ม.  ลงหินคลุก
หนาเฉล่ีย 0.10 ม  
รายละเอียดตามแบบ อบต.
ก าหนด

                   -                      -          56,000.00                    -                      -   ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก

ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

27 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก หมู่ 3 จากบ้านนางสม
จิตร รุ่งเรือง ถึงบ้านนายเสนาะ
 ปั้นงาม

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
ขนาดกว้างเฉล่ีย 2.50 ม. 
ความยาว 200 ม.  ลงหิน
คลุกหนาเฉล่ีย 0.10 ม  
รายละเอียดตามแบบ อบต.
ก าหนด

                   -                      -          28,000.00                    -                      -   ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก

ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณ
ผลที่คาด

ว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก



ตวัชี้วัด

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก คสล.หมู่ 3 สายไผ่
แห้ว บ้านนางบุญลือ พิกุลขาว 
ถึงเขตติดต่อ หมู่ 2 ต าบลอบทม

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 2.50 
เมตร ยาว 162  เมตร หนา
 0.15 เมตรพร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง 2 ข้างกว้างเฉล่ีย
ข้างละ 0.50 เมตรหรือตาม
สภาพพื้นที่  รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ก าหนด  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

                   -                      -        200,000.00                    -                      -   ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก

ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

29 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก หมู่ 4

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ลงหินคลุกถนน หมู่ที่ 4 จาก
ถนนคอนกรีตถึงบ้านนาง
ส าอางค์ แก้วชัยยา ขนาด
กว้างเฉล่ีย 2.50 เมตร 
ความยาว 160 เมตร  ลง
หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.10 
เมตรรายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด

                   -                      -          22,000.00                    -                      -   ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก

ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณ
ผลที่คาด

ว่าจะไดร้ับ



ตวัชี้วัด

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

30  โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหมู่ที่ 4 จากหลัง
ปั๊มน้ ามันโพธิ์ม่วงพันธ์ถึง
บ้านนางหยด แก้วมณี ขนาด
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 235
 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า
 587.50 ตร.ม. พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างกว้าง
เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่  
รายละเอียดตามแบบ อบต.
ก าหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 
ป้าย

                   -                      -        291,000.00                    -                      -   ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก

ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

31  โครงการปรับปรุงถนนดินลง
หินคลุกหมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
หมู่ที่ 4 จากถนนคอนกรีต
เดิมบ้านนางดาวเรือง จันทร์
เศรษฐี ถึงบ้านนายส าเนา 
บัวคุ้ม ถึงเขตหมู่ที่ 2 ต าบล
สาวร้องไห้ ขนาดกว้างเฉล่ีย 
2.50 ม. ความยาว 700 ม. 
 ลงหินคลุกหนาเฉล่ีย 0.10 
ม รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด

                   -                      -          99,000.00                    -                      -   ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก

ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

32 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก หมู่ที่ 5 สายบ้านนาง
ศิริวรรณ

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่
 5 จากบ้านนางศิริวรรณ ถึง
นานางวิมล ขนาดกว้างเฉล่ีย
 2.50  เมตร ยาว 450 
เมตร ลงหินคลุกหนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด

                   -                      -          64,000.00                    -                      -   ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก

ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณ
ผลที่คาด

ว่าจะไดร้ับ



ตวัชี้วัด

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

33 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่
 5 จากปากซอยบ้านนาย
สมศักด์ิ นามกิ่ง ถึงนานาย
มานพ ปรากฏผล ขนาดกว้าง
 3.00  เมตร ยาว 580 
เมตร ลงหินคลุกหนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด

                   -                      -          99,000.00                    -                      -   ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก

ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

34 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก หมู่ที่ 5 สายนานางสุนันท์

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่
ที่ 5 จากนานางสุนันท์ ถึง
นายนางฉลวย ขนาดกว้าง
เฉล่ีย 2.50  เมตร ยาว 
200 เมตร ลงหินคลุกหนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร หรือตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด

                   -                      -          28,000.00                    -                      -   ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก

ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

35 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก คสล. หมู่ 6

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายโกย คช
สาร ถึงบ้านนางไล้ แจ่มกระ
จ่าง ขนาดกว้าง 2.50  เมตร
 ยาว 200 เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 500 ตร.
ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 
ข้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร
 หรือตามสภาพพื้นที่ ตาม
แบบที่อบต.ก าหนด พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย

                   -                      -        247,000.00                    -                      -   ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก

ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

ผลที่คาด
ว่าจะไดร้ับ

ที่ โครงการ



ตวัชี้วัด

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

36 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่
 6 ฉ ขนาดกว้างเฉล่ีย 2.50
  เมตร ยาว 300 เมตร ลง
หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร 
หรือตามแบบที่ อบต.ก าหนด

                   -                      -          42,000.00                    -                      -   ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก

ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

37 โครงการก่อสร้างทางเดินเข้า - 
ออกคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างทางเดินเข้า-ออก
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
จากถนนคอนกรีตเส้นใหญ่
เดิมถึงถนนคอนกรีตเส้นเล็ก 
(บ้านนายจวน สาพงษ์เอี่ยม)
ขนาดกว้าง 1.50  เมตร ยาว
 40 เมตร  หนา 0.13 เมตร
 หรือรายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย

                   -                      -        164,000.00                    -                      -   ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก

ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

38 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 7 จากคันคลอง
สะพานปูนหมู่ที่ 7 ถึงบ้าน
นายฉลวย บุญคง ขนาดกว้าง
 3.00  เมตร ยาว 290 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
870 ตร.ม.
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 
ข้าง กว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ 
รายละเอียดตามแบบที่อบต.
ก าหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย

                   -                      -        419,000.00                    -                      -   ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก

ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณ
ผลที่คาด

ว่าจะไดร้ับ



ตวัชี้วัด

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

39 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่
 7 สายคันคลองชลประทาน
 1 ซ้าย 3 ซ้าย สุพรรณบุรี 
ขนาดกว้างเฉล่ีย 2.50  
เมตร ยาว 470 เมตร ลงหิน
คลุกหนาเฉล่ีย 0.10 เมตร
 หรือตามแบบที่ อบต.ก าหนด

                   -                      -          66,000.00                    -                      -   ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก

ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

40 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก หมู่ 1 ถนนสายคันคลอง
ถึงบ้านนางกัลยา ปรางค์ทอง

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

กว้าง 2.50  เมตร ยาว 
300 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร 
  หรือตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

                   -                      -                      -          30,000.00        30,000.00 ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก

ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

41 โครงการวางท่อถมดินทางเข้า
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 2

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 10 
เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 9 ท่อน 
Ø 0.60 เมตร หรือตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด

                   -                      -                      -          60,000.00                    -   ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก
ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณ
ผลที่คาด

ว่าจะไดร้ับ



ตวัชี้วัด

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

42 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก คสล. หมู่ 5 
บริเวณบ้านนายสามารถ คล้าย
พินิจ ถึงบ้านนายเชิด ชูแก้ว

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 140
 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 
ข้าง หรือตามแบบที่อบต.
ก าหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย

                   -                      -                      -        175,000.00                    -   ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก
ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

43 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก  หมู่ 1 ถนนสายบ้านนาย
ขจร ปานมณี  ถึงบ้านนายทอง 
เร่ืองลือ

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัยและมีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ลงหินคลุกขนาดกว้าง 2.50 
เมตร ยาว 800  เมตร หนา
 0.10 เมตร หรือตามแบบ 
อบต. ก าหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย

                   -                      -                      -        100,000.00                    -   ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก
ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก คสล.  หมู่ 2 เส้น
คันคลองดอนหมันฝ่ังขวา ต่อ
จาก คสล.เดิม ถึงเขตติดต่อ ต.
ยี่ล้น อ.วิเศษฯ  หมู่ 2 บ้านเชียง

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ถนน คสล.กวา้ง 2.50 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 0.15  
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางทัง้สองข้างเฉล่ีย 0.50 
เมตร หรือตามแบบ อบต. 
ก าหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
จ านวน 1 ป้าย

-                -                -                300,000.00     -                ประชาชน
คมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก
ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณ
ผลที่คาด

ว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ



แบบ  ผ.02

ตวัชี้วดั

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

1 โครงการขดุลอกคูนาระบายน ้า 
หมู่ที่ 3 จากบริเวณบ้านนาย
ประทีป ถงึบ้านนายไสว เขต
ติดต่อหมู่ 7

เพื่อพัฒนาแหล่งน ้า 
พัฒนาเส้นทางการ
ไหลเวยีนของน ้าส้าหรับ
การเกษตรได้อยา่งทั่วถงึ

ขดุลอกคูระบายน ้าหมู่ 3 
จากบริเวณบ้านนายประทีป 
ถงึนานายไสว เขตติดต่อหมู่ 
7  สภาพเดิม ปากบนกวา้ง
เฉล่ีย 2.50  เมตร ปากล่าง
กวา้งเฉล่ีย 2.00 เมตร สูง
เฉล่ีย 0.70 เมตร ยาว 500 
เมตร สภาพใหม ่ปากบน
กวา้งเฉล่ีย 2.50  เมตร 
ปากล่างกวา้งเฉล่ีย 1.00 
เมตร สูงเฉล่ีย2.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร หรือตาม
แบบที่ อบต.กา้หนด

33,900.00    -               -               -                 -                  น ้าไหลได้
อยา่ง
สะดวก
ร้อยละ 80

เกษตรกรมนี ้าใชเ้พื่อ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอและทั่วถงึ

กองชา่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลโพธิ์ม่วงพันธ ์ อ าเภอสามโก้  จงัหวดัอ่างทอง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สงัคมมั่นคง และเป็นสขุ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจงัหวดัอ่างทอง ยทุธศาสตร์ ที่ 4  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ผลที่คาด
วา่จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

( ผลผลติของโครงการ )

งบประมาณ



ตวัชี้วดั

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

2 ขดุลอกคูระบายน ้า หมู่ 7 
บริเวณบ้านนายใย ถงึนานาง
ถวลิ หุ่นแกว้แยกเป็น 2 ชว่ง

    74,000.00                  -                    -                       -                        -   กองชา่ง

ชว่งที่ 1  จากนานางถวลิ หุ่น
แกว้ ถงึนานายผ่อน พันธ ุหมู่ 
7 สภาพเดิมปากบนกวา้งเฉล่ีย
 2.00 เมตร ปากล่างกวา้ง 
1.40 เมตร สูงเฉล่ีย 0.90 
เมตร ยาว 500 เมตร สภาพ
ใหม ่ปากบนกวา้งเฉล่ีย 2.00 
เมตร ปากล่างกวา้งเฉล่ีย 1.00
 เมตร สูงเฉล่ีย 2.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร

ชว่งที่ 2 ขดุลอกคูนา งานขดุ
ลอกดินเลน จากนานายเชดิ 
สิงห์ช้านาญ ถงึสวนมะมว่ง
บ้านนายใย หมู่ที่ 4  ความยาว
 900 เมตร สูงเฉล่ีย 0.90  
เมตร สภาพเดิม ปากบนกวา้ง
เฉล่ีย 2.00 เมตร ปากล่าง
กวา้งเฉล่ีย 1.60 เมตร สูง
เฉล่ีย 0.90 เมตร ยาว 900 
เมตร สภาพใหม ่ปากบนกวา้ง
เฉล่ีย 2.00 เมตร ปากล่าง
กวา้งเฉล่ีย 1.00 เมตร สูง
เฉล่ีย 2.00 เมตร ยาว 500 
เมตร รายละเอยีดตามแบบ
ที่องค์การบริหารส่วนต้าบล
โพธิม์ว่งพันธก์้าหนด

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลติของโครงการ )

งบประมาณ

โครงการขดุลอกคูระบายน ้า หมู่ที่
 7 บริเวณบ้านนายใย ถงึบริเวณ
นานางถวลิ หุ่นแกว้

เพื่อพัฒนาแหล่งน ้า 
พัฒนาเส้นทางการ
ไหลเวยีนของน ้าส้าหรับ
การเกษตรได้อยา่งทั่วถงึ

น ้าไหลได้
อยา่ง

สะดวก
ร้อยละ 80

เกษตรกรมนี ้าใชเ้พื่อ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอและทั่วถงึ



ตวัชี้วดั

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

3 โครงการขดุลอกคูนางานขดุลอก
ดินเลน หมู่ที่ 5

เพื่อพัฒนาแหล่งน ้า 
พัฒนาเส้นทางการ
ไหลเวยีนของน ้าส้าหรับ
การเกษตรได้อยา่งทั่วถงึ

ขดุลอกคูนางานขดุลอกดิน
เลน หมู่ที่ 5 
-เส้นที่ 1 ชว่งที่ 1 จากถนน
คอนกรีตคันคลอง 5 ข. ชณั
สูตร - สิ นสุดดาดคอนกรีต 
ความยาว 600 เมตร 
-ชว่งที่ 2 จากต่อดาด
คอนกรีต - คันคลอง 1 ซ.3
ซ. สุพรรณ ความยาว 600 
เมตร รายละเอยีดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต้าบล
โพธิ์มว่งพันธ์

0     41,000.00 0 0 0 น ้าไหลได้
อยา่ง
สะดวก
ร้อยละ 80

เกษตรกรมนี ้าใชเ้พื่อ
การเกษตร อยา่ง
เพียงพอและทั่วถงึ

กองชา่ง

4 โครงการขดุลอกคูนาดาดคอนกรีต
 งานขดุลอกดินเลนหมู่ที่ 5

เพื่อพัฒนาแหล่งน ้า 
พัฒนาเส้นทางการ
ไหลเวยีนของน ้าส้าหรับ
การเกษตรได้อยา่งทั่วถงึ

ขดุลอกดาดคอนกรีตคูนา 
จากจากคลอง 1ซ้าย 3ซ้าย
สุพรรณบุรี ถงึเขตเชื่อมต่อ
หมู่ที่ 7 รายละเอยีดตาม
แบบที่ อบต.กา้หนด

                 -                    -       13,900.00                     -                        -   น ้าไหลได้
อยา่ง

สะดวก 
ร้อยละ 80

เกษตรกรมนี ้าใชเ้พื่อ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอและทั่วถงึ

กองชา่ง

5 โครงการขดุลอกดินเลนคูคลอง 
ดาดคอนกรีต คลอง 5 ขวา 1 
ขวา จากหมู่ 3,4,6

เพื่อพัฒนาแหล่งน ้า 
พัฒนาเส้นทางการ
ไหลเวยีนของน ้าส้าหรับ
การเกษตรได้อยา่งทั่วถงึ

กวา้ง 4 เมตร ลึก 1.00 
เมตร ยาว 3,000 เมตร 
หรือตามแบบที่อบต.กา้หนด

                 -                    -                    -       100,000.00                      -   น ้าไหลได้
อยา่ง

สะดวก 
ร้อยละ 80

เกษตรกรมนี ้าใชเ้พื่อ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอและทั่วถงึ

กองชา่ง

6 โครงการกอ่สร้างอา่งวดิน ้า 
พร้อมประตูน ้าปิด -เปิด หมู่ 3
บริเวณ1.หน้าบ้านนายไสว ขา้มณี
2.หน้าบ้านนายประทีป ไพรวงษ์

เพื่อให้ประชาชนได้มอีา่ง
วดิน ้าพร้อมหน้าประตู
เปิด-ปิดไวใ้ชใ้นการท้า
การเกษตร

กอ่สร้างอา่งวดิน ้า ขนาดกวา้ง
 2 เมตร ยาว 2.50 เมตร 
ลึก 1.50 เมตร พร้อมประตู
เปิด-ปิด หรือตามแบบที่ 
อบต.กา้หนด

                 -                    -                    -         50,000.00                      -   ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากอา่งวดิ
น ้า ร้อยละ
 80 ขึ นไป

ประชาชนได้มอีา่งวดิ
น ้าพร้อมหน้ามา่นปิด-
เปิดไวใ้ชใ้นการท้า
การเกษตร

กองชา่ง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะไดร้ับที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลติของโครงการ )



ตวัชี้วดั

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

7 โครงการขดุลอกดินเลนคูนา หมู่ 
3 
1.เส้นบ้านนายประทีป ถงึบ้าน
นายไสว ถงึหมู่ 7
2.เส้นบ้านนายไสว ถงึเขต หมู่ 7

เพื่อพัฒนาแหล่งน ้า 
พัฒนาเส้นทางการ
ไหลเวยีนของน ้าส้าหรับ
การเกษตรได้อยา่งทั่วถงึ

กวา้งเฉล่ีย 2 เมตร ลึกเฉล่ีย 
1.50 เมตร ยาว 700 เมตร
 หรือตามแบบที่อบต.กา้หนด

                 -                    -                    -         80,000.00                      -   น ้าไหลได้
อยา่ง

สะดวก 
ร้อยละ 80

เกษตรกรมนี ้าใชเ้พื่อ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอและทั่วถงึ

กองชา่ง

8 โครงการขดุลอกคูระบายน ้า หมู่ 
4 บริเวณบ้านนางสนั่น ถงึ 
บริเวณบ้านนางสุชนิ

เพื่อพัฒนาแหล่งน ้า 
พัฒนาเส้นทางการ
ไหลเวยีนของน ้าส้าหรับ
การเกษตรได้อยา่งทั่วถงึ

กวา้งเฉล่ีย 3 เมตร ลึกเฉล่ีย 
1.50 เมตร ยาว 300 เมตร
 หรือตามแบบที่อบต.กา้หนด
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จา้นวน 1 ป้าย

                 -                    -                    -       100,000.00                      -   น ้าไหลได้
อยา่ง

สะดวก 
ร้อยละ 80

เกษตรกรมนี ้าใชเ้พื่อ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอและทั่วถงึ

กองชา่ง

9 โครงการขดุลอกคูระบายน ้า หมู่ 4
1. บริเวณบ้านนางสนั่น ถงึ 
บริเวณบ้านนางทุเรียน บัวคุ้ม

เพื่อพัฒนาแหล่งน ้า 
พัฒนาเส้นทางการ
ไหลเวยีนของน ้าส้าหรับ
การเกษตรได้อยา่งทั่วถงึ

กวา้งเฉล่ีย 2 เมตร ลึกเฉล่ีย 
1.50 เมตร ยาว 400 เมตร
 หรือตามแบบที่อบต.กา้หนด

                 -                    -                    -         30,000.00                      -   น ้าไหลได้
อยา่ง

สะดวก 
ร้อยละ 80

เกษตรกรมนี ้าใชเ้พื่อ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอและทั่วถงึ

กองชา่ง

10 โครงการขดุลอกคูระบายน ้า หมู่ที่
 4 จากบริเวณคลอง 1 ขวา ชณั
สูตร เขต หมู่ที่ 3,4   ต.โพธิ์มว่ง
พันธ ์ถงึบริเวณเขตติดต่อ หมู่ที่ 2
  ต.อบทม

เพื่อพัฒนาแหล่งน ้า 
พัฒนาเส้นทางการ
ไหลเวยีนของน ้าส้าหรับ
การเกษตรได้อยา่งทั่วถงึ

ขดุลอกคูระบายน ้า กวา้ง
เฉล่ีย 2.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หรือตามแบบที่
 อบต.กา้หนด

                 -                    -                    -         80,000.00                      -   น ้าไหลได้
อยา่ง

สะดวก
ร้อยละ 80

เกษตรกรมนี ้าใชเ้พื่อ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอและทั่วถงึ

กองชา่ง

11 โครงการขดุลอกคูระบายน ้า หมู่ 
2  จากบริเวณบ้านนางเฉลียว ถงึ
บริเวณบ้านนางทองดี

เพื่อพัฒนาแหล่งน ้า 
พัฒนาเส้นทางการ
ไหลเวยีนของน ้าส้าหรับ
การเกษตรได้อยา่งทั่วถงึ

ขดุลอกคูระบายน ้า กวา้ง
เฉล่ีย 2.00  เมตร ลึกเฉล่ีย 
1.50 เมตร ยาว 100 เมตร
 หรือตามแบบที่ อบต.กา้หนด

-              -              -              10,000.00      -                 น ้าไหลได้
อยา่ง
สะดวก
ร้อยละ 80

เกษตรกรมนี ้าใชเ้พื่อ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอและทั่วถงึ

กองชา่ง

วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

( ผลผลติของโครงการ )
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
โครงการ ผลที่คาดวา่จะไดร้ับที่



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สงัคมมั่นคง และเป็นสขุ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจงัหวดัอ่างทอง ยทุธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวติ

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

แบบ  ผ.02
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษา

เพื่อจดัหาวสัดุอุปกรณ์ส่ือการ
เรียน การสอนส าหรับเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ

จ านวน 1 โครงการ 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ร้อยละของจ านวนเด็ก เด็กอนุบาล 3 ขวบที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ
 อบต.

ส านักปลัด

2 โครงการสร้างสุขลักษณะอนามัยหนู
น้อย

เพื่อจดัหาวสัดุอุปกรณ์ที่ถูก
สุขลักษณะให้กับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จ านวน 1 โครงการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ร้อยละของจ านวนเด็ก เพื่อให้เกิด
ประสิทธภิาพด้านการ
เรียนการสอน

ส านักปลัด

3 ค่าจดัการเรียนการสอน เพื่อเป็นค่าจดัการเรียนการสอน จ านวน 1 โครงการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ร้อยละของจ านวนเด็ก เพื่อให้เกิด
ประสิทธภิาพด้านการ

ส านักปลัด

4 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวนั

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวนัให้กับโรงเรียนวดั
โบสถ์และโรงเรียนวดัท่าชุมนุม
 จ านวน 680,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินอุดหนุน
อาหารกลางวนัให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวดัโบสถ์และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวดัท่าชุมนุม
 จ านวน 220,500 บาท

จ านวน 1 โครงการ 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 ร้อยละของจ านวน
เด็กนักเรียน

นักเรียนที่อยูใ่นความ
ดูแลรับผิดชอบของ 
อบต. โพธิม์่วงพันธ ์มี
คุณภาพที่ดีขึน้

ส านักปลัด

5 โครงการสนับสนุนงบประมาณจดัซ้ือ
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 และโรงเรียน

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหาร
เสริม (นม) ที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ

จ านวน 1 โครงการ 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 ร้อยละของจ านวน
เด็กนักเรียน

นักเรียนที่อยูใ่นความ
ดูแลรับผิดชอบของ 
อบต. โพธิม์่วงพันธ ์มี
คุณภาพที่ดีขึน้

ส านักปลัด

6 โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างความส าคัญให้
สังคมที่จะต้องร่วมกันส่งเสริม
และพัฒนาเด็ก

จ านวน 1 โครงการ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ร้อยละของจ านวน
เด็กนักเรียน

เด็กและเยาวชนได้รับ
การส่งเสริมด้าน
พัฒนาการ

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

องค์การบริหารสว่นต าบลโพธิ์ม่วงพันธ ์ อ าเภอสามโก้  จงัหวดัอ่างทอง

ตวัชี้วดั
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

7 โครงการสานสัมพันธบ์้านศูนย์เด็ก เพื่อสร้างความสัมพันธอ์ันดี
ระหวา่งครูผู้ดูแลเด็กกับ
ผู้ปกครอง

จ านวน 1 โครงการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ร้อยละของจ านวน
เด็กนักเรียน

ครูและผู้ปกครองมี
ความสัมพันธท์ี่ดีต่อกัน 
ผู้ปกครองมีความมัน่ใจ
ในการจดัการศึกษา
และทราบถึงกฏ ระเบียบ

ส านักปลัด
ร.ร.วดัโบสถ์

ร.ร.วดัท่าชุมนุม

8 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กและ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

เพื่อพัฒนาครูและผู้ช่วยครู 
เพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสัย
สุขภาพกายและจติใจของและ
ผู้ช่วยครู

จ านวน 1 โครงการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ร้อยละ 90

ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการ
พัฒนาความรู้

ส านักปลัด
ร.ร.วดัโบสถ์

ร.ร.วดัท่าชุมนุม

9 โครงการส่งเสริมการใช้เวลาวา่งของ
เยาวชน

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนในชุมชน เพื่อให้
นักเรียนในต าบลได้มีแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ นอกสถานศึกษา

เด็กและเยาวชนต าบลโพธิ์
ม่วงพันธ ์หมู ่1 - 7

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ร้อยละของจ านวน
เด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชนได้รับ
การส่งเสริมด้านวชิาการ
 -นักเรียนได้รับความรู้
และประสบการณ์นอก
สถานศึกษา

ส านักปลัด
ร.ร.วดัโบสถ์

ร.ร.วดัท่าชุมนุม

10 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ด าเนินการ
ปรับปรุงตัวอาคารทั้งภายนอก
และภายใน ปรับปรุงห้องสุขา
ส าหรับเด็ก ติดต้ังครุภัณฑ์ แอร์
 พัดลม ฯลฯ

จ านวน 1 โครงการ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ร้อยละของจ านวน
เด็กนักเรียน

อาคารมีความปลอดภัย
 สะอาด ได้มาตรฐาน

ส านักปลัด
กองช่าง

11 โครงการเยีย่มบ้านสานรัก เพื่อสร้างความสัมพันธอ์ันดี
ระหวา่งครูผู้ดูแลเด็กกับ
ผู้ปกครอง

จ านวน 1 โครงการ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ร้อยละของจ านวน
เด็กนักเรียน

ครูและผู้ปกครองมี
ความสัมพันธท์ี่ดีต่อกัน 
ผู้ปกครองมีความมัน่ใจ
ในการจดัการศึกษา
และทราบถึงกฏ ระเบียบ

ส านักปลัด
ร.ร.วดัโบสถ์

ร.ร.วดัท่าชุมนุม

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์



เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

12 โครงการจดัหาส่ือเทคโนโลยีสนับสนุน
การศึกษา

เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เด็ก
นักเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ร้อยละ 70 ของ
จ านวนเด็กนักเรียนที่
มีความรู้มากขึน้

เด็กนักเรียนมีความรู้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

13 โครงการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน

เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง,
โรงเรียนวดัโบสถ,์โรงเรียน
วดัท่าชุมนุม,และประชาชน
ต าบลโพธิม์่วงพันธ์

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ร้อยละ 70 ของ
จ านวนเด็กนักเรียน
และประชาชนมี
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึน้
เด็กนักเรียนและ
ประชาชนมีทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษที่
เพิ่มขึน้

เด็กนักเรียนมีความรู้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด
ร.ร.วดัโบสถ์

ร.ร.วดัท่าชุมนุม

14 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนต าบลโพธิม์่วงพันธ์

เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวฃนต าบลโพธิม์่วงพันธ์

เด็กและเยาวฃนต าบลโพธิ์
ม่วงพันธ์

0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ร้อยละ 70 ของ
จ านวนเด็กนักเรียน
และประชาชนมี
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึน้
เด็กนักเรียนและ
ประชาชนมีทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษที่
เพิ่มขึน้

เด็กนักเรียนมีความรู้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด
ร.ร.วดัโบสถ์

ร.ร.วดัท่าชุมนุม

15 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวยัท้องถิน่ไทย ผ่านการเล่น

ส่งเสริมให้เด็กปฐมวยัมี
พัฒนาการสมบูรณ์ตามวยั

สร้างสนามเด็กเล่น ไม่น้อย
กวา่ 100 ตร.ม.

0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 ร้อยละ 70 ของเด็ก
ปฐมวยัมีพัฒนาการ
สมบูรณ์ตามวยั

เด็กปฐมวยัมีพัฒนาการ
สมบูรณ์ตามวยั

ส านักปลัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์



รวม 15 โครงการ 2,235,000.00   2,335,000.00   2,390,000.00   2,390,000.00   2,290,000.00   



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดอ่างทอง ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพัฒนาดา้นการบริหารจัดการที่ดี

แบบ  ผ.02
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานและการ
บริหารจดัการระบบการแพทยฉ์กุเฉนิขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยส าหรับ
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานและการ
บริหารจดัการระบบ
การแพทยฉ์กุเฉนิของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 เชน่ ค่าตอบแทน
เจา้หน้าที่ผู้ปฏบิัติงาน
การแพทยฉ์กุเฉนิ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ ์ค่าใชส้อย
ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบัการ
ปฏบิัติงานตามโครงการฯ

จ านวน 1 โครงการ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ร้อยละ 70 
ของ
ประชาชนมี
คุณภาพชวีติ
ทีมคุีณภาพ
ที่ดี

ประชาชนมคุีณภาพ
ชวีติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

2 โครงการป้องกนัและระงับโรคติดต่อ และโรคระบาด
ต่างๆ

เพื่อป้องกนัและระงับ
โรคติดต่อและโรคระบาด
ต่างๆ เชน่ ไขเ้ลือดออก 
ไขห้วดันก ฯลฯ

จ านวน 1 โครงการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ร้อยละ 70 
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจและ
ปลอดภยัจาก
โรคติดต่อ
และโรค
ระบาด

ประชาชนมคุีณภาพ
ชวีติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์  อ าเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

3 โครงการให้ความรู้กบัเด็กนักเรียนโรคมอืเท้าปาก เพื่อให้ความรู้กบัเด็ก
นักเรียนโรคมอืเท้าปาก

จ านวน 1 โครงการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ร้อยละ 70 
ของนักเรียน
มคีวามรู้
เกี่ยวกบัโรค
มอืเท้าปาก

เด็กนักเรียนสุขภาพ
แขง็แรง

ส านักปลัด

4 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการต้ังครรภใ์นวยัรุ่น เพื่อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการต้ังครรภใ์นวยัรุ่น

จ านวน 1 โครงการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ปัญหาการ
ต้ังครรภใ์น
วยัรุ่นลดลง
ร้อยละ 60

การต้ังครรภใ์นวยัรุ่น
ลดลง

ส านักปลัด

5 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัข
บ้า (ตามพระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ
เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี)

เพื่อจดัซ้ือวคัซีนป้องกนั
โรคพิษสุนัขบ้า

จ านวน 1 โครงการ                    -   50,000.00                    -                      -                      -   ประชาชนมี
ความ
ปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัข
บ้า ร้อยละ 
95

ประชาชนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

ส านักปลัด

6 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัข
บ้า (ตามพระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจา้น้องนาง
เธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี กรม
พระศรีสวางควฒัน วรขตัติยราชนารี)

เพื่อจดัซ้ือวคัซีนป้องกนั
โรคพิษสุนัขบ้า

จ านวน 1 โครงการ                    -                      -   60,000.00 70,000.00 70,000.00 ประชาชนมี
ความ
ปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัข
บ้า ร้อยละ 
95

ประชาชนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

ส านักปลัด

7 โครงการส ารวจจ านวนขอ้มลูสัตวแ์ละขึ้นทะเบียน
จ านวนสัตวต์ามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์ อคัร
ราชกมุารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติยราชนารี 
ภรณ์วลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี)

เพื่อส ารวจขอ้มลูจ านวน
สัตว ์ขึ้นทะเบียนสัตว ์
ด าเนินการฉดีวคัซีน
ป้องกนัและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

จ านวน 1 โครงการ                    -                      -   6,000.00 7,000.00 7,000.00 ประชาชนมี
ความ
ปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัข
บ้า ร้อยละ 
95

ประชาชนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

ส านักปลัด

8 โครงการส ารวจจ านวนขอ้มลูสัตวแ์ละขึ้นทะเบียน
จ านวนสัตวต์ามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์ อคัรราช
กมุารี)

เพื่อส ารวจขอ้มลูจ านวน
สัตว ์ขึ้นทะเบียนสัตว ์
ด าเนินการฉดีวคัซีน
ป้องกนัและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

จ านวน 1 โครงการ                    -   5,000.00                    -                      -                      -   ประชาชนมี
ความ
ปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัข
บ้า ร้อยละ 
95

ประชาชนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

9 โครงการห้องน้ าท้องถิ่นสะอาดและปลอดภยั เพื่อพัฒนาหอ้งน้ าสาธารณะทกุ
แหง่ที่อยูใ่นความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
ม่วงพันธ ์ได้แก่ หอ้งน้ าใน
ส านกังานองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สถานขีนส่ง อาคาร
อเนกประสงค์ ตลาด 
สวนสาธารณะ และสถานที่
ทอ่งเที่ยวต่างๆ เพื่อความพึง
พอใจของประชาชนและ
นกัทอ่งเที่ยว โดยเนน้พัฒนา
หอ้งน้ าสาธารณะใหไ้ด้มาตรฐาน
 3 เร่ือง คือ สะอาด เพียงพอ 

จ านวน 1 โครงการ                    -                      -         20,000.00 20,000.00 20,000.00 ประชาชน
และ
นักท่องเที่ยว
มคีวามพึง
พอใจร้อยละ
 80

หอ้งน้ าในส านกังานองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่
โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 สถานขีนส่ง อาคาร
อเนกประสงค์ ตลาด 
สวนสาธารณะ และสถานที่
ทอ่งเที่ยวต่างๆ   สะอาด 
เพียงพอ ปลอดภยั

ส านักปลัด

10 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บา้นดงตาล เพื่อด าเนนิการตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมูท่ี่ 1 บา้นดงตาล

จ านวน 1 โครงการ                    -         20,000.00       20,000.00 20,000.00 20,000.00 ร้อยละ 70 
ของประชาชน 
มีคุณภาพชีวติ
ทมีีคุณภาพที่ดี

ประชาชนมคุีณภาพ
ชวีติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

11 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2  บา้นเชียง เพื่อด าเนนิการตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมูท่ี่ 2 บา้นเชียง

จ านวน 1 โครงการ                    -         20,000.00       20,000.00 20,000.00 20,000.00 ร้อยละ 70 
ของประชาชน 
มีคุณภาพชีวติ
ทมีีคุณภาพที่ดี

ประชาชนมคุีณภาพ
ชวีติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

12 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3  บา้นโพธิ์
ม่วงพนัธ์

เพื่อด าเนนิการตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมูท่ี่31 บา้นโพธิ์ม่วงพันธ์

จ านวน 1 โครงการ                    -         20,000.00       20,000.00 20,000.00 20,000.00 ร้อยละ 70 
ของประชาชน 
มีคุณภาพชีวติ
ทมีีคุณภาพที่ดี

ประชาชนมคุีณภาพ
ชวีติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

13 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บา้นท่า
ชุมนุม

เพื่อด าเนนิการตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมูท่ี่ 4 บา้นทา่ชุมนมุ

จ านวน 1 โครงการ                    -         20,000.00       20,000.00 20,000.00 20,000.00 ร้อยละ 70 
ของประชาชน 
มีคุณภาพชีวติ
ทมีีคุณภาพที่ดี

ประชาชนมคุีณภาพ
ชวีติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

14 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บา้นหว้ยอี
เขียว

เพื่อด าเนนิการตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมูท่ี่ 5 บา้นหว้ยอีเขียว

จ านวน 1 โครงการ                    -         20,000.00       20,000.00 20,000.00 20,000.00 ร้อยละ 70 
ของประชาชน 
มีคุณภาพชีวติ
ทมีีคุณภาพที่ดี

ประชาชนมคุีณภาพ
ชวีติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

15 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บา้นในไร่ เพื่อด าเนนิการตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมูท่ี่ 6 บา้นในไร่

จ านวน 1 โครงการ                    -         20,000.00       20,000.00 20,000.00 20,000.00 ร้อยละ 70 
ของประชาชน 
มีคุณภาพชีวติ
ทมีีคุณภาพที่ดี

ประชาชนมคุีณภาพ
ชวีติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

16 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บา้นดอน
กุ่ม

เพื่อด าเนนิการตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมูท่ี่ 7 บา้นดอนกุม่

จ านวน 1 โครงการ                    -         20,000.00       20,000.00 20,000.00 20,000.00 ร้อยละ 70 
ของประชาชน 
มีคุณภาพชีวติ
ทมีีคุณภาพที่ดี

ประชาชนมคุีณภาพ
ชวีติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

รวม 9 โครงการ 95,000.00 290,000.00 321,000.00 332,000.00 332,000.00

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดอ่างทอง ยุทธศาสตร์ ที่ 1  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชีวิต

แบบ  ผ.02
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

จ านวน 1 โครงการ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ร้อยละ 60 
ของปัญหายา
เสพติดลดลง

เยาวชนห่างไกลยา
เสพติด

ส านักปลัด

2 โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
จิตส านึกร่วมกันในการ
จัดท ากิจกรรมเพื่อสังคม

จ านวน 1 โครงการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ประโยชน์การ
ช่วยเหลือสังคม

ส านักปลัด

3 โครงการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคใน
ต าบล

เพื่อดูแลสุขภาพและ
ป้องกันโรคให้กับ
ประชาชนทุกกลุ่มวัยใน
ชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดโรคไข้เลือดออกใน
หมู่บ้าน

จ านวน 1 โครงการ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ร้อยละของ
จ านวนผู้
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับการ
ดูแลสุขภาพทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ

ส านักปลัด
รพ.สต.

โพธิ์ม่วงพันธ์

4 โครงการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ตามพันธกิจของกิ่งกาชาดอ าเภอสามโก้

เพื่อจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ตาม
พันธกิจของกิ่งกาชาด
อ าเภอสามโก้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อชาวอ าเภอ
สามโก้

จ านวน 1 โครงการ 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 ร้อยละของ
จ านวนผู้
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับการ
สงเคราะห์
ช่วยเหลือบรรเทา
ทุกข์จากความเดืด
ร้อนได้อย่างรวดเร็ว

ส านักปลัด
กิ่งกาชาดอ าเภอสามโก้

รวม 4 โครงการ 118,000.00  118,000.00  118,000.00  148,000.00  148,000.00  

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาด
ว่าจะไดร้ับ

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์  อ าเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สงัคมมั่นคง และเป็นสขุ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจงัหวดัอ่างทอง ยทุธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวติ

ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ปี 2561 

(บาท)
ปี 2562
(บาท)

ปี 2563
(บาท)

ปี 2564
(บาท)

ปี 2565
(บาท)

1 โครงการส่งเสริมจดังานรัฐพิธต่ีาง ๆ เพื่อเทิดสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ฯลฯ

จ านวน 1 โครงการ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
งานรัฐพิธ ีฯลฯ และวนั
ส าคัญต่างๆ

ส านักปลัด

2 โครงการพระราชพิธวีนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว

เพื่อให้ประชาชนในต าบลได้
ส านึกในพระมหากรุณาธคุิณ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัว

จ านวน 1 โครงการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชน ต.โพธิม์่วง
พันธ ์ได้ร่วมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ

ส านักปลัด

3 โครงการพระราชพิธวีนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้
พระบรมราชินีนาถ

เพื่อให้ปุถุชนในต าบลในส านึก
ในพระกรุณาธคุิณ

จ านวน 1 โครงการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนใน ต.โพธิ์
ม่วงพันธ ์ได้ร่วม
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติวนัพระชน
พรรษาพระบาทสมเด็จ
พระราชินีนาถ

ส านักปลัด

4 โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์วฒันธรรม
และประเพณีอันดีงาม

จ านวน 1 โครงการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม

ชุมชนร่วมอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณี
ท้องถิน่

ส านักปลัด

5 โครงการประเพณีวนัสงกรานต์ เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์วฒันธรรม
และประเพณีท้องถิน่ เพื่อให้
ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและ
จติใจที่แข็งแรง

จ านวน 1 โครงการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม

ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
เอาใจใส่ทั้งด้านร่างกาย
และจติใจ

ส านักปลัด

6 โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์วฒันธรรม
และประเพณีท้องถิน่ เพื่อให้
ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและ
จติใจที่แข็งแรง

จ านวน 1 โครงการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม

ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
เอาใจใส่ทั้งด้านร่างกาย
และจติใจ

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารสว่นต าบลโพธิ์ม่วงพันธ ์ อ าเภอสามโก้  จงัหวดัอ่างทอง

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั



เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

7 โครงการร าโทน เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
วฒันธรรมท้องถิน่

จ านวน 1 โครงการ 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม

ภูมิปัญญาท้องถิน่ได้รับ
การอนูรักษ์ ฟื้นฟู และ
สืบทอด

ส านักปลัด

8 โครงการการจดังานวนัส าคัญทาง
ศาสนา

เพื่อส่งเสริมวนัส าคัญ
พระพุทธศาสนา

จ านวน 1 โครงการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม

เด็กเยาวชน และ
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรม

ส านักปลัด

9 โครงการร ากลองยาวเพื่อสุขภาพ เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
วฒันธรรมท้องถิน่

จ านวน 1 โครงการ 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 20,000.00 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม

ภูมิปัญญาท้องถิน่ได้รับ
การอนูรักษ์ ฟื้นฟู และ
สืบทอด

ส านักปลัด

10 โครงการจดังานเกีย่วกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์

เพื่อเทิดสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ฯลฯ

จ านวน 1 โครงการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
งาน/กิจกรรม เฉลิมพระ
เกียรติฯ งานรัฐพิธ ีฯลฯ
 และวนัส าคัญต่างๆ

ส านักปลัด

11 โครงการจดังานพระราชพิธ ีงานรัฐพิธี เพื่อเทิดสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ฯลฯ

จ านวน 1 โครงการ 45,000.00 15,000.00 15,000.00 20,000.00 20,000.00 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
งาน/กิจกรรม เฉลิมพระ
เกียรติฯ งานรัฐพิธ ีฯลฯ
 และวนัส าคัญต่างๆ

ส านักปลัด

12 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรม
วนัมะม่วงส่งออกและของดีอ าเภอสาม
โก้

เพื่อร่วมกิจกรรมงานมหกรรม
วนัมะม่วงส่งออกและของดี
อ าเภอสามโก้

จ านวน 1 โครงการ 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม

มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
สร้างความสามัคคี

ส านักปลัด

13 โครงการแข่งขันกีฬาต าบลต้านยาเสพ
ติด

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด

จ านวน 1 โครงการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงห่างไกลยาเสพ
ติด

ส านักปลัด

14 โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ เพื่อสานสัมพันธร์ะหวา่ง
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จา้ง นักเรียน ประชาชน

จ านวน 1 โครงการ 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

ส านักปลัด

15 โครงการ 1 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 1 วดัประชารัฐสร้างสุข 5 ส.

เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพื้นที่ 
สร้างความสามัคคีของชุมชน 
และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ศาสน
สถานซ่ึงเป็นที่ยึดเหนีย่วจติใจ
ของประชาชน

จ านวน 1 โครงการ 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนในพื้นที่มีส่วน
ร่วมและสร้างความ
สามัคคีของชุมชน และ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม 
ศาสนสถานซ่ึงเป็นที่ยึด
เหนีย่วจติใจ

ส านักปลัด

16 โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาหมูบ่้าน/
ชุมชน

เพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาให้
หมูบ่้าน/ชุมชนส าหรับให้
ประชาชนใช้ออกก าลังกาย

จ านวน 1 โครงการ 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

ส านักปลัด

รวม 16 โครงการ 530,000.00     500,000.00     630,000.00     635,000.00     640,000.00     

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดอ่างทอง ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชีวิต

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรีอน

เพื่อเสริมสร้างความรู้
และทักษะด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้กับ
เจ้าหน้าที่และพนักงาน

จัดส่งเจ้าหน้าที่ อปพร.ต.
โพธิ์ม่วงพันธ์เข้ารับการ
ฝึกอบรม อปพร. ใหม่ - 
เก่า

100,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน
ร้อยละ
ของผู้เข้า
อบรม

มีความรู้ และ
ประสบการณ์
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานและ
ช่วยเหลือสังคม

ส านักปลัด

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่

เพื่อให้บริการ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
บนท้องถนนได้รับ
ความปลอดภัย

ต้ังจุดพักรถ จุดบริการ
สอบถามเส้นทาง จุด
ประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ร้อยละ
ของการ
เกิดอุบัติเหตุ

ลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในช่วงเทศกาล

ส านักปลัด

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพื่อให้บริการ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
บนท้องถนนได้รับ
ความปลอดภัย

ต้ังจุดพักรถ จุดบริการ
สอบถามเส้นทาง จุด
ประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ร้อยบะ 
ของการ
เกิดอุบัติเหตุ

ลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในช่วงเทศกาล

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์  อ าเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอสามโก้  

เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

จ านวน 1 โครงการ 50,000.00   50,000.00   50,000.00   50,000.00   50,000.00    ร้อยละ 80
 ของ
ประชาชนมี
ความพงึ
พอใจ

เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนที่
ต้องการความ
ช่วยเหลือต่างๆ

ส านักปลัด

5 โครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

จ านวน 1 โครงการ 350,000.00 350,000.00 350,000.00  ร้อยละ 70
 ของผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรมมี
ศักยภาพขึ้น

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

6 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

จ านวน 1 โครงการ 30,000.00   30,000.00   30,000.00    ร้อยละ 70
 ของผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรมมี
ศักยภาพขึ้น

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

7 โครงการบริการประชาชนและเผ้าระวังเหตุสา
ธารณภัย

เพื่อให้บริการและ
ช่วยเหลือประชาชน
จากสาธารณภัย

จ านวน 1 โครงการ 468,000.00 468,000.00 468,000.00  ร้อยละ 80
 ของ
ประชาชนมี
ความพงึ
พอใจ

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

8 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
การป้องกันระงับอัคคีภัย

จ านวน 1 โครงการ 20,000.00   20,000.00   20,000.00    ร้อยละ 70
 ของผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรมมี
ศักยภาพขึ้น

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

9 การขับขี่ปลอดภัยทางถนน เพื่อความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุทางถนน

จ านวน 1 โครงการ 20,000.00   20,000.00   20,000.00    อบุติัเหตุ
ทางถนน
ลดลงร้อย
ละ 70

ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุทางถนน

ส านักปลัด

10 โครงการป้องกันสถาบันส าคัญของชาติ เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการป้องกัน
สถาบันของชาติ

จ านวน 1 โครงการ 50,000.00   50,000.00   50,000.00    ร้อยละ 80
 ของ
ประชาชนมี
ความพงึ
พอใจ

สร้างความสามัคคี มี
ส่วนร่วม

ส านักปลัด

รวม 10 โครงการ 210,000.00 160,000.00 1,098,000.00 1,098,000.00 1,098,000.00

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดอ่างทอง ยุทธศาสตร์ ที่ 1  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อพฒันา ดูแล
คุณภาพ ชีวิตและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของกลุ่มเปา้หมาย

จ านวน 1 โครงการ 6,264,000.00 6,768,000.00 733,200.00 7,776,000.00 7,780,000.00 จ านวน
สูงอายุได้
เบี้ยร้อยละ
 100

ผู้สูงอายุ ได้รับ
สวัสดิการและการ
เอาใจใส่ที่ดีขึน้

กอง
สวัสดิการฯ

2 เบี้ยยังชีพความพกิาร เพื่อพฒันา ดูแล
คุณภาพ ชีวิตและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของกลุ่มเปา้หมาย

จ านวน 1 โครงการ 1,459,200.00 1,774,200.00 1,800,000.00 2,323,200.00 2,323,200.00 จ านวนผู้
พกิารหรือ
ทพุพลภาพ
ได้รับเบี้ย
ร้อยละ 
100

ผู้พกิาร หรือ
ทพุพลภาพได้รับ
สวัสดิการและการ
เอาใจใส่ที่ดีขึน้

กอง
สวัสดิการฯ

3 เงินสงเคราะหผู้์ปว่ยเอดส์ เพื่อพฒันา ดูแล
คุณภาพ ชีวิตและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของกลุ่มเปา้หมาย

จ านวน 1 โครงการ 12,000.00 18,000.00 12,000.00 30,000.00 30,000.00 ผู้ปว่ยเอดส์
ได้รับเบี้ย
ร้อยละ 
100

ผู้ปว่ยเอดส์ ได้รับ
สวัสดิการและการ
เอาใจใส่ที่ดีขึน้

กอง
สวัสดิการฯ

4 โครงการเงินสมทบกองทนุ
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ทอ้งถิน่หรือพื้นที่

เพื่ออุดหนุนเงินสมทบ
กองทนุหลักประกัน
สุขภาพในระดับทอ้งถิน่
หรือพื้นที่

จ านวน 1 โครงการ 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 ร้อยละ 80
 ของ
ประชาชน
มีความพงึ
พอใจ

สมทบกองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพต าบลโพธิ์
ม่วงพนัธ์

ส านักปลัด

รวม 4 โครงการ 7,807,200.00 8,632,200.00 2,617,200.00 10,201,200.00 10,205,200.00

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิม์่วงพันธ์  อ าเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 พัฒนาศักยภาพการผลิต และจ าหน่ายอาหารปลอดภยั และยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดบัมาตรฐานผลิตภณัฑ์สู่ตลาดโลก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดอ่างทอง ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

แบบ  ผ.02
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 โครงการสนับสนุนสินค้าของกลุ่มอาชีพให้เป็น
สินค้า OTOP ที่ได้มาตรฐาน

เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่
ประชาชนในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็น
สินค้าที่ได้มาตรฐาน

จ านวน 1 โครงการ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ร้อยละ 80
 ของ
ประชาชนมี
รายได้
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความรู้
ในการประกอบ
อาชีพเสริม

ส านักปลัด
กองสวัสดิการฯ

2 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และประชาชนและกลุ่มอาชีพ ต าบล
โพธิ์ม่วงพันธ์

เพื่อเพิ่มความรู้/พัฒนา
ทักษะให้แก่ประชาชนใน
การประกอบอาชีพเสริม

จ านวน 1 โครงการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ร้อยละ 80
 ของ
ประชาชนมี
รายได้

ประชาชนมีความรู้
ในการประกอบ
อาชีพเสริม

ส านักปลัด
กองสวัสดิการฯ

3 โครงการส่งเสริมการด าเนินการตาม
แนวทางปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้ประชาชนได้
เรียนรู้ร่วมกันตาม
แนวทางปรัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จ านวน 1 โครงการ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ร้อยละ 80
 ของ
ประชาชนมี
รายได้
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมกับ อบต. เพื่อ
พัฒนาทักษะ
เสริมสร้างการ
เรียนรู้การอยู่อย่าง
พอเพียง

ส านักปลัด
กองสวัสดิการฯ

4 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว

เพื่อสร้างความรักความ
เข้มแข็งและตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ครอบครัวและมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา

จ านวน 1 โครงการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ร้อยละ 80
 ของ
ประชาชนมี
รายได้
เพิ่มขึ้น

เกิดความรู้และ
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
สามารถน าไป
ประกอบเป็นอาชีพ
เสริมสร้างรายได้

กองสวัสดิการฯ

รวม 4 โครงการ 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์  อ าเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดอ่างทอง ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 โครงการรณรงค์การประหยัดพลังงาน เพื่อรณรงค์การประหยัด
พลังงาน

จ านวน 1 โครงการ 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ร้อยละ 80
 ของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ

ลดภาวะโลกร้อน ส านักปลัด

รวม 4 โครงการ 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์  อ าเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดอ่างทอง ยุทธศาสตร์ ที่ 5  การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์เพื่อรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต าบลโพธิม์ว่งพันธ์

เพื่อพัฒนาส่ิงแวดล้อม
บริเวณต่าง ๆ เชน่ คู คลอง
 ถนนให้สวยงาม

จ านวน 1 โครงการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน
ผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

สภาพส่ิงแวดล้อม
ภายในต าบลได้รับการ
พัฒนาให้สะอาด
เรียบร้อย

ส านักปลัด
กองชา่ง

2 โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ เพื่อรณรงค์การปลูกต้นไม้ จ านวน 1 โครงการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ปัญหามลพิษลดลง ส านักปลัด

3 โครงการก าจดัวชัพืชคลอง 5 ขวา 1 ขวา จาก หมู่ 
1,2,3,7

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า พัฒนา
เส้นทางการไหลเวยีนของ
น้ าส าหรับการเกษตรได้
อยา่งทั่วถงึ

จ านวน 1 โครงการ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 2 คร้ัง ต่อปี เกษตรกรมนี้ าใชเ้พื่อ
การเกษตร อยา่ง
เพียงพอและทั่วถงึ

กองชา่ง

4 โครงการคลองสวยน้ าใส เพื่อปรับปรุงสภาพแหล่งน้ า
 ล าคลองสาธารณะในพื้นที่

จ านวน 1 โครงการ 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

แหล่งน้ าล าคลองมี
สภาพดี สะอาด 
สวยงาม

ส านักปลัด
กองชา่ง

5 โครงการรณรงค์ลดการเผาตอซังและฟางขา้ว เพื่อลดการเผาตอซัง ฟาง
ขา้ว และลดมลพิษ

จ านวน 1 โครงการ 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ร้อยละ 60 
ของการเผา
ตอซังและ
ฟางขา้วลดลง

ลดมลพิษ ดินอดุม
สมบูรณ์

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์  อ าเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง

แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

6 โครงการ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ถนน
ท้องถิ่นใส่ใจส่ิงแวดล้อม

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง มถีนนที่มี
ความสวยงาม เป็นระเบียบ
เรียบร้อย มส่ิีงแวดล้อมที่ดี
และประชาชนเดินทาง
สัญจรด้วยความปลอดภยั

จ านวน 1 โครงการ 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ถนนมคีวามสวยงาม 
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
มส่ิีงแวดล้อมที่ดีและ
ประชาชนเดินทาง
สัญจรด้วยความ
ปลอดภยั

ส านักปลัด
กองชา่ง

7 โครงการปล่อยพันธุป์ลาเฉลิมพระเกยีรติ เพื่อปล่อยพันธุป์ลาในวนั
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว, สมเด็จพระนาง
เจา้สุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชนิี ,
สมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ 
พระบรมราชนิีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
และสร้างความสมดุลให้กบั
แหล่งน้ า

จ านวน 1 โครงการ 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

เฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว, สมเด็จพระ
นางเจา้สุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชนิี ,สมเด็จพระนาง
เจา้สิริกต์ิิ 
พระบรมราชนิีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง และแหล่งน้ ามี
ความสมดุล

ส านักปลัด
กองชา่ง

รวม 7 โครงการ 300,000.00 300,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดอ่างทอง ยุทธศาสตร์ ที่ 5  การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 โครงการจดัซ้ือถงัขยะ เพื่อจดัซ้ือขยะ ถงัขยะ ขนาดไมต่่่ากวา่ 200
 ลิตร จ่านวน 130 ถงั

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ่านวนถงัขยะ สภาพส่ิงแวดล้อม
ภายในต่าบลได้รับการ
พัฒนาให้สะอาด
เรียบร้อย

ส่านักปลัด
กองชา่ง

2 โครงการรณรงค์การจดัการขยะในชมุชน (คัดแยกขยะ
ต้ังแต่ต้นทาง)

เพื่อรณรงค์คัดแยกขยะ จ่านวน 1 โครงการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ร้อยละ 60 
ของปริมาณ
ขยะที่ลดลง

ปริมาณขยะลดลง ส่านักปลัด

3 โครงการลดขยะหนึ่งต่าบลหนึ่งหมู่บ้าน เพื่อลดปริมาณขยะ จ่านวน 1 โครงการ 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ร้อยละ 60 
ของปริมาณ
ขยะที่ลดลง

เป็นระเบียบเรียบร้อย 
สวยงาม

ส่านักปลัด

4 โครงการรณรงค์ลดการใชถ้งุพลาสติกและโฟม เพื่อลดปริมาณขยะ จ่านวน 1 โครงการ 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ร้อยละ 60 
ของปริมาณ
ขยะที่ลดลง

เป็นระเบียบเรียบร้อย 
สวยงาม

ส่านักปลัด

5 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์ภายในต่าบลโพธิม์ว่งพันธ์ เพื่อปรับปรุงภมูทิัศน์
ภายในต่าบลโพธิม์ว่งพันธ์

จ่านวน 1 โครงการ 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

เป็นระเบียบเรียบร้อย 
สวยงาม

ส่านักปลัด
กองชา่ง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์  อ าเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

6 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธบีรมราชาภเิษก

เพื่อเฉลิมพระเกยีรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธบีรมราชภเิษก

จ่านวน 1 โครงการ 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 สวนสาธารณะ
เฉลิมพระ
เกยีรติฯ 
จ่านวน 1 
แห่ง

เฉลิมพระเกยีรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธบีรม
ราชาภเิษก

ส่านักปลัด
กองชา่ง

รวม 6 โครงการ 70,000.00 70,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดอ่างทอง ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

แบบ  ผ.02
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 โครงการฝึกอบรมการด าเนินการตามแผนปฏบิัติการ
ป้องกนัและปราบปราบการทุจริต

เพื่อป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต

จ านวน 1 โครงการ 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ปัญหาการทุจริตลดลง ส านักปลัด

2 โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธภิาพในการ
บริหารงานผู้บริหาร สมาชกิ พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจา้ง หรือบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง

เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้
ให้แกผู้่บริหารท้องถิ่น
สมาชกิสภา พนักงานส่วน
ต าบล ฯลฯ เพื่อให้
บุคลากรมคีวามรู้ความ
เขา้ใจ และเพิ่มทักษะใน
การปฏบิัติงาน

จ านวน 1 โครงการ 320,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 ร้อยละของ
จ านวนกผู้
เขา้อบรม

บุคลากรของ อบต.โพธิ์
มว่งพันธ ์และบุคคที่
เกี่ยวขอ้ง

ส านักปลัด
กองคลัง
กองชา่ง

กองสวสัดิการฯ

3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจา้ง ตามสมรรถนะและสายงานที่เกี่ยวขอ้ง

เพื่อพัฒนาประสิทธภิาพใน
การปฏบิัติงาน

จ านวน 1 โครงการ 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ร้อยละ 80 
ของการ
ปฏบิัติงานมี
ประสิทธภิาพ

การปฏบิัติงานมี
ประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์  อ าเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมในองค์กร

จ านวน 1 โครงการ 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ร้อยละ 80 
ของการ
ปฏบิัติงานมี
ประสิทธภิาพ

การปฏบิัติงานมี
ประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

5 โครงการศึกษาดูงานโครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร
รามาธบิดี ศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ มหิศรภมูพิล
ราชวรางกรู กติติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามนิทราธเิบ
ศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชริเกล้าเจา้อยู่หัว

เพื่อเรียนรู้โครงการอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ

จ านวน 1 โครงการ 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ร้อยละ 80 
ของผู้เขา้ร่วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ

ได้รับความรู้เกี่ยวกบั
โครงการในพระราชด าริ

ส านักปลัด

6 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกบัพระราชบัญญัติขอ้มลู
ขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540

เพื่อให้พนักงานเจา้หน้าที่
ของ อบต.โพธิม์ว่งพันธ์
และประชาชนมคีวามเขา้ใจ
เกี่ยวกบั พรบ.ขอ้มลู
ขา่วสารของราชการ พ.ศ. 
2540

จ านวน 1 โครงการ 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ร้อยละ 80 
ของการ
ปฏบิัติงานมี
ประสิทธภิาพ

พนักงาน เจา้หน้าที่ของ
 อบต.อบทมและ
ประชาชนมคีวามเขา้ใจ
เกี่ยวกบั พรบ.ขอ้มลู
ขา่วสารของราชการ 
พ.ศ. 2540

ส านักปลัด

7 โครงการ อบต.เคล่ือนที่ เพื่อพบประชาชน 
ประชาคมระดับหมู่บ้าน 
ประชาคมระดับต าบล เพื่อ
จดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การแจง้และเสนอขอ้มลู
ขา่วสารของทางราชการให้
ประชาชนทราบ

จ านวน 1 โครงการ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ทราบปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน

ส านักปลัด

8 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ
ประชาชน

เพื่อให้บริการประชาชน
เป็นไปอยา่งถกูต้องและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

จ านวน 1 โครงการ 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ร้อยละ 80 
ของการ
ปฏบิัติงานมี
ประสิทธภิาพ

การปฏบิัติงานมี
ประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชี้วัด
(KPI)



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

9 โครงการจดัท าส่ือประชาสัมพันธผ์ลการด าเนินงานของ
 อบต.

เพื่อประชาสัมพันธผ์ลการ
ด าเนินงานประจ าปี

จ านวน 1 โครงการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ทราบระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ

ส านักปลัด

10 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพเร่งรัดการจดัเกบ็ภาษี เพื่อบริการจดัเกบ็ภาษีมี
ประสิทธภิาพและอ านวย
ความสะดวกแกป่ระชาชน

จ านวน 1 โครงการ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ร้อยละ 80 
ของการ
ปฏบิัติงานมี
ประสิทธภิาพ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการจดัเกบ็
ภาษี

กองคลัง

11 โครงการแผนที่ภาษี เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการ
จดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น

จ านวน 1 โครงการ 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 ร้อยละ 80 
ของการ
ปฏบิัติงานมี
ประสิทธภิาพ

การปฏบิัติงานมี
ประสิทธภิาพ

กองคลัง
กองชา่ง

12 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการเลือกต้ัง เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการ
เลือกต้ัง ผู้บริหารท้องถิ่น 
และสมาชกิสภาท้องถิ่น

เพื่อเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่น
 และสมาชกิสภาท้องถิ่น

350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนได้แสดงออก
ถงึสิทธติามระบอบ
ประชาธปิไตย

ส านักปลัด

รวม 12 โครงการ 735,000.00 1,015,000.00 765,000.00 765,000.00 765,000.00

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



แบบ  ผ.02/1

ตวัชี้วดั

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

2 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านแบบ
บาดาล
ขนาดใหญ่  หมูท่ี่  2  บ้านเชียง

เพื่อให้ประชาชนมีน้า้สะอาดไว้
ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค โดย
ทั่วถึงและเพียงพอต่อความ
ต้องการ

ระบบประปาหมูบ่้านแบบ
บาดาลขนาดใหญ่  ตามแบบ
มาตรฐานระบบประปาหมูบ่้าน
  แบบบาดาลขนาดใหญ่  ของ
ส้านักบริหารจดัการน้า้ กรม
ทรัพยากรน้า้  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หรือตามแบบที่ 
อบต.ก้าหนด

-                      2,302,000.00      -                        -                       -                       จ้านวน
1

แห่ง

ประชาชนมีน้า้สะอาดไวใ้ช้
เพื่อการอุปโภค  บริโภค  
โดยทั่วถึงและเพียงพอ
ต่อความต้องการ

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วดั
โบสถ์ ขนาดไม่เกิน 50 คน สถ.ศพด.1

เพื่อให้เด็กได้มีอาคารเรียนที่
ได้มาตรฐานและปลอดภัย

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก วดัโบสถ์ (แบบมาตรฐาน 
ประเภท อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน สถ.
ศพด.1 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ กรทรวง
มหาดไทย พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
จ้านวน 1 ป้าย

                              -               1,674,000.00               1,674,000.00                                -                            -   เด็กได้มี
อาคารเรียน

เด็กได้มีอาคารเรียนที่ได้
มาตรฐานและปลอดภัย

กองช่าง

1 เพื่อให้ประชาชนมีน้า้สะอาดไว้
ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค โดย
ทั่วถึงและเพียงพอต่อความ
ต้องการ

ระบบประปาแบบบาดาล
ขนาดใหญ่

 จ้านวน
1

แห่ง

ประชาชนมีน้า้สะอาดไวใ้ช้
เพื่อการอุปโภค  บริโภค  

โดยทั่วถึงและเพียงพอ

กองช่าง3,282,000.00      -                      -                        -                       

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล
ขนาดใหญ่พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมูท่ี่ 3

ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

( ผลผลติของโครงการ )

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

องค์การบริหารสว่นต าบลโพธิ์ม่วงพันธ ์ อ าเภอสามโก้  จงัหวดัอ่างทอง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สงัคมมั่นคง และเป็นสขุ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจงัหวดัอ่างทอง ยทุธศาสตร์ ที่ 4  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน



ตวัชี้วดั

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

4 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านแบบ
บาดาลขนาดใหญ่พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมูท่ี่ 7
 บ้านดอนกุม่ ต้าบลโพธิม์่วงพันธ ์อ้าเภอสามโก้ 
จงัหวดัอ่างทอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้า้สะอาดไว้
ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค โดย
ทั่วถึงและเพียงพอต่อความ
ต้องการ

ระบบบาดาลขนาดใหญ่ หรือ
ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ้านวน 1 ป้าย

-                      -                      3,282,000.00        3,282,000.00       3,282,000.00       จ้านวน
1

แห่ง

ประชาชนมีน้า้สะอาดไวใ้ช้
เพื่อการอุปโภค  บริโภค  
โดยทั่วถึงและเพียงพอ
ต่อความต้องการ

กองช่าง

รวม 4 โครงการ 3,282,000.00   3,976,000.00   4,956,000.00     3,282,000.00    3,282,000.00    

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

( ผลผลติของโครงการ )

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั



แบบ  ผ.02/1

ตวัชี้วดั

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก คสล. หมู ่1 จากคันคลองชลประทานถึง
บ้านนายจงั แซ่โค้ว

เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 
ข้าง หรือตามแบบที่อบต.
ก้าหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

                              -                                 -                 3,000,000.00              3,000,000.00                          -   ประชาชน
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 80 

ขึน้ไป

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วปลอดภัยใน
การเดินทางและลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู ่2 (บึง
บ้านเชียงฝ่ังซ้าย)

เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

 ขนาดผิวจราจรกวา้งเฉล่ีย 
5.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร
 สูงเฉล่ีย 3.00 เมตร พร้อม
ลงหินคลุกหนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร หรือตามแบบที่อบต.
ก้าหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

                              -                                 -                 3,200,000.00              3,200,000.00                          -   ประชาชน
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 80 

ขึน้ไป

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วปลอดภัยใน
การเดินทางและลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. 
หมู ่5,7

เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง
 2 ข้าง หรือตามแบบที่อบต.
ก้าหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
จ้านวน 1 ป้าย

                              -                                 -                                   -                1,250,000.00              1,250,000.00 ประชาชน
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 80 

ขึน้ไป

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วปลอดภัยใน
การเดินทางและลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

( ผลผลติของโครงการ )

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

องค์การบริหารสว่นต าบลโพธิ์ม่วงพันธ ์ อ าเภอสามโก้  จงัหวดัอ่างทอง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สงัคมมั่นคง และเป็นสขุ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจงัหวดัอ่างทอง ยทุธศาสตร์ ที่ 4  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน



ตวัชี้วดั

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่1
 จากถนนลาดยางสายคันคลอง 1 ขวา ชัณสูตร -
 บ้านนายฉาบ สามทอง

เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกวา่ 3,600 ตร.ม. พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง
กวา้งเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือ

                              -                                 -                 1,800,000.00              1,800,000.00                          -   ประชาชน
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 80 

ขึน้ไป

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วปลอดภัยใน
การเดินทางและลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คันคลองชลประทาน 8 ซ้าย 1 ขวาชัณสูตร (ฝ่ัง
ซ้าย) จากถนนลาดยางสายบ้านเก่า - โพธิม์่วง
พันธ ์ถึงเขตติดต่อต้าบลยีล้่น

เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด กวา้ง 3.00 เมตร
 ยาว 1,200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกวา่ 3,600 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง 
กวา้งเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 
ป้าย หรือตามแบบที่ อบต.

                              -                                 -                 1,810,000.00                                -                            -   ประชาชน
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 80 

ขึน้ไป

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วปลอดภัยใน
การเดินทางและลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่2
 บ้านเชียง จากถนนโพธิพ์ระยา - ท่าเรือ เชือ่ม
เขตติดต่อหมู ่1 ต้าบลโพธิม์่วงพันธ์

สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 
2.50 เมตร ยาว 3,000 เมตร
 หนา  0.15  เมตร พร้อมลง
หินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้าง
เฉล่ีย 0.50 เมตร หรือตาม
แบบที่ อบต. ก้าหนด พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 
จ้านวน 1 ป้าย

                              -                                 -                 3,000,000.00              3,000,000.00              3,000,000.00 ประชาชน
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 80 

ขึน้ไป

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วปลอดภัยใน
การเดินทางและลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 
 4 ถึงเขตติดต่อหมู ่2 ต้าบลสาวร้องไห้ อ้าเภอ
วเิศษชัยชาญ

เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 700 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
 หรือตามแบบที่ อบต.ก้าหนด
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ้านวน 1 ป้าย

                              -                                 -                 1,100,000.00              1,100,000.00              1,100,000.00 ประชาชน
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 80 

ขึน้ไป

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วปลอดภัยใน
การเดินทางและลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลติของโครงการ )

งบประมาณ



ตวัชี้วดั

 2561
( บาท )

 2562
( บาท )

 2563
( บาท )

 2564
( บาท )

 2565
( บาท )

(KPI)

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่4
 จากถนนคอนกรีตเดิมถึงเขตติดต่อหมู ่2 ต้าบล
สาวร้องไห้ อ้าเภอวเิศษชัยชาญ

เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และมีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร
 ยาว 700 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง
 2 ข้าง หรือตามแบบที่ อบต.
ก้าหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
จ้านวน 1 ป้าย

                              -                                 -                 1,400,000.00              1,400,000.00              1,400,000.00 ประชาชน
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 80 

ขึน้ไป

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วปลอดภัยใน
การเดินทางและลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

9 โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่6 เพื่อให้ขยายสะพานให้กวา้งขึน้ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 8 เมตร ยาว
 8 เมตร หรือตามแบบ อบต.
ก้าหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
จ้านวน 1 ป้าย

                              -                                 -                                   -                3,500,000.00              3,500,000.00 ประชาชน
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 80 

ขึน้ไป

ประชาชนได้สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

10 โครงการปรับปรุงขยายบึงบ้านเชียง เพื่อปรับปรุงขายบึงบ้านเชียง
ให้กวา้งขึน้ พร้อมก่อสร้าง
เขือ่นป้องกันตล่ิงรอบบึงและ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบบึงบ้านเชียง

ปรับปรุงขยายบึงบ้านเชียง 
สภาพเดิม ขนาดความกวา้ง
เฉล่ีย 27.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
5.00 เมตร ความยาว 
1,115.00 เมตร 
สภาพใหม่ กวา้งเฉล่ีย 30.00 
เมตร ลึก 10.00 เมตร ความ
ยาว 1,115.00 เมตร พร้อม
ก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงรอบ
บึงและก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบบึงบ้านเชียง 
(ขอให้ส้านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดัอ่างทอง
เป็นผู้ออกแบบและประมาณ
ราคาให)้

                              -                                 -                                   -              20,000,000.00            20,000,000.00 จ้านวน 1 
แห่ง

ประชาชนได้มีบึงส้าหรับ
เก็บกักน้า้ไวใ้ช้และมีถนน
ได้สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองช่าง

รวม 10 โครงการ -                   -                   15,310,000.00   38,250,000.00  30,250,000.00  

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

( ผลผลติของโครงการ )

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์ 

เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์ 

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

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์  ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีจังหวัด  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด  เพ่ือการบูรณาการแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม              
และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์ และสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์  ได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให้ความเห็นชอบในการประชุม
สามัญสมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2562  ในวันที่  13  สิงหาคม  2562  แล้วนั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย             
และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  3  พ.ศ. 2561  ข้อ  24  โดยใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี               
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุน                
เพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  และงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่
หน่วยงานอ่ืน  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565)  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   13  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 
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