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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี สงเสริมการเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมท่ีตอเนื่องจากการเกษตรแบบครบวงจร 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    พัฒนาสงเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร 

 1. ยุทธศาสตรดานการเกษตร 

 1.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 เทศกาลถ่ัวลสิงไรนํ้า เพ่ือสงเสริมการปลูก

พืชในหนาแล งและ

พัฒ นาผลผลิต ให มี

มาตรฐาน เปนท่ีรูจัก

ในระดับประเทศ 

ถ่ัวไรนํ้าคณุภาพ

ดีเกษตรกรปลูก

ถ่ัวไรนํ้ามากข้ึน 

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

 

จํานวน

เกษตรกรท่ี

ปลูกถ่ัวไรนํ้าใน

ตําบลมากข้ึน 

การปลูกถ่ัวไรนํ้า 

ในตําบลไดรับความ

นิยมมากข้ึน 

สํานักงานปลัด 



2  กอสรางโรงสีขาวชุมชน หมูท่ี 6 เพ่ือสงเสริมผลผลิต 

การเกษตรใหมี

มาตรฐาน 

กอสรางอาคาร

โรงสีชุมชน 

หมูท่ี  6 

 

- 350,000 350,000 350,000 จํานวนผลผลติ

ท่ีมีไดมาตรฐาน

เพ่ิมมากข้ึน 

ผลผลติทาง

การเกษตรมี

มาตรฐาน ลด

รายจายให

เกษตรกร 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี สงเสริมการเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมท่ีตอเนื่องจากการเกษตรแบบครบวงจร 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    พัฒนาสงเสริมการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร 

 1. ยุทธศาสตรดานการเกษตร 

 1.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

3 สนับสนุนศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีทางการเกษตร 

เพ่ือสนับสนุน

งบประมาณในการ

บริหารจดัการศูนย

สนับสนุนปละ 1 

ครั้ง 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

งบประมาณ

อุดหนุน ปละ 1 

ครั้ง 

ศูนยถายทอด

เทคโนโลยีทางการ

เกษตรสามารถ

สํานักงานปลัด 



ถายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตร 

ดําเนินการไปอยาง

มีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี สงเสริมการเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมท่ีตอเนื่องจากการเกษตรแบบครบวงจร 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    พัฒนาสงเสริมการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร 

 1. ยุทธศาสตรดานการเกษตร 

 1.1 แผนงานการเกษตร 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

4 สนับสนุนและสงเสริมการผลิตขาวพันธุดี เพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนเกษตรกร

ผลิตขาวพันธุดีมี

คุณภาพ 

ใหความรู จัดหา

เมลด็พันธุขาว

แกกลุม

เกษตรกร 

- 20,000 20,000 20,000 ผลผลติขาวได

มาตรฐาน 

เกษตรกรพัฒนา

พันธุขาวท่ีมี

คุณภาพ 

สํานักงานปลัด 

ศูนยถายทอดฯ 

5 สนับสนุนและสงเสริมการผลิตถ่ัวลิสง

พันธุดี 

เพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนเกษตรกร

ผลิตถ่ัวลิสงพันธุดมีี

คุณภาพ 

ใหความรู จัดหา

เมลด็พันธุถ่ัวลิสง

แกกลุม

เกษตรกร 

- 20,000 20,000 20,000 ผลผลติถ่ัวลิสง

ไดมาตรฐาน 

เกษตรกรพัฒนา

พันธุถ่ัวลิสงท่ีมี

คุณภาพ 

ศูนยถายทอดฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี สงเสริมการเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมท่ีตอเนื่องจากการเกษตรแบบครบวงจร 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    พัฒนาสงเสริมการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร 



 1. ยุทธศาสตรดานการเกษตร 

 1.2 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 ขุดลอกคูคลองสงนํ้า/อางเก็บนํ้า

เพ่ือการเกษตร หมูท่ี 3 

เพ่ือพัฒนาระบบ

ชลประทานทาง

การเกษตร 

1.คูคลองสงนํ้าอ่ืนๆ  

ทุกสายในหมูท่ี 3 

- 200,000 200,000 200,000 จํานวนคูคลอง 

อางเก็บนํ้า หมู

ท่ี 3 ไดรับการ

ขุดลอก 

ระบบชลประทาน

เพ่ือการเกษตร

ไดรับการพัฒนา 

กองชาง 

2 ขุดลอกคูคลองสงนํ้า/อางเก็บนํ้า

เพ่ือการเกษตร หมูท่ี 4 

เพ่ือพัฒนาระบบ

ชลประทานทาง

การเกษตร 

1.บริเวณปอมสายตรวจถึง

นานางสําเนียง มวงคํา 

2.คูคลองสงน้ําอื่นๆ  ทุก

สายในหมูที่ 4 

- 

 

- 

40,000 

 

200,000 

- 

 

200,000 

- 

 

200,000 

จํานวนคูคลอง 

อางเก็บนํ้า หมู

ท่ี 4 ไดรับการ

ขุดลอก 

ระบบชลประทาน

เพ่ือการเกษตร

ไดรับการพัฒนา 

กองชาง 

2 ขุดลอกคูคลองสงนํ้า/อางเก็บนํ้า

เพ่ือการเกษตร หมูท่ี 5 

เพ่ือพัฒนาระบบ

ชลประทานทาง

การเกษตร 

จากหนองคันพง ถึงเขต

ติดตอหมูท่ี  8 

- 100,000 100,000 100,000 จํานวนคูคลอง 

อางเก็บนํ้า หมู

ท่ี 5 ไดรับการ

ขุดลอก 

ระบบชลประทาน

เพ่ือการเกษตร

ไดรับการพัฒนา 

กองชาง 

3 ขุดลอกคูคลองสงนํ้า/อางเก็บนํ้า

เพ่ือการเกษตร หมูท่ี 6 

เพ่ือพัฒนาระบบ

ชลประทานทาง

การเกษตร 

1.คูคลองสงนํ้าอ่ืนๆ  

ทุกสายในหมูท่ี 6 

- 200,000 200,000 200,000 จํานวนคูคลอง 

อางเก็บนํ้า หมู

ท่ี 6 ไดรับการ

ขุดลอก 

ระบบชลประทาน

เพ่ือการเกษตร

ไดรับการพัฒนา 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี สงเสริมการเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมท่ีตอเนื่องจากการเกษตรแบบครบวงจร 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    พัฒนาสงเสริมการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร 

 1. ยุทธศาสตรดานการเกษตร 

 1.2 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

4 ขุดลอกคูคลองสงนํ้า/อางเก็บนํ้าเพ่ือ

การเกษตร หมูท่ี 7 

เพ่ือพัฒนาระบบ

ชลประทานทาง

การเกษตร 

1.ขุดลอกคูสายทุง

วังทองถึงนานาง

สําเริง  เอ่ียมฉํ่า  

ลําไกลาง  

- 80,000 80,000 80,000 จํานวนคูคลอง        

อางเก็บนํ้า หมู

ท่ี 7 ไดรับการ

ขุดลอก 

ระบบชลประทาน

เพ่ือการเกษตร

ไดรับการพัฒนา 

กองชาง 

5 ขุดลอกคูคลองสงน้ํา/อางเก็บน้ํา

เพ่ือการเกษตร หมูท่ี 8 

เพ่ือพัฒนา

ระบบ

ชลประทานทาง

การเกษตร 

หนองไผนาว - 200,000 200,000 200,000 จํานวนคู

คลอง  อาง

เก็บน้ํา หมูท่ี 

8 ไดรับการ

ขุดลอก 

ระบบ

ชลประทานเพ่ือ

การเกษตรไดรับ

การพัฒนา 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  พัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียว 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา และวัฒนธรรม    

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ศาสนาและวัฒนธรรม 

 2.1 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 สนับสนุนกิจกรรมการจดั

งาน กินปลาและงาน

กาชาด 

เพ่ือมีสวนรวมกับในงาน

อ่ืนในการสงเสริม

กิจกรรมการทองเท่ียว

ของจังหวัดสิงหบุร ี

สนับสนุน

งบประมาณปละ  

1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 อบต.มีการสนับสนุน

กิจกรรมงานกินปลา

และงานกาชาดทุกป 

ประชาชนรูจักแหลง

ทองเท่ียวมากข้ึน 

 

สํานักงาน

ปลัด 

2 กอสรางหุนปลา เพ่ือประชาสมัพันธและ

ใหความรูเก่ียวกับ

เทศกาลกินปลาของ

จังหวัดสิงหบุร ี

กอสรางหุนปลา

เพ่ือใชในการ

ประชาสมัพันธ        

20,000 20,000 20,000 20,000 จัดสรางหุนปลา  

ปละ 1 ตัว 

ประชาชนรูจักแหลง

ทองเท่ียวมากข้ึน 

เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

สํานักงาน

ปลัด 

3 กิจกรรมเก่ียวกับ

วัฒนธรรมประเพณี

ทองถ่ิน 

เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรม

ประเพณีทองถ่ิน 

1.จัดงาน

สงกรานต 

2.จัดงานลอย

กระทง 

300,000 300,000 300,000 300,000 มีการจัดงานท่ี

เก่ียวของกับ

วัฒนธรรมประเพณี

อยางนอยปละ 1 

ครั้ง 

วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน

ไดรับการ 

สืบสาน 

แผนงาน

การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  พัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียว 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา และวัฒนธรรม   

  

2. . ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ศาสนาและวัฒนธรรม 

 2.2 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 วันเด็กแหงชาติ  เพ่ือสงเสริม

พัฒนาการของเด็ก

และเยาวชนท้ัง

เด็กและ

เยาวชน 

70,000 70,000 70,000 70,000 เพ่ือสงเสริม

พัฒนาการของ

เด็กและเยาวชน

1. เด็กและเยาวชน

ไดรับความรูแสดง

ความสามารถ 

แผนงาน

การศึกษา 



ทางดานรางการ

และจิตใจ 

ท้ังทางดานราง

การและจิตใจ 

2.ครูผูปกครองและ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีสวนรวมใน

กิจกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  พัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียว 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา และวัฒนธรรม   

  

2. . ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ศาสนาและวัฒนธรรม 

 2.3 แผนงานการบริหารท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ2561 2562 2563 2564 



โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 

1 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เพ่ือสงเสริมให

ประชาชนปกปอง

สถานบันโดย

แสดงออกในวัน

สําคัญ 

จัดงานเฉลมิพระ

ชนมพรรษาฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 อยางนอยปละ 1 

ครั้ง 

1.ประชาชนตะหนักถึง

ความสําคญัของสถาบัน 

2.ประชาชนสามัคคปีกปอง

สถาบัน 

แผนงาน

การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 3.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถประสงค 
เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 
หนวยงาน 



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก 

1 สงเสริมการดําเนินงานตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เพ่ือเปนแนวทางในการ

ทําใหประชาชนนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

-จัดตั้งศูนยเรียนรู การ

ปลูกผักสวนครัว บอ

เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว

ตางๆ 

-อบรมกลุมเปาหมาย     

คือเด็กและเยาวชน 

ประชาชน สถานท่ี

ดําเนินการ โรงเรยีนวัด

ปลาไหล 

30,000 30,000 30,000 30,000 ครัวเรือนทุก

ครัวเรือนในตําบล

ไดรับการถายทอด

ความรู 

ประชาชนมี

รายไดเพ่ิมข้ึนและ

ลดรายจาย

นอยลง 

สํานักงาน

ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 สนับสนุนแกไขปญหาการ

วางงาน 

เพ่ือแกไขปญหาการ

วางงานในตําบลประศุก 

จางงานประชาชนใน

ตําบลประศุก 

 

 

 

 

 

 

160,000 30,000 30,000 

 

30,000 

 

รอยละของจํานวน

คนท่ีวางงานใน

ตําบลประศุก 

ประชาชนใน

ตําบลประศุกมี

งานทํา 

สํานักงาน

ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1  



สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 3.3 แผนงานการพาณชิย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 สงเสริมกลุมอาชีพ เพ่ือพัฒนากลุมอาชีพใน

ตําบลประศุกใหเปน 

ท่ีนิยม 

 

 

จัดอบรมกลุมอาชีพ 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนกลุมอาชีพท่ี

ไดรับการฝกอบรมฯ 

กลุมอาชีพใน

ตําบลประศุก

ไดรับความนิยม 

สํานักงาน

ปลัด 

2 สงเสริมสนับสนุนราน

จําหนายสินคาชุมชน 

เพ่ือเปนแหลงจัด

จําหนายสินคาของ

ชุมชน 

-นําสินคาของชุมชนมา

วางจําหนาย 

-เปนศูนยกลางในการ

จําหนายสินคา 

 

 

 

- 50,000 50,000 50,000 จํานวนกลุมอาชีพ   

ท่ีวางจําหนาย                                                                                                                                    

รายไดของ

ประชากรเพ่ิม

มากข้ึน 

สํานักงาน

ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการบริการสาธารณะ 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 กอสรางถนนคสล. หมูที่ 5 เพื่อความสะดวกสบาย

ในการคมนาคม 

1.จากบานนายสมนึก แยม

ประเสริฐ ถึงบานนางทวี  อยู

เย็น 

2.จากบานนายวิชัย แยม

ประเสริฐ ถึงคลองชลประทาน 

ปริมาณงานตามสภาพพื้นที ่

- 

 

 

- 

200,000 

 

 

200,000 

 

200,000 

 

 

200,000 

 

200,000 

 

 

200,000 

 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกสบายในการ

คมนาคม 

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

กองชาง 

2 กอสรางรางระบายน้าํหมูที่ 1 เพื่อความสะดวกสบาย

ในการคมนาคม 

จากบานนางสมนึก  คล่ังนิ่มถึง 

บางตาคง ปริมาณงานตาม

สภาพพื้นที ่

 

- 100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกสบายในการ

ระบายน้าํ 

น้ําไมทวมขัง กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการบริการสาธารณะ 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

3 ปรับปรุงถนนโดยใชแอลฟลติกส

หมูที่  2 

เพื่อความสะดวกสบาย

ในการคมนาคม 

1.ทาศาลถึงริมแมน้ํา

เจาพระยา 

2.บานนางถาวรถึงแมน้าํ

เจาพระยา 

3.ซอยคุมแมจําลองถึงแมน้ํา

เจาพระยา 

ปริมาณงานตามสภาพพื้นที ่

- 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกสบายในการ

คมนาคม 

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก 

กองชาง 

4 ซอมแซมถนนยุทธศาสตร(ลง

ลูกรัง)  หมูที่  3   

เพื่อความสะดวกสบาย

ในการคมนาคม 

หมูที่ 3  ถึงหมูที่ 11 ขนาด

กวาง  3.00 ม.  ยาว 

- 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกสบายในการ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก 

กองชาง 



3,000.00 ม. หรือพื้นที่ไม

นอยกวา  9,000  ตร.ม.

ปริมาณงานตามสภาพพื้นที ่

 

คมนาคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการบริการสาธารณะ 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

5 ซอมแซมทอระบายนํ้า 

หมูท่ี 4 

เพ่ือความ

สะดวกสบายในการ

ระบายนํ้า 

1.ทอระบายนํ้าทางเขา

บานนางเดือน  คาถา 

ปริมาณงานตามสภาพ

พ้ืนท่ี 

- 100,000 100,000 100,000 จํานวนทอระบายนํ้า

ท่ีกอสราง/

ซอมแซม/ปรับปรุง 

ไมเกิดนํ้า 

ทวมขัง  มีการ

ระบายนํ้าไดด ี

กองชาง 

6 :ซอมแซมถนนลูกรังหมูท่ี  4 เพ่ือความ

สะดวกสบายในการ

ทุกซอยภายในหมูท่ี  4  - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกสบาย

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

กองชาง 



คมนาคม ในการคมนาคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการบริการสาธารณะ 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 



7 ขยายเมนประปาหมูที ่ 4 เพื่อความสะดวกสบาย

ในทางระบบน้ํา 

บริเวณจากบานนางวาสนา  

ถึงนายลําพูน    

- 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกสบายในทาง

ระบบน้ํา 

ระบายน้าํมี

ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

8 ขุดลอกวางทอระบายน้ําพรอม

วางทอหมูที่  4 

เพื่อความสะดวกสบาย

ในทางระบบน้ํา 

บริเวณภายในหมูที ่ 4  ทุก

จุด 

 

 

- 200,000 200,000 200,000 จํานวนทอระบายน้ําที่

กอสราง/ซอมแซม/

ปรับปรุง 

ไมเกิดน้ํา จํานวนทอ

ระบายน้าํที่

กอสราง/

ซอมแซม/

ปรับปรุง 

9 ปรับปรุงทอระบายน้าํภายใน 

หมูที่  5 

เพื่อความสะดวกสบาย

ในทางระบบน้ํา 

หมูที่  5  ที่ต้ืนเขิน  ถึงเขต

ติดตอหมูที่  4 ปริมาณงาน

ตามสภาพพื้นที ่

- 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกสบาย

ในทางระบบนํ้า 

ระบายนํ้ามี

ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

10 ปรับปรุงถนนริมแมน้ําเจาพระยา 

ซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก   

หมูที่  6 

เพื่อความสะดวกสบาย

ในการคมนาคม 

หมูที่  6  ปริมาณงานตาม

สภาพพื้นที ่

- 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกสบายในการ

คมนาคม 

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก 

กองชาง 

11 ซ้ือครุภัณฑหอกระจายขาว 

หมูที่  6 

เพื่อความสะดวกสบาย

แกประชาชนไดรับ

ขาวสาร 

หมูที่ 6 ปริมาณงานตาม

สภาพพื้นที ่

- 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดรับความ

ขาวสาร 

ไดรับรูขาวสาร กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการบริการสาธารณะ 



4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

12 ปรับปรุงศาลาประชาคม  หมู

ท่ี  6 

เพ่ือใชในการประชุม

ตางๆ 

หมูท่ี  6 ศาลาประชาคม

กลางหมูบาน 

- 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกสบายในการ

จัดประชุมตาง ๆ 

ประชาชนไดมี

สถานท่ีไวใชการ

ประชุมหรือ

กิจกรรมอื่น   ๆ 

กองชาง 

13 ซอมแซมถนนหินคลุกหมูท่ี 6 เพ่ือความ

สะดวกสบายในการ

คมนาคม 

ภายในหมูบาน  4  เสน

ของหมูท่ี  6 

ปริมาณงานตามสภาพ

พ้ืนท่ี 

- 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกสบายในการ

คมนาคม 

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

กองชาง 

14 กอสรางดาดคอนกรีตคูสงนํ้า

หมูท่ี  6 

เพ่ือความ

สะดวกสบายในการ

ระบายนํ้า 

จํานวน  4  เสน หมูท่ี  6 

ปริมาณงานตามสภาพ

พ้ืนท่ี 

- 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกสบาย

ในทางระบบนํ้า 

ระบายนํ้ามี

ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

15 ซอมแซมระบบประปา หมูท่ี 6 เพ่ือประชาชนมีนํ้าไว

ใชอุปโภค – บริโภค 

2  ฝง  หมูท่ี  6  ปริมาณ

งานตามสภาพพ้ืนท่ี 

- 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าไวใช

อุปโภค – บริโภค 

ประชาชนมีนํ้าไว

ใชอุปโภค – 

บริโภค 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการบริการสาธารณะ 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

16 ขยายเขตประปา หมูท่ี 6 เพื่อความสะดวกสบาย

ในระบบน้ํา 

  2  ฝง  หมูที่  6 ปริมาณ

งานตามสภาพพื้นที ่

- 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกสบาย

ในทางระบบนํ้า 

ระบายนํ้ามี

ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

17 ซอมแซมถนนลูกรัง  หมูที่  7 เพื่อความสะดวกสบาย

ในการคมนาคม 

จากซอยบานนางประเทือง  

แจงสุข  รานคานางกาหลง 

หมื่นจบ ขนาดกวาง 3.00 ม. 

ยาว  60.00  ม. หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 180.00  ตร.ม. 

 

- 10,000 10,000 10,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกสบายในการ

คมนาคม 

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก 

กองชาง 

18 ปรับปรุงระบบประปา หมูที่  7 เพื่อความสะดวกสบาย

ในระบบน้ํา 

บริเวณบานนางละมาย 

ปริมาณงานตามสภาพพื้นที ่

- 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกสบาย

ในทางระบบนํ้า 

ประชาชนมีน้ําใช

อุปโภค – บริโภค 

กองชาง 

19 ซอมแซมสะพานเหล็ก   หมูท ี 8 เพื่อความสะดวกสบาย

ในการคมนาคม 

หมูที่  8  ปริมาณงานตาม

สภาพพื้นที ่

- 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกสบายในการ

คมนาคม 

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการบริการสาธารณะ 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

20 ซอมแซมถนน คสล. หมูท่ี 8 เพ่ือความ

สะดวกสบายในการ

คมนาคม 

ภายในหมูท่ี  8  ปริมาณ

งานตามสภาพพ้ืนท่ี 

- 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกสบาย

ในการคมนาคม 

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

กองชาง 

21 ทําทอระบายนํ้า หมูท่ี 10 เพ่ือความ

สะดวกสบายในการ

ระบายนํ้า 

1.บริเวณบานนายสม  

แยมกลัด  

2.บริเวณบานนายสุเทพ  

กสินัง  (พ้ืนท่ีท้ัง 2 เปน

สวนบุคคล) ปริมาณงาน

ตามสภาพพ้ืนท่ี 

- 

 

- 

100,000 

 

100,000 

100,000 

 

100,000 

100,000 

 

100,000 

จํานวนทอระบายนํ้า

ท่ีกอสราง/

ซอมแซม/ปรับปรุง 

ไมเกิดนํ้าทวมขัง กองชาง 

22 ปรับปรุงถนนรอบหนองร ี

ลงลูกรัง    หมูท่ี 10 

เพ่ือความ

สะดวกสบายในการ

คมนาคม 

หมูท่ี  10 ฝงตะวันออก 

ปริมาณงานตามสภาพ

พ้ืนท่ี 

- 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกสบาย

ในการคมนาคม 

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการบริการสาธารณะ 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

23 ทําลูกระนาด หมูท่ี 11 

 

เพ่ือความ

สะดวกสบายใน

การคมนาคม 

บริเวณถนนสายสาย

คันคลองบริเวณ

ชุมชน ปริมาณงาน

ตามสภาพพ้ืนท่ี 

- 100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดรับ

ความ

สะดวกสบายใน

การคมนาคม 

ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวก 

กองชาง 

24 ขยายเขตไฟฟาสองสวาง เพ่ือใหประชาชนมี บริเวณต้ังแตบานนางสาว

สมหวัง ถึง นางบุญสง  

200,000 - - - จํานวนประชาชนท่ี ประชาชนมี กองชาง 



พรอมติดตั้งโคมไฟ หมูท่ี  1 การคมนาคม

ปลอดภัยยามค่ําคืน 

สิงหดี  หมูท่ี  1 ไดรับประโยชน ความปลอดภัย

ในการคมนาคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการบริการสาธารณะ 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

25 ขยายเขตไฟฟาสอง

สวางพรอมตดิตั้ง 

โคมไฟ  หมูท่ี  5 

เพ่ือใหประชาชนมีการ

คมนาคมปลอดภยัยาม

ค่ําคืน 

1.ถนนเสนจากบานนางสมนึก  

จะระ ถึงเขตหมูท่ี 4 

2.ถนนเสนจากนายวิชัย  แยม

ประเสริฐ ถึงคลองทางติดคลอง

ชลประทาน 

3.ถนนเสน 311  จากเขตติดตอ  

- 
 

- 
 

 

- 

200,000 
 

200,000 

 
200,000 

200,000 
 

200,000 

 
200,000 

200,000 
 

200,000 

 
200,000 

จํานวนประชาชนท่ี

ไดรับประโยชน 

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการคมนาคม 

กองชาง 



หมูท่ี  4  - หมูท่ี  6 

ตามแบบการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 

26 ขยายเขตไฟฟาสองสวาง

พรอมติดต้ังโคมไฟ   

หมูที่ 8 

เพื่อใหประชาชนมีการ

คมนาคมปลอดภัยยาม 

คํ่าคืน 

1.จากถนน  คสล.ถึงบานนางเล็ก  

ทองสะอาด 

2.จากบานนางสวรรค  แจงสุข ถึง

บานนางวิมล  วิเลปะนะ 

3.จากบานผูใหญสมจิตร  สรอยมวง 

และตามซอยหมูที ่ 8 

 

- 200,000 200,000 200,000 จํานวนประชาชนที่

ไดรับประโยชน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

คมนาคมเวลา

กลางคืน 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการบริการสาธารณะ 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

27 กอสรางถนน  คสล.   

หมูที่  1 

เพื่อความ

สะดวกสบายในการ

บริเวณที่หมูที่  1 เขตติดตอหมูที ่5 ต.

อินทรบุรี ขนาดกวาง 3.00  ม. หนา 

200,000 - - - ประชาชนไดรับ

ความสะดวกสบาย

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

กองชาง 



คมนาคม 0.15  ม.  ยาว  121.00  ม.หรือพิ้นท่ีไม

นอยกวา 363.00  ตร.ม. 
ในการคมนาคม 

28 กอสรางถนน คสล.  

หมูที่ 1 

เพื่อความ

สะดวกสบายในการ

คมนาคม 

บริเวณจากที่ดินนางสมหวัง  รางใหญ  

ถึงส่ีแยกเขตติดตอหมูที่  11  ขนาด

กวาง 3.00  ม. หนา  0.15  ม.  ยาว  

121.00 ม.  หรือพื้นที่ไมนอยกวา  

363.00  ตร.ม. 

200,000 - - - ประชาชนไดรับความ

สะดวกสบายในการ

คมนาคม 

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก 

กองชาง 

29 กอสรางถนนดิน 

หมูที่ 1 

เพื่อความ

สะดวกสบายในการ

คมนาคม 

บริเวณบานนางบุญสง  สิงหดี ถึงเขต

ติดตอหมูที่  5  ต.อินทรบุรี  (ริมแมน้าํ

เจาพระยา) ขนาดกวาง  4.00  ม.  ยาว 

200.00  ม.  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  

800.00  ตร.ม. 

200,000 - - - ประชาชนไดรับความ

สะดวกสบายในการ

คมนาคม 

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก 

กองชาง 

30 เปล่ียนทอเมนประปา  

หมูที่ 2 

เพื่อความ

สะดวกสบายในการ

ระบายน้าํ 

บริเวณบานนางวันเพ็ญ  จันทรา  และ

ซอยบานนางแพรว  เทศยิ้ม 

200,000 - - - ประชาชนไดรับความ

สะดวกสบายในระบบ

น้ํา 

ประชาชนมีน้ําไว

อุปโภค – บริโภค 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่  1 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและทนุทางสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

31 ขยายเขตไฟฟาสองสวาง

พรอมติดตั้งโคมไฟ

สาธารณะตามซอย  

หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนมีการ

คมนาคมปลอดภยัยาม

ค่ําคืน 

ขยายเขตไฟฟาสองสวางพรอม

ติดต้ังโคมไฟสาธารณะบริเวณ

นางวันเพ็ญ  จันทรา  และ

ซอยบานนางแพรว  เทศยิ้ม 

200,000 - - - จํานวนประชาชนท่ี

ไดรับประโยชน 

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการคมนาคม

เวลากลางคืน 

กองชาง 

32 วางทอระบายนํ้า 

หมูท่ี  2 

 

 

 

เพื่อความสะดวกสบายใน

การระบายน้ํา 
จากบานนางสมศรี  ถึงริม

แมนํ้าเจาพระยา  หมูท่ี  2  

200,000 - - - จํานวนทอระบายนํ้า

ท่ีกอสราง/

ซอมแซม/ปรับปรุง 

ไมเกิดนํ้า 

ทวมขัง     มี

การระบายนํ้าได

ดี 

กองชาง 

33 จัดซื้อครภุัณฑเสยีงตาม

สายพรอมติดตั้งหมูท่ี  3 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ขาวสาร 

จัดซื้อครภุัณฑเสยีงตามสาย

พรอมติดตั้งหมูท่ี  3 

200,000 - - - จํานวนประชาชนท่ี

ไดรับขาวสาร 

ประชาชนไดรับ

ขาวสาร 

กองชาง 

34 ปรับปรุงคูสงนํ้า   

หมูท่ี  3 

เพ่ือพัฒนาระบบ

ชลประทานทาง

การเกษตร 

บริเวณใตวัดปลาไหลลง 

ทุงนา  

100,000 - - - จํานวนคูคลอง เพื่อพัฒนาระบบ

ชลประทานทาง

การเกษตร 

กองชาง 

35 ขุดลอกคูสงนํ้า  หมูท่ี  3 เพ่ือพัฒนาระบบ

ชลประทานทาง

การเกษตร 

1. คูคลองสงนํ้าอ่ืนๆ  ทุก

สายในหมูท่ี  3 

200,000 - - - จํานวนคูคลอง เพื่อพัฒนาระบบ

ชลประทานทาง

การเกษตร 

กองชาง 

 

 

 

 

-70- 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 



 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการบริการสาธารณะ 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

36 ขยายเขตไฟฟาสองสวาง

พรอมติดต้ังโคมไฟ

สาธารณะตามซอย  

หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนมี

การคมนาคม

ปลอดภัยยามคํ่าคืน 

ขยายเขตไฟฟาสองสวางพรอม

ติดต้ังโคมไฟสาธารณะบริเวณ

วัดเชิดหนังถึงเขตบางขุด  ริม

แมนํ้าเจาพระยา  หมูท่ี  4 

200,000 - - - จํานวนประชาชนท่ี

ไดรับประโยชน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

คมนาคมเวลา

กลางคืน 

กองชาง 

37 ขุดลอกคูสงนํ้า  หมูท่ี  4 เพ่ือพัฒนาระบบ

ชลประทานทาง

การเกษตร 

บริเวณปอมสายตรวจ ถึงนา

นางสําเนียง  มวงคํา 

40,000 - - - จํานวนคูคลอง เพ่ือพัฒนาระบบ

ชลประทานทาง

การเกษตร 

   กองชาง 

38 ซอมแซมถนนลูกรัง 

หมูท่ี  4 

เพ่ือความ

สะดวกสบายในการ

คมนาคม 

จากนานายบรรจบ  ถึงหนอง

นาค 

ขนาดกวาง 3.00  ม.  ยาว 

400.00 ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอย

กวา  1,200  ตร.ม. 

50,000 - - - ประชาชนไดรับความ

สะดวกสบายในการ

คมนาคม 

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 



องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

 

ค. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ง. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการบริการสาธารณะ 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

39 วางทอระบายนํ้าพรอม

บอพัก หมูท่ี  5 

 

 

 

 

เพื่อความสะดวกสบาย

ในการระบายน้ํา 
บริเวณโรงสีชุมชนลงแมนํ้า

เจาพระยา  หมูท่ี 5  

200,000 - - - จํานวนทอระบายนํ้า

ท่ีกอสราง/

ซอมแซม/ปรับปรุง 

ไมเกิดนํ้า 

ทวมขัง     มี

การระบายนํ้าได

ดี 

กองชาง 

40 เปลี่ยนทอเมนทประปา

หมูท่ี  5 

เพ่ือพัฒนาระบบ

ชลประทานทาง

การเกษตร 

จากแท็งฝงตะวันตกตลอด

เสน หมูท่ี  5   

200,000 - - - ประชาชนไดรับความ

สะดวกสบายใน 

ระบบน้ํา 

ประชาชนมีน้ําไว

อุปโภค – บริโภค 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกสบาย

ในระบบน้ํา 

41 กอสรางถนนดินพรอมลง

ลูกรัง  หมูที่  5  

เพื่อความสะดวกสบาย

ในการคมนาคม 

หมูที่  5 – หมูที่  6 200,000 - - - ประชาชนไดรับ

ความสะดวกสบาย

ในการคมนาคม 

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการบริการสาธารณะ 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

42 กอสรางถนน คสล. 

หมูท่ี  5  

เพ่ือความ

สะดวกสบายใน

การคมนาคม 

บริเวณบานนายสมนกึ  แยมประเสริฐ  หมูที่ 5 

ขนาดกวาง  3.00  ม. หนา  0.15  ม.  

ยาว  121.00 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  363.00 

ม.  

200,000 - - - ประชาชนไดรับ

ความสะดวกสบาย

ในการคมนาคม 

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

กองชาง 

43 ปรับปรุงศาลาประชาคม

หมูท่ี  6 

เพ่ือใหประชาชนมีมี

สถานท่ีประชุม 

บริเวณลานตะเคียน  หมูท่ี  6   200,000 - - - ประชาชนไดรับความ

สะดวกสบายในการ

ประชุมและกิจกรรม

ตางๆ  

มีสถานท่ีในการ

ประชุมและ

กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

44 ขยายเขตไฟฟาสองสวาง

พรอมติดตั้งโคมไฟ

สาธารณะตามซอย  

หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนมี

การคมนาคม

ปลอดภัยยามค่ํา

คืน 

1.บริเวณจากถนนสาย 311  ถึงบาน 

นางสวรรค  เท่ียงศรี 

2.บริเวณตนหวาออกกลางทุงนา  (ตะวันตก) 

 

 

200,000 

 

200,000 

- - - จํานวนประชาชนท่ี

ไดรับประโยชน 

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการคมนาคม

เวลากลางคืน 

กองชาง 

 



 

 

 

-73- 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

 

ค. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ง. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการบริการสาธารณะ 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

45 วางทอระบายนํ้าพรอม

บอพัก  หมูท่ี  7 
 

เพื่อความ

สะดวกสบายในการ

ระบายน้าํ 

บริเวณบานนางภู  จันทรคลาย  หมูท่ี 7  30,000 - - - จํานวนทอระบายนํ้า

ท่ีกอสราง/

ซอมแซม/ปรับปรุง 

ไมเกิดนํ้า 

ทวมขัง     มี

การระบายนํ้าได

ดี 

กองชาง 

46 ซอมแซมถนนลูกรัง 

หมูท่ี  7 

เพ่ือความ

สะดวกสบายในการ

คมนาคม 

จากซอยผูใหญทองดี  จันทรคลาย  ถึงถนน

ริมแมนํ้า  หมูท่ี 7 ขนาดกวาง  3.00 ม. ยาว  

150.00  ม.  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  450.00  

ตร.ม. 

30,000 - - - ประชาชนไดรับความ

สะดวกสบายในการ

คมนาคม 

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

กองชาง 

47 ปรับปรุงทอระบายนํ้า เพื่อความ สายบานนางชมพูนุช  พูลเจริญ  ถึงสุดบาน  - - - จํานวนประชาชนท่ี ประชาชนมี กองชาง 



หมูท่ี 7 สะดวกสบายในการ

ระบายน้าํ 
นายแปน  คลายศรี   

 

 

ไดรับประโยชน ความปลอดภัย

ในการคมนาคม

เวลากลางคืน 

 

 

 

 

-74- 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

 

จ. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ฉ. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการบริการสาธารณะ 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

48 ขุดลอกคูสงนํ้า  หมูท่ี  8 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ

ชลประทานทาง

การเกษตร 

จากบานนางกัญญา  ผึ้งยอย  ถึง  นานาง

สําเริง  พฤฒิสาริกร  หมูท่ี 8 

25,000 - - - จํานวนคูคลอง เพื่อพัฒนาระบบ

ชลประทานทาง

การเกษตร 

กองชาง 

49 กอสรางถนนหินคลุก เพ่ือความ จากบานนายนอม  เจริญพร ขางบานนาง 120,000 - - - ประชาชนไดรับความ ประชาชนสัญจร กองชาง 



หมูท่ี  8 สะดวกสบายในการ

คมนาคม 

สวรรค  แจงสุข  ขนาดกวาง  3.00 ม. หนา  

0.15  ม. ยาว  200.00  ม.  หรือพ้ืนท่ีไมนอย

กวา 600.00  ตร.ม. 

สะดวกสบายในการ

คมนาคม 

ไปมาสะดวก 

50 ขยายเขตไฟฟาสองสวาง

พรอมติดตั้งโคมไฟ

สาธารณะตามซอย  

หมูท่ี  8 

เพ่ือใหประชาชนมี

การคมนาคม

ปลอดภัยยามค่ํา

คืน 

บริเวณจากคลองชลประทาน  ถึง  บาน

นางสาวสําราญ  แสงสมิง  หมูท่ี  8 

 

 

200,000 

 

 

- - - จํานวนประชาชนท่ี

ไดรับประโยชน 

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการคมนาคม

เวลากลางคืน 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการบริการสาธารณะ 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 



51 กอสรางสะพานเหล็ก 

หมูท่ี 9 

เพ่ือความ

สะดวกสบายใน

การคมนาคม 

บริเวณหนาบานนายประมวล 

กลับดี หมูท่ี 9 

300,000 - - - ประชาชนไดรับ

ความสะดวกสบาย

ในการคมนาคม 

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

กองชาง 

52 กอสรางถนน คสล.  

หมูท่ี 9 

เพ่ือความ

สะดวกสบายใน

การคมนาคม 

บริเวณบานนางจรลั โตลิ ถึง

บริเวณบานนายสมชาย ชูทอง 

หมูท่ี 9 กวาง 3.00 ม. หนา 

0.15 ม. ยาว 160 ม. มีพ้ืนท่ี

ไมนอยกวา 480 ตร.ม. 

200,000 - - - ประชาชนไดรับ

ความสะดวกสบาย

ในการคมนาคม 

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

กองชาง 

53 กอสรางถนน คสล.

พรอมวางทอระบายนํ้า 

หมูท่ี 9 

เพ่ือความ

สะดวกสบายใน

การคมนาคม 

บริเวณแยกเกาะคลอง ถึง

บริเวณบานนายทองอยู ยิ้มภู

ผา หมูท่ี 9 กวาง 3.00 ม. 

หนา 0.15 ม. ยาว 130 ม. มี

พ้ืนท่ีไมนอยกวา 390 ตร.ม. 

 

300,000 - - - ประชาชนไดรับ

ความสะดวกสบาย

ในการคมนาคม 

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 



4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการบริการสาธารณะ 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

54 กอสรางถนน คสล.  

รอบบอ หมูท่ี 10 

 

เพ่ือความ

สะดวกสบายใน

การคมนาคม 

บริเวณหนองออชายไผ  หมูท่ี 

10  ขนาดกวาง  3.00 ม. ยาว  

121.00 ม.  หรือมีพ้ืนท่ีไม

นอยกวา  363.00 ตร.ม. 

200,000 - - - ประชาชนไดรับ

ความสะดวกสบาย

ในการคมนาคม 

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

กองชาง 

55 ติดตั้ง   (CCTV)  

หมูท่ี  10 

เพ่ือความ

ปลอดภัยของ

ทรัพยสิน 

ภายในหมูท่ี  10    

ตามแบบอบต.ประศุก 

200,000 - - - จํานวนประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

ทรัพยสิน 

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในทรัพยสิน 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1  

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

 



ค. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ง. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการบริการสาธารณะ 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

56 กอสรางอาคาร 

โรงสีชุมชน  พรอม

เครื่องสีขาวหมูท่ี 11 

 

เพ่ือสงเสริม

ผลผลติทางการ

เกษตร 

-กอสรางอาคารโรงสีชุมชน 

ตามแบบอบต.ประศุก 

- เครื่องสีขาว ขนาด 1  ตัน/

วัน 

 

150,000 

 

220,000 

- - - จํานวนผลผลติท่ีมีได

มาตรฐานเพ่ิมมาก

ข้ึน 

ผลผลติทาง

การเกษตรมี

มาตรฐาน 

กองชาง 

57 ขุดลอกคูคลองสงนํ้า/

อางเก็บนํ้าเพ่ือ

การเกษตร หมูท่ี 11 

เพ่ือพัฒนาระบบ

ชลประทานทาง

การเกษตร 

1.บริเวณหลังวัดดอกไม ถึง 

คลองยายเทศ หมูท่ี 11   

2.บริเวณเหนือเช็คถึงนานาย

สมพร บุญรอด 

200,000 

 

200,000 

- - - จํานวนคูคลอง        

อางเก็บนํ้า หมูท่ี 11 

ไดรับการขุดลอก 

ระบบ

ชลประทานเพ่ือ

การเกษตรไดรับ

การพัฒนา 

กองชาง 

58 ติดตั้ง   (CCTV)  

หมูท่ี  11 

เพ่ือความ

ปลอดภัยทรัพยสิน 

ภายในหมูท่ี  11    

ตามแบบอบต.ประศุก 

200,000 - - - จํานวนประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

ทรัพยสิน 

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในทรัพยสิน 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 



สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต     

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 5.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 สนับสนุนอาหารกลางวันแก           

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 

เพ่ือสนับสนุน

อาหารกลางวันฯ 

เด็กนักเรียนชั้น

อนุบาล 3 ขวบใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

360,000 

 

360,000 

 

360,000 

 

360,000 

 

เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 

3 ขวบในศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก 

เด็กไดรับสารอาหาร

ครบ  5 หมู สุขภาพ

รางกายแข็งแรง 

แผนงาน

การศึกษา 

2 สนับสนุนอาหารกลางวันแก

นักเรียน 

ชั้นอนุบาล – ป.6 

เพ่ือสนับสนุน

อาหารกลางวันฯ 

เด็กนักเรียนชั้น

อนุบาลถึง ชั้น ป.6 

จํานวน 4   

โรงเรียน 

1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล

ถึงชั้นป.6 จํานวน 4   

โรงเรียน 

เด็กไดรับสารอาหาร

ครบ 5 หมู สุขภาพ

รางกายแข็งแรง 

แผนงาน

การศึกษา 

3 สนับสนุนอาหารเสริม(นม)แก     

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือสนับสนุน

อาหารเสริม(นม) 

เด็กนักเรียนชั้น

อนุบาล 3 ขวบใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

130,000 130,000 130,000 130,000 เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 

3 ขวบในศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก 

เด็กไดรับอาหาร

เสริม 

แผนงาน

การศึกษา 

4 สนับสนุนอาหารเสริม(นม)แก

นักเรียนชั้นอนุบาล – ป.6 

เพ่ือสนับสนุน

อาหารเสริม(นม) 

เด็กนักเรียนชั้น

อนุบาลถึงชั้น ป.6 

จํานวน 4 โรงเรียน 

580,000 580,000 580,000 580,000 เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล

ถึงชั้นป.6 จํานวน 4   

โรงเรียน 

เด็กไดรับอาหาร

เสริม 

แผนงาน

การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1  

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต     

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 5.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

5 ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีคณุภาพ

และมาตรฐาน 

- ติดมุงลวดเหล็กดัด 

- หองนํ้า - รั้ว 

- รางระบายนํ้า 

- สนามเด็กเลน 

- เสาธง โดมหลังคา อ่ืนๆ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไดรับการปรับปรุง 1 

แหง 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีคณุภาพและ

มาตรฐาน 

แผนงาน

การศึกษา 

6 สงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมของเด็กและเยาวชน 

เพ่ือสนับสนุน

การศึกษา 

- อบรมคุณธรรมจริยธรรม                  

- การดําเนินการจัดกีฬาละ

นันทนาการ กลุมเปาหมาย                           

โรงเรียนวัดปลาไหล      

โรงเรียนวัดเสือขาม    

โรงเรียนวัดสวางฯ 

60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนผูรวม

โครงการ 

เยาวชนไดรับการ

สงเสริมการศึกษา 

แผนงาน

การศึกษา 

สํานักงาน

ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต     

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 5.2 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุ 

จายเบ้ียยังชีพใหกับ

ผูสูงอายุท่ีมีคณุสมบัตฯิ

ทุกรายในตําบลประศุก 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 1,134 ราย ผูสูงอายุมีคณุภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักงาน

ปลัด 

2 เบ้ียยังชีพผูพิการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผูพิการ 

จายเบ้ียยังชีพใหกับผู

พิการ 

ท่ีมีคุณสมบัตฯิทุกรายใน

780,000 780,000 780,000 780,000 174 ราย ผูพิการมีคณุภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักงาน

ปลัด 



ตําบลประศุก 

3 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผูปวยเอดส 

จายเบ้ียยังชีพใหกับ

ผูปวยเอดส ทุกรายใน

ตําบลประศุก 

90,000 

 

90,000 

 

90,000 

 

90,000 

 

10 ราย ผูปวยเอดสมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักงาน

ปลัด 

 

 

 

 

-81- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต     

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 สมทบกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน 

เพ่ือสงเสริมคณุภาพ

ชีวิตของคนในตําบล 

สมทบงบประมาณ 1 

ครั้ง/ป ตามหนังสือ

กระทรวง 

มหาดไทยดวนท่ีสดุ ท่ี 

300,000 300,000 300,000 300,000 สมทบงบประมาณ 1 

ครั้ง/ป  

ประชาชนในตําบล

ประศุกท่ีเขารวมมี

สวัสดิการดูแล

ตลอดชีวิต 

สํานักงาน

ปลัด 



มท 0819.4/ว2502 ลง

วันท่ี 20 สิงหาคม 2553 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต     

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 5.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 การจัดการแขงขันกีฬาเชื่อม

สัมพันธระหวางองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นและโรงเรียน 

เพื่อใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นและ

โรงเรียนมีสวนรวมใน

1.ครู 2.นักเรียน 

3.ผูบริหาร อปท. 

4.สมาชิก สภาฯ  

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวมโครงการ เกิดความสามารถใน

ทุกภาคสวนโดยมีกีฬา

เปนส่ือ 

แผนงาน

การศึกษา 



การจัดกิจกรรม 

 

5.พนักงานสวนทองถิ่น 

 
สํานักงาน

ปลัด 

2 จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณกีฬา เพื่อใหประชาชนออก

กําลังกาย 

1.เด็ก เยาวชน 

2.ประชาชน 

3.ชมรมกีฬา 

70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวน 

1.เด็ก เยาวชน 

2.ประชาชน 

3.ชมรมกีฬา 

กลุมเปาหมายมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง ใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชน 

 

แผนงาน

การศึกษา 

สํานักงาน

ปลัด 

 

3 จัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกาย   

 

เพื่อใหประชาชนมี

สุขภาพรางกายแข็งแรง 

ในตําบลประศุก 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดซ้ือเคร่ืองออกกําลัง

กายประจําหมูบาน 

ประชาชนมีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง 
สํานักงาน

ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต     

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 



 5.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 ปองกันและแกไขปญหายา 

เสพติด 

1.เพ่ือปองกันไมให

กลุมเส่ียงในตําบล

ประศุกไปเกี่ยวของ

กับยาเสพติด 

2.เพ่ือกําจัดยาเสพติด 

ผูคา ผูเสพใหหมดไป

จากตําบลประศุก 

- กลุมเสีย่ง 

- ผูเสพ 

- ผูคา 

50,000 50,000 50,000 50,000 - กลุมเสีย่ง 

- ผูเสพ 

- ผูคา 

  ไมยุงเก่ียวกับยาเสพ  

  ติด 

ปญหายาเสพตดิใน

พ้ืนท่ีลดลง 

สํานักงาน

ปลัด 

2 อุดหนุนใหเหน่ียวงานอื่นของรัฐ

ตามโครงการปองกันและแกไข

ปญหา   ยาเสพติด 

1.เพ่ือสนับสนุนหรือ

รวมกับหนวยงานอื่น

ในการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด 

สนับสนุน 1 ป ตอครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 สนับสนุน 1 ป ตอ

ครั้ง 

ปญหายาเสพตดิใน

พ้ืนท่ีลดลง 

สํานักงาน

ปลัด 

3 สงเสริมการบําบัดพ้ืนฟูผูเสพ/ผู

ติดยาเสพติดและสงเสริมการ

ประกอบอาชีพใหแกผูผานการ

บําบัด 

สงเสริมการประกอบ

อาชีพแกผูไดรับการ

บําบัดฯ 

ผูไดรับการบําบัด 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผุท่ีบําบัดไดรับ

การสนับสนุน 

คืนคนดีสูสังคม สํานักงาน

ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 



สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต     

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 5.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

4 การประชุมประชาคมเพ่ือ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เพ่ือจัดเวทีให

ประชาชนในตําบล

ไดจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินและวางแผน

ตําบลสุขภาวะ 

จัดประชุมประชาคม 

จํานวน 11 หมูบาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนตัวแทน

ครัวเรือนท่ีเขารวม

ประชาคม 

ประชาชนเปน

ผูจัดทําแผนสามป

ตรงกับความ

ตองการของตนเอง 

สํานักงาน

ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต     

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 5.6 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 จัดซ้ือ ทรายอะเบท หรือสารอื่นที่

เกี่ยวของกับการปองกันโรค

ไขเลือดออก (พนหมอกควัน) 

เพื่อปองกันโรค

ไขเลือดออก 

หมูบานทั้ง 11 หมูบาน 

โรงเรียน 4 โรงเรียน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนของประชาชนที่

เปนไขเลือดออก 

ไมพบผูปวย

ไขเลือดออกในตําบล

ประศุก 

สํานักงาน

ปลัด 

2 สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจาํหมูบาน 

เพื่อให อสม.ดําเนิน

กิจกรรมในการปองกัน

โรคติดตอ ดูแล

ผูดอยโอกาส พัฒนา

ความรู 

อสม.ทั้ง 11 หมูบาน 165,000 165,000 165,000 165,000 จํานวนประชาชนใน

ตําบลประศุกไดรับการ

ดูแลดานสุขภาพ 

ประชาชนในตําบล

ประศุกมีสุขภาพ      

พลานามันที่สมบูรณ 

แข็งแรง 

สํานักงาน

ปลัด 

3 โอนเงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที ่

เพื่อใหประชาชนมี

สุขภาพรางกายแข็งแรง 

โอนเงินสมทบ 1 ป     ตอ

คร้ัง 

150,000 150,000 150,000 150,000 โอนเงินสมทบ 1 ป  ตอ

คร้ัง 

ประชาชนมีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง 

สํานักงาน

ปลัด 

4 จัดซ้ืออุปกรณทางการแพทย  

สําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

เพื่อปฐมพยาบาล

เบื้องตน 

เคร่ืองวัดความดัน 

กระเปาพยาบาล ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 รถกูชีพฉุกเฉินใหบริการ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการที่ปลอดภยัมาก

ขึ้น 

สํานักงาน

ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต     

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 5.6 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

5 สงเสริมสนับสนุนการ

ดําเนินงานและการจดัการ

ระบบการแพทยฉุกเฉินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เพ่ือพัฒนาระบบ

การแพทยฉุกเฉินใน

ระดับทองถ่ิน โดน

การมีสวนรวมของ

ประชาชน 

-การฝกอบรม การ

เขาเวรยาม การจดัซื้อ

วัสดุอุปกรณ         

1,500,000 

 

1,500,000 

 

1,500,000 

 

1,500,000 

 

ประชาชนในตําบล

ประศุกและตําบล

ใกลเคียงสามารถใช

บริการได 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

สํานักงาน

ปลัด 

 

 



 

 

 

 

 

 

-87- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1  

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต     

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 5.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 ปองกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ 

เพ่ือปองกันไมให

ประชาชนท่ีสัญจรไป

มาไดรับอุบัติเหตุ

ซอมแซมสญัญาณ

จราจร 

- ตั้งจุดตรวจ เขาเวร    

  ทําปายรณรงค 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนการเกิด

อุบัติเหตุในตําบล 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

สํานักงาน

ปลัด 



2 ดําเนินกิจกรรมฝกทบทวน  

อปพร. 

เพ่ือให จนท.ท่ี

เก่ียวของมีความ

พรอมในการ

ปฏิบัติงาน 

-ฝกทบทวน 1 ครั้ง/ป 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวน อปพร.ไดรับ

การฝกทบทวน 

อปพร.ปฏิบัติ

หนาท่ีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน

ปลัด 

3 จัดซื้อกระจกโคง เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ

บนทองถนน 

จุดเสีย่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนกระจกโคง ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

สํานักงาน

ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต     

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 



 5.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 ติดตั้งกลอง (CCTV)  

ภายในหมูบาน 

 

เพ่ือความปลอดภัย

ของทรัพยสิน 

หมูท่ี  3 

หมูท่ี  5 

หมูท่ี  6 

หมูท่ี  7 

ภายในหมูบาน ตาม

แบบอบต.ประศุก 

 

- 200,000 

200,000 

200,000 

200,000 

 

 

- - จํานวนประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

ทรัพยสิน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยใน

ทรัพยสิน 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต     



5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 5.8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 การจัดการเลือกตั้ง เพ่ือจัดการเลือกตั้ง

ทองถ่ินในกรณีกอน

ครบวาระ 

จัดการเลือกตั้งสาํหรับ

ผูบริหารและสมาชิกสภา

ฯ กรณีกอนครบวาระ 

50,000 50,000 50,000 50,000 จัดการเลือกตั้ง

สําหรับผูบรหิารและ

สมาชิกสภาฯ กรณี

กอนครบวาระ 

การเลือกตั้งเปนไป

อยางเรียบรอย 

สํานักงาน

ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี   พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 6.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 กอสรางระบบกําจัดขยะใน

ชุมชน 

เพ่ือเปนสถานท่ี

กําจัดขยะในชุมชน 

ประชาชน 

 

 

 

 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ตําบลประศุกมี

เตาเผาขยะ 

ท่ีไดมาตรฐาน 

ตําบลประศุกมรีะบบ

การจัดการขยะและสิ่ง

ปฏิกูลท่ีด ี

สํานักงาน

ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1  

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี   พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 6.2 แผนงานเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 ปลูกตนไมลดโลกรอน 1.เพ่ือเปนแหลง

พักผอนหยอนใจ 

2.เพ่ือปรับภูมิทัศน

สิ่งแวดลอม 

 

 

ปลูกตนไมจํานวน 

1,000 ตน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ปลูกตนไม

จํานวน 

1,000 ตน 

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใน

ตําบลประศุก 

สํานักงาน

ปลัด 

2 ปลูกหญาแฝกแนวคันดิน เพ่ือลดการพังทลาย

ของดิน 

 

 

ปลูกหญาแฝกตามแนวคัน

ดิน 

10,000 10,000 10,000 10,000 ปลูกหญาแฝก

ตามแนวคันดิน 

หนาดินไมพังทลาย สํานักงาน

ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ  

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ 

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 อุดหนุนขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัด

จางของ อบต.ระดับอําเภอ 

เพื่อพัฒนาระบบความ

โปรงใสในการ

ปฏิบัติงาน 

อุดหนุนให อบต.ที่เปนเจาภาพ 10,000 10,000 10,000 10,000 อุดหนุนให อบต.ที่เปน

เจาภาพ 

ระบบการจัดซ้ือจัด

จางตางๆมีความ

โปรงใส 

สํานักงาน

ปลัด 

2 งานบริการดานขอมูลขาวสารการ

จัดซ้ือจัดจางและการเบิกจายเงิน 

เพื่อพัฒนาระบบความ

โปรงใสในการ

ปฏิบัติงาน 

ดําเนินการดานขอมูลขาวสาร

การจัดซ้ือจัดจางและการเบกิ

จายเงิน 

10,000 10,000 10,000 10,000 

- 

ระบบการจัดซ้ือจัด

จางตางๆมีความ

โปรงใส 

กองคลัง 

3 พัฒนาระบบแผนทีภ่าษ ี เพื่อพัฒนาศักยภาพ

การบริการ 

ระบบแผนที่ภาษ ี 200,000 200,000 200,000 200,000 ระบบแผนที่ภาษีสามารถ

ใชงานได 

ศักยภาพในการ

บริการประชาชนเพิ่ม

มากขึ้น 

กองคลัง 



4 สนับสนุนการจัดทําระบบบัญชี

คอมพิวเตอร(e-laas) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

การบริการและความ

โปรงใส 

ระบบบัญชีคอมพวิเตอร 20,000 20,000 20,000 20,000 การจัดทําระบบบัญชี

คอมพิว 

เตอร(e-laas) 

ศักยภาพในการ

บริการประชาชนเพิ่ม

มากขึ้น 

กองคลัง 

 

5 จัดเก็บภาษีนอกสถานที ่ บริการประชาชนเชิงรุก ทั้งตําบล 11,000 11,000 11,000 11,000 รอยละที่เพิ่มขึ้นของภาษี

ที่เก็บได 

รายไดของประชาชน

เพิ่มมากขึ้น 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ  

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ 

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 



6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

แลกเปล่ียนความรู ศึกษาดูงาน

ระหวางหนวยงาน 

เพื่อเพิ่มพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร 

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 

พนักงานสวนตําบล ผูนําชุมชน 

 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูบริหาร สมาชกิ

สภาฯ 

พนักงานสวนตําบลที่

ไดรับการอบรมฯ 

บุคลการมีศักยภาพใน

การพัฒนาประชาชน

ที่เพิ่มมากขึ้น 

สํานักงาน

ปลัด 

7 อบรมคุณธรรมจริยาธรรม เพื่อใหความรูแก

กลุมเปาหมาย 

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 

พนักงานสวนตําบล ผูนําชุมชน 

 

 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนกลุมเปาหมายที่

เขารับการอบรม 

พัฒนาระบบคุณธรรม

จริยธรรม 

สํานักงาน

ปลัด 

8 รถจักรยานยนต เพื่อพัฒนาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชใหทันสมัย 

ขนาดไมตํ่ากวา 110 ซีซี 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนผูรับบริการ ประชาชนไดรับการ

บริการที่ดียิ่งขึ้น 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ  

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ 

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ2561 2562 2563 2564 



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดรับ หลัก 

9 โตะไฟเบอร  เพ่ือพัฒนา

เครื่องมือ

เครื่องใชให

ทันสมัย 

12 โหล - 24,000 24,000 24,000 จํานวนผูรับบริการ ประชาชนไดรับ

การบริการท่ีดี

ยิ่งข้ึน 

สํานักงาน

ปลัด 

10 รถบรรทุกดเีซล เพ่ือพัฒนา

เครื่องมือ

เครื่องใชให

ทันสมัย 

ขนาด 1 ตนั ปริมาตร

กระบอกสูบ ไมต่ํากวา 

2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 

ลอ แบบธรรมดา 

550,000 - - - จํานวนผูรับบริการ ประชาชนไดรับ

การบริการท่ีดี

ยิ่งข้ึน 

งานปองกัน 

11 เครื่องพิมพเช็ค เพ่ือพัฒนา

เครื่องมือ

เครื่องใชให

ทันสมัย 

ตามมาตรฐานครุภณัฑ 

จํานวน 1 เครื่อง 

- 18,000 18,000 18,000 จํานวนผูรับบริการ ประชาชนไดรับ

การบริการท่ีดี

ยิ่งข้ึน 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 



ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ  

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ 

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

11 กลองระดับ  เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ

เครื่องใชใหทันสมัย 

ขนาดกําลังขาย 30 เทา 

จํานวน 1 ชุด 

- 34,000 34,000 34,000 จํานวนผูรับบริการ ประชาชนไดรับการ

บริการท่ีดียิ่งขึ้น 

กองชาง 

12 ตูเก็บเอกสาร 2 บานเปด เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ

เครื่องใชใหทันสมัย 

จํานวน 2 ตู 16,500 16,500 16,500 16,500 จํานวนผูรับบริการ ประชาชนไดรับการ

บริการท่ีดียิ่งขึ้น 

กองคลัง 

13 จักรยานยนต  เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ

เครื่องใชใหทันสมัย 

ไมนอยกวา 110 CC 39,000 39,000 39,000 39,000 จํานวนผูรับบริการ ประชาชนไดรับการ

บริการท่ีดียิ่งขึ้น 

สํานักงาน

ปลัด 

14 ตูเก็บเอกสาร 2 บานเปด เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ

เครื่องใชใหทันสมัย 

จํานวน 2 ตู 16,500 16,500 16,500 16,500 จํานวนผูรับบริการ ประชาชนไดรับการ

บริการท่ีดียิ่งขึ้น 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ  

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ 

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

15 คอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน                  เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ

เครื่องใชใหทันสมัย 

2 เครื่อง 32,000 32,000 32,000 32,000 จํานวนผูรับบริการ ประชาชนไดรับการ

บริการท่ีดียิ่งขึ้น 

สํานักงานปลัด 

  กองคลัง 

16 เครื่องสํารองไฟ เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ

เครื่องใชใหทันสมัย 

4 เครื่อง  12,800 12,800 12,800 12,800 จํานวนผูรับบริการ ประชาชนไดรับการ

บริการท่ีดียิ่งขึ้น 

สํานักงานปลัด 

กองคลัง 

17 ตูเก็บเอกสาร (ตูเหล็กแบบพับ

เขาหากัน) 

เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ

เครื่องใชใหทันสมัย 

4 ตู 16,000 16,000 16,000 16,000 จํานวนผูรับบริการ ประชาชนไดรับการ

บริการท่ีดียิ่งขึ้น 

สวนการศึกษา 

สํานักงานปลัด 

18 ตูเย็น เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ

เครื่องใชใหทันสมัย 

ขนาดไมนอยกวา                   

13 คิวปตฟุต 

- 8,000 8,000 8,000 จํานวนผูรับบริการ ประชาชนไดรับการ

บริการท่ีดียิ่งขึ้น 

สวนการศึกษา 

 

19 เครื่องซักผา เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ

เครื่องใชใหทันสมัย 

ขนาดไมตํ่ากวา 10 KG - 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูรับบริการ ประชาชนไดรับการ

บริการท่ีดียิ่งขึ้น 

สวนการศึกษา 

สํานักงานปลัด 

20 โตะรับประทานอาหารสําหรับ

เด็ก 

เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ

เครื่องใชใหทันสมัย 

4 ชุด - 16,000 16,000 16,000 จํานวนผูรับบริการ ประชาชนไดรับการ

บริการท่ีดียิ่งขึ้น 

สวนการศึกษา 

สํานักงานปลัด 

21 ตูเก็บเอกสารบานเล่ือนแบบ

กระจก 

เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ

เครื่องใชใหทันสมัย 

6  ชุด 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูรับบริการ ประชาชนไดรับการ

บริการท่ีดียิ่งขึ้น 

สวนการศึกษา 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ  

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ 

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

22 ปริ้นเตอรเลเซอร Jet  ของ

Hp                 

เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ

เครื่องใชใหทันสมัย 

2 เครื่อง 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูรับบริการ ประชาชนไดรับการ

บริการท่ีดียิ่งขึ้น 

สํานักงานปลัด 

  กองคลัง 

23 โตะทํางาน เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ

เครื่องใชใหทันสมัย 

5  ชุด 25,000 25,000 25,000 25,000 จํานวนผูรับบริการ ประชาชนไดรับการ

บริการท่ีดียิ่งขึ้น 

สวนการศึกษา 

 

24 เกาอ้ีสํานักงาน                   เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ

เครื่องใชใหทันสมัย 

9 ตัว 27,000 27,000 27,000 27,000 จํานวนผูรับบริการ ประชาชนไดรับการ

บริการท่ีดียิ่งขึ้น 

สวนการศึกษา 

  กองคลัง 

25 โตะคอมพิวเตอร เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ

เครื่องใชใหทันสมัย 

2  ชุด 6,000 6,000 6,000 6,000 จํานวนผูรับบริการ ประชาชนไดรับการ

บริการท่ีดียิ่งขึ้น 

สวนการศึกษา 

 

26 เครื่องโรเนียว เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ

เครื่องใชใหทันสมัย 

1  ชุด 26,000 26,000 26,000 26,000 จํานวนผูรับบริการ ประชาชนไดรับการ

บริการท่ีดียิ่งขึ้น 

สวนการศึกษา 

 

27 เครื่องขยายเสียงเคลื่อนท่ี

แบบลากจูง เครื่องเสียงพกพา  

เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ

เครื่องใชใหทันสมัย 

1  ชุด 8,500 8,500 8,500 8,500 จํานวนผูรับบริการ ประชาชนไดรับการ

บริการท่ีดียิ่งขึ้น 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ  

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ 

7.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 กิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนา

และปรับปรุงผังเมืองรวม 

 

 

เพ่ือพัฒนาระบบ 

ผังเมืองรวม 

พัฒนาผังเมืองรวมตาํบล

ประศุก 

20,000 20,000 20,000 20,000 พัฒนาผังเมืองรวม

ตําบลประศุก 

ระบบผังเมืองรวม

เปนระบบระเบียบ 

สํานักงาน

ปลัด 

2 จัดทําปายซอยและปายช่ือ        

เจาบาน 

เพ่ือความเปน

ระเบียบเรียบรอย 

 

ท้ังตําบล 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนครัวเรือนท่ีมี

ปายบอก 

ชุมชนมีความเปน

ระเบียบ 

สํานักงาน

ปลัด 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ.05 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

 

 

ยุทธศาสตร 

 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม  4 ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1)ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริม

การเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร 

1.1 แผนงานการเกษตร 

1.2 แผนงานการเคหะและชุมชน 

 

 

2 

- 

 

 

200,000 

- 

 

 

5 

7 

 

 

590,000 

1,200,000 

 

 

5 

6 

 

 

590,000 

980,000 

 

 

5 

6 

 

 

590,000 

980,000 

 

 

17 

19 

 

 

1,970,000 

2,980,000 

รวม 2 200,000 12 1,610,000 11 1,570,000 11 1,570,000 36 4,950,000 

2)ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเชิง           



ประวัติศาสตร ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.1 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

2.2 แผนงานการศึกษา 

2.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

3 

 

1 

1 

 

340,000 

 

70,000 

200,000 

 

3 

 

1 

1 

 

340,000 

 

70,000 

200,000 

 

3 

 

1 

1 

 

340,000 

 

70,000 

200,000 

 

3 

 

1 

1 

 

340,000 

 

70,000 

200,000 

 

12 

 

4 

4 

 

1,360,000 

 

280,000 

    800,000 

รวม 5 610,000 5 610,000 5 610,000 5 610,000 20 2,440,000 

3)ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

3.1 แผนงานการเกษตร 

3.2 แผนงานสรางความเข็มแข็งชองชุมชน 

3.3 แผนงานพาณิชย 

 

1 

1 

1 

 

30,000 

160,000 

30,000 

 

1 

1 

2 

 

30,000 

30,000 

80,000 

 

1 

1 

2 

 

30,000 

30,000 

80,000 

 

1 

1 

2 

 

30,000 

30,000 

80,000 

 

4 

4 

7 

 

120,000 

250,000 

270,000 

รวม 3 220,000 4 140,000 4 140,000 4 140,000 15 640,000 

4)ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

35 

 

 

6,065,000 

 

 

29 

 

 

5,110,000 

 

 

29 

 

 

5,110,000 

 

 

29 

 

 

5,110,000 

 

 

122 

 

 

21,395,000 

รวม 35 6,065,000 29 5,110,000 29 5,110,000 29 5,110,000 122 21,395,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

 

 

ยุทธศาสตร 

 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม  4 ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 



5)ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

5.1 แผนงานการศึกษา 

5.2 แผนงานงบกลาง 

5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 

5.4 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม 

5.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 

5.6 แผนงานสาธารณสุข 

5.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

5.8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
6 

3 

1 

3 

4 

 

5 

3 

1 

 

 
2,910,000 

9,870,000 

300,000 

150,000 

110,000 

 

1,945,000 

270,000 

50,000 

 
6 

3 

1 

3 

4 

 

5 

7 

1 

 
2,910,000 

9,870,000 

300,000 

150,000 

110,000 

 

1,945,000 

1,070,000 

50,000 

 
6 

3 

1 

3 

4 

 

5 

3 

1 

 

 
2,910,000 

9,870,000 

300,000 

150,000 

110,000 

 

1,945,000 

270,000 

50,000 

 
6 

3 

1 

3 

4 

 

5 

3 

1 

 

 
2,910,000 

9,870,000 

300,000 

150,000 

110,000 

 

1,945,000 

270,000 

50,000 

 
24 

12 

4 

12 

16 

 

20 

16 

4 

 
11,640,000 

39,480,000 

1,200,000 

600,000 

440,000 

 

7,780,000 

1,880,000 

200,000 

รวม 26 15,605,000 30 16,405,000 26 15,605,000 26 15,605,000 108 63,220,000 

6)ยุทธศาสตรการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6.1 แผนงานสาธารณสุข 

6.3 แผนงานการเกษตร 

 
 

1 

2 

 
 

1,100,000 

30,000 

 
 

1 

2 

 
1,100,000 

30,000 

 

 
 

1 

2 

 
1,100,000 

30,000 

 

 
 

1 

2 

 
1,100,000 

30,000 

 

 
 

4 

8 

 
4,400,000 

120,000 

 

รวม 3 1,130,000 3 1,130,000 3 1,130,000 3 1,130,000 12 4,520,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 



องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

 

 

ยุทธศาสตร 

 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม  4 ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

7 )ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารและ

การจัดการ 

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

7.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 

 

22 

2 

 

1,326,300 

220,000 

 

27 

2 

 

886,300 

220,000 

 

27 

2 

 

886,300 

220,000 

 

27 

2 

 

886,300 

220,000 

 

103 

8 

 

3,985,200 

880,000 

รวม 24 1,546,300 29 1,106,300 29 1,106,300 29 1,106,300 111 4,865,200 

รวมท้ังสิ้น 98 25,376,300 112 26,111,300 107 25,271,300 107 25,271,300 424 102,030,200 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 



สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

      โดย องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ตามกรอบการประสานยุทธศาสตรท่ี.....................................................................................................  

ลําดับ โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
ป 2561 ป 

 2562 

ป  

2563 

ป  

2564 

รวม 

1 กอสรางศูนยชวยเหลือผูประสบภยั หมูท่ี 1 พรอมถมดิน  2,500,000 - - - 2,500,000 กองชาง 

2 ปรับภูมิทัศนริมถนนสาย 311 ฝงตะวันออก ตลอดแนวหมูท่ี 1-7 1,000,000 - - - 1,000,000 กองชาง 

3 กอสรางระบบประปาหมูบานขนาดใหญ  บริเวณบานนางวันเพ็ญ  แสงสนธ์ิ  (ฝงตะวันตก) หมูท่ี  1 3,500,000 - - - 3,500,000 กองชาง 

4 กอสรางถนนคสล.บรเิวณเลียบแมนํ้าเจาพระยา  หมูท่ี 2 จากเขตหมูท่ี 3 ถึงเขตหมูท่ี  1 500,000 - - - 500,000 กองชาง 

5 ปรับภูมิทัศนริมถนนสายยุทธศาสตรเลียบคลองบรมธาตฝุงตะวันตก ตลอดแนวหมูท่ี 1-7 1,000,000 - - - 1,000,000 กองชาง 

6 กอสรางถนนคสล. เลียบคลองบรมธาตุจาก สุดเขตหมูท่ี 1 ถึง สุดเขตหมูท่ี 7 ตําบลประศุก 10,000,000 - - - 10,000,000 กองชาง 

7 กอสรางถนนคสล.เลียบแมนํ้าเจาพระยา หมูท่ี 2 จากเขตติดตอหมูท่ี1 ถึง เขตติดตอหมูท่ี 3 1,000,000 - - - 1,000,000 กองชาง 

8 กอสรางศูนยชวยเหลือผูประสบภยั หมูท่ี 2 1,000,000 - - - 1,000,000 กองชาง 

9 กอสรางถนนคสล.บรเิวณเลียบคลองบรมธาตุเขตติดตอหมูท่ี 3  ถึงเขตหมูท่ี  1 4,800,000 -  - 4,800,000 กองชาง 

10 กอสรางถนนแอสฟลติกทคอนกรตี หมูท่ี 2 บริเวณทาศาล – ริมแมนํ้าเจาพระยา  1,000,000 - - - 1,000,000 กองชาง 

11 กอสรางถนนแอสฟลติกสคอนกรีต หมูท่ี 2 จากบริเวณบางตนไทร – คุมแมจําลอง  1,000,000 - - - 1,000,000 กองชาง 

12 กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 3 จากบานนางกังวล บุญมี ถึง บานนายประจักษ กลดัแดง  775,500 - - - 775,500 กองชาง 

  13 กอสรางระบบประปาหมูบานขนาดใหญ บริเวณ  หมูท่ี  3 3,500,000 - - - 3,500,000 กองชาง 

14 ติดตั้งไฟฟาสองสวางริมถนนสาย 311 ตลอดแนวตําบลประศุก บริเวณจุดเสี่ยง หมูท่ี 1-7 2,000,000 - - - 2,000,000 กองชาง 

  15 กอสรางถนนดินบานนางบุญสง   สิงหดี ถึงเขตตดิตอหมูท่ี 5  ตําบลอินทรบุรี(ริมแมนํ้าเจาพระยา) 480,000 - - - 480,000 กองชาง 

16 กอสรางถนน  คสล.  หมูท่ี  4 จากวัดเชิดหนัง  ถึงสุดเขตบางขุด - 1,611,000 - - 1,611,000 กองชาง 

17 กอสรางศูนยชวยเหลือผูประสบภยั หมูท่ี 4 1,000,000 - - - 1,000,000 กองชาง 

18 กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 4 จากคลองหนองนากฝงตะวันออก – เขตหมูท่ี 10 1,000,000 - - - 1,000,000 กองชาง 

19 กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 4 จากถนนเลียบคลองชลประทาน ถึง หนองนาก 1,000,000 - - - 1,000,000 กองชาง 

20 กอสรางสะพาน หมูท่ี 4 บริเวณท่ีพักสายตรวจ 2,400,000 - - - 2,400,000 กองชาง 

21 เสรมิถนนโดยใช คสล. หมูท่ี 4 บริเวณหนาบาน นายสามารถ  คุมนอย  1,104,000 - - - 1,104,000 กองชาง 



22 กอสรางเข่ือนเปนแนวปองกันอุทกภัยตลอดเขตหมูท่ี 1-7 50,000,000 - - - 50,000,000 กองชาง 
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23 กอสรางถนนคสล.บรเิวณจากบานนางชาลิสา ถึง บานนางประเทือง  ไผกอ หมูท่ี  4 630,000 - - - 630,000 กองชาง 

24 กอสรางระบบประปา หมูท่ี 4 1,800,000 - - - 1,800,000 กองชาง 

25 กอสรางระบบประปา หมูท่ี 5 ฝงตะวันตก 1,800,000 - - - 1,800,000 กองชาง 

26 กอสรางระบบประปา หมูท่ี 5 ฝงตะวันออก 1,800,000 - - - 1,800,000 กองชาง 

27 กอสรางถนน  คสล.บริเวณบานนายสมนึก  จะระ  หมูท่ี  5 ถึงสุดเขตหมูท่ี  4  2,610,000 - - - 2,610,000 กองชาง 

28 กอสรางคูสงนํ้า คสล.หมูท่ี  6 จากถนนเลียบคลองบรมธาตุ ถึงนานายทวีป สินมา     800,000 - - - 800,000 กองชาง 

29 กอสรางศูนยชวยเหลือผูประสบภยั  หมูท่ี 6 1,000,000 - - - 1,000,000 กองชาง 

30 ปรับปรุงถนนโดยใชแอสฟลติกสหมูท่ี  6  จากทางลงวัดเสือขาม ถึง ทางลงตนหวา 3,000,000 - - - 3,000,000 กองชาง 

31 ปรับปรุงถนนกลางหมูบานโดยใชแอสฟลติกสคอนกรีตพรอมวางทอระบายนํ้าหมูท่ี 7 2,000,000 - - - 2,000,000 กองชาง 

 32 กอสรางเข่ือนคสล.รมิแมนํ้าเจาพระยา  - 52,000,000 - - 52,000,000 กองชาง 

33 กอสรางสะพานคสล.บานมา หมูท่ี 7 2,400,000 - - - 2,400,000 กองชาง 

34 กอสรางระบบประปาหมูบาน หมูท่ี 7 บริเวณบานวังทอง  1,800,000 - - - 1,800,000 กองชาง 

35 กอสรางถนน คสล. จากคันคลองชลประทาน 2 ขวา 1 ซาย ตลอดสาย หมูที ่7,8 และ 9 1,200,000 - - - 1,200,000 กองชาง 

36 กอสรางถนนแอสฟลติกสคอนกรีตสายหนองไผนาว หมูท่ี  8 1,000,000 - - - 1,000,000 กองชาง 

37 ซอมแซมถนนลูกรังพรอมบดอัด  หมูท่ี  7  บริเวณริมแมนํ้าเจาพระยาตลอดแนว - 1,540,000 - - 1,540,000 กองชาง 

38 กอสรางถนน คสล.ตอจากเดิมจากบานนายวุฒิ ถึง นางนางวิมล หมูท่ี 8   800,000 - - - 800,000 กองชาง 

39 กอสรางถนนหินคลุก  หมูท่ี  9  สายหนองนาก 1,000,000 - - - 1,000,000 กองชาง 

40 กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 9 บริเวณจากบานนายอํานวย ถึง นานายสามารถ  1,441,000 - - - 1,441,000 กองชาง 

41 กอสรางถนน คสล.หมูท่ี  9  จากถนนแอสฟลติกสถึงวังทอง 3,000,000 - - - 3,000,000 กองชาง 

42 กอสรางถนน คสล.รอบบอประโมง หมูท่ี 10 พรอมติดตั้งลวดนาม 800,000 - - - 800,000 กองชาง 

43 กอสรางถนน คสล.หมูท่ี  10  จากคลองหนองนาก ถึงคลองตาออย 2,000,000 - - - 2,000,000 กองชาง 



44 เสรมิถนนโดยใชคสล.หมูท่ี 10 บริเวณหนองออราง  2,496,000 - - - 2,496,000 กองชาง 
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45 กอสรางถนน คสล. จากวัดเชิดหนัง ถึง สุดเขตบางขุด หมูท่ี 4 1,611,000 - - - 1,611,000 กองชาง 

46 ปรับปรุงถนนหินคลุกเปนแอสฟลทติกคอนกรีตจากประตรูะบายนํ้าสุดเขตติดตอตําบล       

 อินทรบุรี  ฝงขวา หมูท่ี 11 2,500,000 - - - 2,500,000 กองชาง 

47 ไฟฟาสองสวางสาธารณะถนนสายวัดสวางอารมณ หมูท่ี 4-9 2,250,000 - - - 2,250,000      กองชาง 

48 จัดซื้อรถขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน แบบบีบอัด 2,000,000 - - - 2,000,000 สป. 

49 จัดซื้อรถรับสงนักเรยีนดอยโอกาส 2,000,000 - - - 2,000,000 สป. 

50 ซอมแซมถนนโดยใชลูกรังพรอมบดอัด บริเวณรมิแมนํ้าเจาพระยาตลอดแนว หมูท่ี 7 1,540,000 - - - 1,540,000 กองชาง 

51 กอสรางคูสงนํ้า คสล.หมูท่ี 6  จากถนนเลียบคลองบรมธาตุ ถึงนานายทวีป สินมา   800,000 - - - 800,000 กองชาง 

52 ปรับปรุงถนนโดยใชแอสฟลติกส เสนกลางหมูบาน หมูท่ี 5 950,000 - - - 950,000 กองชาง 

 รวมท้ังสิ้น  52  โครงการ 137,587,500                                                                   55,151,000 - - 192,738,500  



 



 
 


