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ค ำน ำ 
 

               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง            
ได้จัดท าขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในอนาคต  ซึ่งเกิดจากปัญหา และความต้องการ และ
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบล
เพชรเมืองทอง  เล่มนี้  คงจะเกิดประโยชน์กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง คณะผู้บริหาร พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี และท่ีส าคัญ คือ พ่อ แม่ พี่ น้อง ประชาชนในพื้นท่ี  ได้ใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างมีทิศทาง  เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ               
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ท าให้ประชาชนได้อยู่ดี กินดี และ                 
มีความสุขอย่างยั่งยืน ตลอดไป    
 
 
 
 
                        งานนโยบายและแผน  
                     ส านักปลัดเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง 
        มิถุนายน ๒๕๖๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ของเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง  อ าเภอแสวงหา  จังหวดัอ่างทอง 
.................................... 

 

ส่วนที่ ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

  ๑. ด้านกายภาพ 
 

       ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตําบล (แผนที่ประกอบ) 
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง  ต าบลแสวงหา อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง มีอาณาเขต ดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดกับ  ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
  ทิศใต้  ติดกับ ต าบลบ้านพราน/ต าบลศรีพราน อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
  ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลห้วยไผ่ อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
  ทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลสีบัวทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 

เนื้อที ่
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง มีเนื้อที่ทั้งหมดโดยประมาณ ๒๙.๓๒ ตารางกิโลเมตร หรือ                 

คิดเป็น ๑๘,๓๒๕ ไร่ โดยอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอแสวงหาประมาณ ๒ กิโลเมตร  
                                                                                                     

                      แผนที่เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   - ๒ - 
 

                                                                                                  แผนที่เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       - ๒ - 
 
 

       ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ ราบลุ่ ม  ไม่มีภู เขา ไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน                

ดินเป็นดินเหนียวปนทราย พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การปลูกข้าว ท าไร่ ท านา ท าสวน ปลูกผัก 
เลี้ยงสัตว์ และใช้น้ าจากคลองส่งน้ าชลประทาน  

 

       ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ  
  สภาพอากาศร้อนชื้น  มี  ๓ ฤด ู ดังนี้ 

ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 
ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือน  มิถุนายน – กันยายน 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม – มกราคม 
 

     ๑.๔ ลักษณะดิน 
ดิน ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความส าคัญยิ่งต่อการเกษตรกรรม อันเป็นอาชีพ

ส่วนใหญ่ของชาวจังหวัดอ่างทอง ดินในจังหวัดอ่างทองแบ่งได้ ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
(๑) ดินไร่ ลักษณะดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย เกิดจากการทับถมของตะกอน

แม่น้ าหรือล าน้ า ลักษณะของชั้นดินสลับชั้นซ้อนกัน เฉพาะเนื้อดินที่เป็นดินร่วนเหนียวปน
ทรายระบายน้ าดี ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก พบมากบริเวณริมแม่น้ า
เจ้าพระยาและแม่น้ าน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ไร่นาสวนผสม และเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของราษฎร 
ส่วนเนื้อดินที่เป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง แต่ระบายน้ าได้ดี
ปานกลาง พบมากบริเวณริมคลองสีบัวทอง หรือห้วยราชครามเหมาะส าหรับปลูกพืชไร่ เช่น 
อ้อย เป็นต้น 

(๒) ดินนา แยกตามลักษณะดินและบริเวณพ้ืนที่ที่ครอบคลุมได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ 
     (๒.๑) ดินเหนียวที่เกิดจากอิทธิพลของตะกอนน้ ากร่อย บริเวณท่ีลุ่มและพ้ืนที่ที่น้ า

ทะเลเคยท่วมถึง ซึ่งพบโคลนทะเลที่ระดับความลึกประมาณ 1.5-2.0 เมตรจากผิวดิน และสูง
จากระดับน้ าทะเล ๕-๘ เมตร โดยเนื้อดินเป็นดินเหนียว แต่มีค่าความเป็นกรดต่ า สามารถเก็บ
กักน้ าได้นาน พบในท้องที่อ าเภอวิเศษชัยชาญ ส่วนเนื้อดินที่เป็นดินเหนียว มีสภาพความเป็น
กรดสูง สามารถเก็บกักน้ าได้นาน แต่ต้องปรับปรุงสภาพดินเสียก่อน พบทางตอนใต้ของอ าเภอ
ป่าโมกปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวและสวนผลไม้ 

     (๒.๒) ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ า 
สามารถเก็บกักน้ าได้นาน พบบริเวณลานตะพักล าน้ าระดับต่ า และที่ราบลุ่มที่มีระดับสูงกว่า
บริเวณท่ีน้ าเคยท่วมถึงเล็กน้อย ในท้องที่อ าเภอแสวงหา ตอนเหนือของอ าเภอสามโก้ และทาง
ตะวันตกของอ าเภอโพธิ์ทอง ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวและไม้ผล  

อา้งอิง https://jeezii15110.wordpress.com 
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  ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
       ๒.๑ เขตการปกครอง 

    แบ่งออกเป็น  ๑๒  หมู่บ้าน ทีอ่ยู่ในเขตเทศบาล  ประกอบด้วย 
            ๒.๑.๑ หมู่บ้านเต็มพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง จ านวน ๗ หมู่บ้าน   
 ดังนี้ 

หมู่ที่ ๗  บ้านเพชร   
หมู่ที่ ๘  บ้านคูเมือง   
หมู่ที่ ๙  บ้านทุ่งแห้ว   
หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแขม 
หมู่ที่ ๑๑ บ้านทองเลื่อน 
หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองถ้ า 
หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนทอง 
๒.๑.๒ หมู่บ้านบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง จ านวน ๕ หมู่บ้าน 

ดังนี้ 
หมู่ที่ ๑  บ้านแสวงหา   
หมู่ที่ ๓  บ้านแสวงหา    

หมู่ที่ ๔  บ้านแสวงหา 
หมู่ที่ ๖  บ้านแสวงหา 
หมู่ที่ ๑๔ บ้านแสวงหา 
                         รายชื่อก านัน - ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ 

ก านันต าบลแสวงหา นายศรชัย แจ่มจันทร์ ๐๘-๒๓๕๘-๔๑๔๔ 

หมู่ที่  ๔ บ้านแสวงหา นายชูชีพ จันทร์เรือง ๐๘-๙๐๙๙-๓๗๔๔ 

หมู่ที่  ๖  บ้านแสวงหา นางวิลัยจิตร์ สุวรณประทีป ๐๘-๙๘๑๕-๐๒๐๕ 

หมู่ที่  ๗  บ้านเพชร นายอ านาจ รอดจรูญ ๐๖-๓๑๘๙-๘๗๗๕ 

หมู่ที่  ๘  บ้านคูเมือง นายมงคล เกิดดี ๐๘-๕๑๘๕-๒๕๐๐ 

หมู่ที่  ๙  บ้านทุ่งแห้ว นางน้ าผึ้ง ปลูกงาม ๐๘-๑๕๖๔-๘๔๓๙ 

หมู่ที่  ๑๐  บ้านหนองแขม นายสมหมาย ชื่นบาล ๐๘-๙๙๐๔-๔๖๘๓ 

หมู่ที่  ๑๑  บ้านทองเลื่อน นายสมชาย   บุญสันต์ ๐๘-๐๔๓๑-๗๓๘๑ 

หมู่ที่  ๑๒  บ้านหนองถ้ า นายปัญญา ราตรี ๐๘-๖๑๒๕-๑๗๒๑ 

หมู่ที่  ๑๓  บ้านดอนทอง นายสวน ปานทอง ๐๘-๖๗๙๐-๓๙๓๓ 

หมู่ที่  ๑๔  บ้านแสวงหา นายนิรุจ           รักดี ๐๘-๑๔๓๓-๙๗๙๒ 
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       ๒.๒ การเลือกตั้ง 
           เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง  มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น                  
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น ๒ เขต  ดังนี้ 

(๑) เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑, ๓, ๔, ๖, ๗, ๑๐ และ หมู่ที่ ๑๒ 
(๒) เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่ที่ ๘, ๙, ๑๑, ๑๓, และ หมู่ที่ ๑๔ 

 

                 โครงสร้างคณะผู้บริหาร 
 

  
 

๑. ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย  
     ๑.๑ นายกเทศมนตรีต าบลเพชรเมืองทอง   จ านวน ๑ คน   
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  
     ๑.๒ รองนายกเทศมนตรีต าบลเพชรเมืองทอง     จ านวน ๒ คน 
มาจากการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีต าบลเพชรเมืองทอง 
     ๑.๓ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลเพชรเมืองทอง  จ านวน ๑ คน  
มาจากการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีต าบลเพชรเมืองทอง 
     ๑.๔ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลเพชรเมืองทอง จ านวน ๑ คน 
มาจากการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีต าบลเพชรเมืองทอง 

                     รายชื่อคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง 

ที ่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

๑ นายกชเดชา กลุ่มไหม นายก  ทต.เพชรเมืองทอง ๐๘-๙๒๔๓-๔๖๓๒ 

๒ นายจ าลอง สุขประเสริฐ รองนายก  ทต.เพชรเมืองทอง ๐๘-๙๐๑๔-๔๒๗๒ 

๓ นายสยาม สีทับทิม รองนายก  ทต.เพชรเมืองทอง ๐๘-๑๙๔๖-๑๑๓๘ 

๔ นางสาวส ารวย ริ้วเหลือง เลขานุการนายก  ทต.เพชรเมืองทอง ๐๘-๙๙๐๐-๖๖๑๙ 

๕ นายคะนอง บุญหงษ์ ที่ปรึกษานายก ทต.เพชรเมืองทอง ๐๘-๔๘๘๒-๐๗๒๔ 

 
 
 



- ๕ - 
๒. ฝ่ายสภาเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง  ประกอบด้วย 
     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง จ านวน ๒ เขต ๆละ ๖ คน จ านวนรวม
ทั้งสิ้น ๑๒  คน (เสียชีวิต ๑ คน) ประกอบด้วย  
     ๒.๑ ประธานสภาเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง   จ านวน ๑ คน 
มาจากการเลือกตั้งจากสภาเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง 
     ๒.๒ รองประธานสภาเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง  จ านวน ๑ คน 
มาจากการแต่งตั้งจากประธานสภาเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง 
     ๒.๓ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง  จ านวน ๑ คน 
มาจากการเลือกตั้งจากสภาเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง 
     ๒.๔ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง  จ านวน ๑๐ คน 

      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง 

ที ่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

๑ นายกิตติ ปลูกงาม ประธานสภา  ทต.เพชรเมืองทอง 

   สมาชิกสภา ทต.เพชรเมืองทอง เขต ๒ 

๐๘-๙๘๐๙-๘๖๕๑ 

๒ นายสมาน  เต่าเล็ก รองประธานสภา  ทต.เพชรเมืองทอง 

  สมาชิกสภา ทต.เพชรเมืองทอง เขต ๒ 

๐๘-๖๑๔๘-๒๘๘๓ 

๓ ส.ต.ท.สุพร  บุญเอ่ียม เลขานุการสภา  ทต.เพชรเมืองทอง 

(ปลัดเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง)  

๐๘-๕๕๐๔-๑๕๔๒ 

๔ นายอภิรมย์ เพชรรัตน์ สมาชิกสภา ทต.เพชรเมืองทอง เขต ๑ ๐๘-๒๒๓๙-๖๙๘๒ 

๕ นายอนุชา สินธุสุวรรณ สมาชิกสภา ทต.เพชรเมืองทอง เขต ๑ ๐๘-๑๒๙๔-๓๕๔๒ 

๖ นายสามารถ   ชื่นบาล สมาชิกสภา ทต.เพชรเมืองทอง เขต ๑ ๐๙-๒๖๑๗-๑๘๓๙ 

๗ นายบัญญัติ  ราตรี สมาชิกสภา ทต.เพชรเมืองทอง เขต ๑ ๐๙-๐๘๑๕-๖๐๐๒ 

๘ นายสมชาย  สินธุสุวรรณ สมาชิกสภา ทต.เพชรเมืองทอง เขต ๑ ๐๘-๑๔๓๙-๑๔๘๕ 

๙ นายเอก วุฒิ สมาชิกสภา ทต.เพชรเมืองทอง เขต ๑ ๐๘-๖๘๙๐-๙๖๒๑ 

๑๐ นายสมหมาย   นุ่มทอง สมาชิกสภา ทต.เพชรเมืองทอง เขต ๒ ๐๘-๙๒๓๙-๔๒๔๘ 

๑๑ นายภัคพล  อ่อนส าอางค์ สมาชิกสภา ทต.เพชรเมืองทอง เขต ๒ ๐๘-๖๑๔๘-๒๘๘๓ 

๑๒ นายประจวบ  รอดจรูญ สมาชิกสภา ทต.เพชรเมืองทอง เขต ๒ ๐๘-๖๗๖๔-๙๙๕๐ 
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  ๓. ประชากร 
     ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร (ข้อมูลจากสํานักทะเบียนอําเภอแสวงหา              
ณ  เดือน เมษายน ๒๕๖๒) 

ประชากรรวมทั้งสิ้น  จ านวน  ๕,๓๔๖  คน  แบ่งเป็น 
ชายรวมทั้งสิ้น   จ านวน  ๒,๖๑๒ คน 
หญิงรวมทั้งสิ้น   จ านวน  ๒,๗๓๔ คน    
จ านวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น จ านวน ๑,๗๕๙  หลังคาเรือน 

       ๓.๒ ชว่งอายุและจํานวนประชากร 
   ช่วงอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี  จ านวน ๑,๐๖๖ คน 

ชายรวมทั้งสิ้น   จ านวน     ๕๒๔ คน 
หญิงรวมทั้งสิ้น   จ านวน     ๕๔๒ คน 

   ช่วงอายุระหว่าง ๑๘ – ๖๐ ปี จ านวน ๓,๓๓๖ คน 
ชายรวมทั้งสิ้น   จ านวน  ๑,๖๗๗ คน 
หญิงรวมทั้งสิ้น   จ านวน  ๑,๖๕๙ คน 

   ช่วงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป  จ านวน    ๙๔๔  คน 
 ชายรวมทั้งสิ้น   จ านวน     ๔๑๔ คน 
หญิงรวมทั้งสิ้น   จ านวน     ๕๓๐ คน 
รวมทั้งสิ้น   จ านวน  ๕,๓๔๖  คน   

  ๔. สภาพทางสังคม 
       ๔.๑ การศึกษา 
    (๑) มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ๑ แห่ง คือ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง รับเด็กอายุ ๓ ขวบ 
    (๒) โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 
  จํานวน ๓ โรงเรียน  ดังนี ้
         -โรงเรียนวัดบ้านเพชร 
         -โรงเรียนวัดทองเลื่อน 

      -โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 
(๓) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 

  จํานวน ๑ โรงเรียน  คือ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 
 

       ๔.๒ สาธารณสุข 
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ไม่มีโรงพยาบาล  ถ้าประชาชนเกิดการ

เจ็บป่วย ก็สามารถไปโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ คือ โรงพยาบาลแสวงหา ซึ่งมีระยะทาง
ประมาณ ๓-๕ กิโลเมตร และ คลินิกรักษาโรคทั่วไป  จ านวน ๑ แห่ง  

สํานักงานเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง  มีเจ้าพนักงานสาธารณสุข  จํานวน  ๑  คน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสาธารณสุขผสมผสาน  ทั้งการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  การฟ้ืนฟูสุขภาพ          
การควบคุมป้องกันโรค  การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  งานอนามัยโรงเรียน  งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม งานโภชนาการ งานเผยแพร่ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่เจ้าหน้าที่ ผู้นําท้องถิ่น 
ชุมชน และประชาชน 
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       ๔.๓ อาชญากรรม 
  ป้อมยามต ารวจ     ๓          แห่ง   

 การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
 มีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล  ประกอบด้วย 
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน ๑ คน  
 เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน จ านวน ๖ คน  
 มีวัสดุ-อุปกรณ์   ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ประกอบด้วย 
           รถยนต์บรรทุกน้ าขนาดบรรจุน้ า ๕,๐๐๐ ลิตร จ านวน ๑ คัน 
           เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ๗ คน 

 เครื่องสูบน้ าขนาดเล็ก จ านวน ๑ เครื่อง  
           หากมีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึน จะมี อปพร. มูลนิธิร่วมกตัญญู และท้องถิ่นใกล้เคียง              
ให้ความช่วยเหลือ  

       ๔.๔ ยาเสพติด 
อ าเภอแสวงหา มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน โดยประธานอยู่ในโรงเรียนแสวงหา

วิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง  จะมีการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันและแก้ไขการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียน ดังนั้น ปัญหาเรื่องยาเสพติดมักจะเกิดข้ึนกับประชาชนกลุ่มผู้ใช้
แรงงาน ซึ่งอ าเภอแสวงหา โดยปลัดอ าเภอฝ่ายความม่ันคง ร่วมกับสถานีต ารวจภูธรแสวงหา 
และสีบัวทอง บูรณาการการท างานร่วมกันป้องกัน ปราบปราม กันอย่างเต็มศักยภาพท าให้
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ลดน้อยลง 

       ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 
 เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง มีนักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหาน้าที่ให้การช่วยเหลือ

เกื้อกูล ให้ทุกคนอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข และให้ทุกคนมีความสามารถพัฒนาสังคม 
ให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วย  ซึ่งปัจจุบันในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง  ผู้มีสิทธิได้รับ 
เบี้ยยังชีพ  รายละเอียดดังนี้ 

 ผู้สูงอายุรวมทั้งสิ้น  จ านวน ๙๖๓  คน 
 ผู้ป่วยเอดส์รวมทั้งสิ้น  จ านวน   ๑๖  คน 
 ผู้พิการรวมทั้งสิ้น  จ านวน ๒๐๒  คน 
 (ข้อมูล  ณ  เดือน มิถุนายน  ๒๕๖๒)   

 

  ๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
       ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 

 ทางบก  มีรถโดยสารประจําทาง สายอ่างทอง - แสวงหา - สีบัวทอง   
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   ๕.๒ การไฟฟ้า 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ยังไม่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  ทั้งนี้  เทศบาลฯได้ประสานงาน                 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอค่ายบางระจัน และอําเภอโพธิ์ทอง ในการประมาณการค่าใช้จ่าย
ในการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน 

       ๕.๓ การประปา 
   ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง  มีการใช้น้ําของการประปาส่วนภูมิภาค 

และประปาบาดาล ภายในหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  ทั้งนี้  เทศบาลฯกําหนดให้มี
การขยายเขตประปาเพ่ือให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่างทั่วถึง 

       ๕.๔ โทรศัพท ์
ประชาชนในพ้ืนที่ของเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ ของ

องค์การโทรศัพท์  เนื่องจากประชาชนนิยมใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร  นอกจาก
หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ เช่น โรงเรียน  สํานักงานเทศบาลฯ  เป็นต้น 

       ๕.๕ ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง  ไม่มีที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข แต่มี   

เจ้าหน้าที่ของสํานักงานไปรษณยี์โทรเลขอําเภอแสวงหา ออกให้บริการประชาชนครอบคลุม             
ทั้งพ้ืนที่ 

 

  ๖. ระบบเศรษฐกิจ 
       ๖.๑ การเกษตร 

- ส่งเสริมการประกอบอาชีพ กองทุนกลุ่มอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้ 
- ส่งเสริมกองทุนหมู่บ้าน 
- การสร้างเครือข่ายกองทุนทุกกองทุนในระดับต าบล 
- การสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน 

       ๖.๒ การประมง 
 ในพ้ืนที่เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ไม่มีแม่น้ําไหลผ่าน ดังนั้น จึงไม่มีรายได้จาก

การทําการประมง 
       ๖.๓ การปศุสัตว์ 

เนื่องจากในพ้ืนที่เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง มีโรงฆ่าสัตว์ จํานวน ๒ โรง ประชาชน
จํานวนร้อยละประมาณ  ๒๐  มีการเลี้ยงสุกรเพ่ือจําหน่าย และเป็นอาชีพเสริมจากการทํานา 
เพ่ือเพ่ิมรายได้ของครอบครัว 

       ๖.๔ การบริการ 
    มีร้านขายส้มตํา ไก่ย่าง    จํานวน  ๑    ร้าน 

 ร้านขายก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่ง   จํานวน ๔๐  ร้าน 
 ร้านขายวัสดุก่อสร้าง   จํานวน    ๒  ร้าน 
 ร้านซ่อมแอร์    จํานวน    ๑  ร้าน 

    ร้านขายของชํา    จํานวน  ๓๐  ร้าน 
    อู่ซ่อมรถ    จํานวน    ๒  แห่ง 
    ร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์   จํานวน    ๑  ร้าน 
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 ธนาคาร    จํานวน    ๑  แห่ง 
    ร้านขายปุ๋ย    จํานวน    ๒  ร้าน 
    ห้องเช่า     จํานวน    ๖  แห่ง 
    โรงเรือนเช่า    จํานวน    ๗  ร้าน 
    ตึกเช่า     จํานวน    ๒  แห่ง 
    คลินิก     จํานวน    ๑  แห่ง 
    ฟาร์มหมู    จํานวน    ๒  แห่ง 

    ร้านเสริมสวย    จํานวน    ๓  ร้าน 
    โรงฆ่าสัตว์    จํานวน    ๒  แห่ง 
    โรงทําน้ําดื่ม    จํานวน    ๑  แห่ง 
    ร้านตัดผมชาย    จํานวน    ๑  แห่ง 
    สหกรณ ์    จํานวน    ๒  แห่ง 
    เต้นท์รถ    จํานวน    ๑  แห่ง 
    คาร์แคร์    จํานวน    ๑  แห่ง 
    สินเชื่อ     จํานวน    ๒  แห่ง 
    ร้านนวดแผนไทย   จํานวน    ๑  แห่ง 
    ร้านตัดเสื้อผ้า    จํานวน    ๑  ร้าน 
 

       ๖.๕ การท่องเที่ยว 
     มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนอยู่สุข  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านเพชร 

และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์บ้านคูเมือง  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ บ้านคูเมือง 
  

       ๖.๖ อุตสาหกรรม 
    โรงงานทําลูกชิ้นชัยยะ ๙ ต้ังอยู่หมู่ที่ ๔ 
    โรงทําน้ําดื่ม  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ 
    โรงงานวุ้นเส้น  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ 
    โรงรีดเหล็ก  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ 
    มีโรงหล่ออลูมิเนียม  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ 
 

       ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
    กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 
    กลุ่มจักสานตะกร้าหวาย 
    กลุ่มไม้มงคล 
 

       ๖.๘ แรงงาน 
           แรงงานจากประเทศพม่าซึ่งมีการขึ้นทะเบียนถูกต้อง  ทํางานในร้านอาหาร และ
โรงงานต่างๆ  
 

   
 
 
 
 
 
 



 

   - ๑๐ - 
 

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
       ๗.๑ การนับถือศาสนา 
    ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ร้อยละ ๙๘  นับถือศาสนาพุทธ 
 

       ๗.๒ ประเพณีและงานประจําปี 
    วันขึ้นปีใหม่   
    วันสงกรานต์   

 วันเข้าพรรษา   
 วันออกพรรษา 

 วันอาสาฬหบูชา 
 ประเพณลีอยกระทง 
 งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา 
 

       ๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
มีหมอนวดแผนไทย  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๗  บ้านเพชร   ภาษาท่ีใช้ในพ้ืนที่ คือภาษาไทย                 

ภาคกลาง 
 

       ๗.๔ สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
    ดอกไม้ประดิษฐ์ , ตะกร้าหวาย , ไม้มงคล 
 

  ๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 
       ๘.๑ น้ํา 
    ในพ้ืนที่ของเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง  ไม่มีแม่น้ําไหลผ่าน  ประชาชนใช้น้ําจาก 
  คู คลองชลประทาน 
 

       ๘.๒ ป่าไม ้
ในพ้ืนที่ของเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง  ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่ดิน ไม่มี

พ้ืนที่ที่เป็นป่าสงวนจึงไม่มีป่าไม้แต่อย่างใด 
 

       ๘.๓ ภูเขา 
    ในพ้ืนที่ของเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง  เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา 
 

       ๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    แร่ดินเหนียว, ทราย 
 

  ๙. อ่ืน ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
    -  
 
    ………………………………………………… 
 

 
 
 
 



 ส่วนที่ 1 
บทน า 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า
ครอบคลุมระยะเวลาห้าปี  โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี 
  ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และให้ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพ่ือประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
กับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  ทั้งนี้  ให้ปฏิบัติตามข้อ  ๑๗  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่งได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องจัดทําแผนพัฒนาของตนเอง  2 ประเภท  คือ 
  (1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาระยะยาว 
  (2) แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน ( Rolling plan ) ที่ต้องมีการทบทวน
เป็นประจําทุกปี ซึ่งจะนําไปสู่กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อไป 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ซึ่ งปัจจุบันกําหนดห้วงระยะเวลา ๕ ปี                        
เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา             
มีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาห้าปี  โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี 
ซึ่งจะนําไปสู่กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  ดังนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่น (๕ ปี) จึงมีลักษณะ
อย่างน้อย 4 ประการด้วยกัน คือ 
  (1) เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (2) เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค์ ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะดําเนินการ 
  (3) เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะดําเนินการเป็นห้วงระยะเวลาห้าปี 
  (4) เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 (1) เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
 (2) เป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนา
สามปี ในปีที่จะจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีไปจัดทํางบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดทํางบประมาณ 
เป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนดังนั้น โครงการที่จะบรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาสามป ีโดยเฉพาะปีแรกจะต้องมีความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ 

 (1) มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ รวมทั้งควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม และผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
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 (2) กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจําปีแรก จะต้องมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิค
พอสมควร เพ่ือให้สามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใช้จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ต่อไป 
3. ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้น การจัดทําแผนพัฒนาสามปี
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดําเนินการมี 7 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผน 
ในขั้นตอนนี้ มีกิจกรรมที่ต้องดําเนินการ คือ 

  (1) หน่วยงานที่รับผิดชอบ การจัดทําแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค์ ความสําคัญ และความจําเป็นในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
  (2) หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น 
รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนกรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทบทวน และคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการ
พัฒนา ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่จะ
นํามาใช้เป็นแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
  (3) เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว ให้พิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้อง
ดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 
  (4) โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาอาจมีจํานวนมาก ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะต้องดําเนินการ ดังนี้ 
   (ก) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์ หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
   (ข) ให้พิจารณานําโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ
ดําเนินการของชุมชนมาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
   (ค) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนา
สามปีได้อย่างเหมาะสม และเพ่ือทําแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไป 
   (ง) การกําหนดกิจกรรมจะต้องคํานึงถึงงบประมาณรายรับ–รายจ่ายทรัพยากรการ
บริหารโครงการที่สามารถดําเนินการได้เอง โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ 
  (1) การเก็บรวบรวมข้อมูล ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นต่อการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป ีวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่คัดเลือก 
  (2) การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านการคัดเลือกยุทธศาสตร์
การพัฒนา การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 

ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
  (1) คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการ
พัฒนา 
  (2) พิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา โดยพิจารณาจากความจําเป็นเร่งด่วน 
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- ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   - ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะดําเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดทํา
รายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และ  ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ โดยเน้นโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องทําในปีแรกเพ่ือให้สามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีได ้

ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดําเนินการจัดทําร่างแผนพัฒนา
สามปี โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 บทนํา 
   ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
   ส่วนที่ 3 การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
   ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล 
  (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นนําร่างแผนพัฒนาสามปี  เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 (2) ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนําไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภา 
ท้องถิ่นคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  อําเภอ  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 

4.  การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 สืบเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กําหนดให้มีการประสานและบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองใน
เขตจังหวัด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือทําหน้าที่ในการประสานการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๒) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
 (2) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอ 

4.1  ขั้นตอนการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  4.1.1 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอแผนพัฒนาสามปีที่ประกาศใช้แล้ว เสนอคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอ พิจารณากลั่นกรองว่ามีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหรือไม่ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมทั้งจัดทํา “บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล”  เสนอต่อ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
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  4.1.2 เมื่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ได้รับแจ้งผลการพิจารณา
กลั่นกรอง พร้อมบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพองค์การบริหารส่วนตําบล และแผนพัฒนาสามปีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้พิจารณาให้ความเห็นแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งว่ามี
ความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ หรือไม ่และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด นําโครงการจากบัญชีโครงการที่
เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล ไปพิจารณาเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามอํานาจหน้าที่ (กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาสามปีเสร็จแล้ว ให้จัดทําเป็น
แผนพัฒนาสามปีเพ่ิมเติม) และพิจารณานําโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเป็น
โครงการที่มีความจําเป็นแต่ไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  และสอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ ฯ รวบรวมจัดทําเป็น “ บัญชีโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (กบจ.)”    
  4.1.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดําเนินการตามความเห็นของ คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชี้แจงเหตุผลให้
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นด้วยกับความเห็น
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ให้ดําเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาสามป ี

5.  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีเครื่องมือที่จะช่วยในการ
พัฒนาอย่างรอบคอบ และแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่าง  ๆ ที่อาจมีความ
เชื่อมโยง และส่งผลทัง้ในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนํามาตัดสินใจ  
กําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย เงิน คน วัสดุอุปกรณ์ 
และการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
 

**************************************** 
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ส่วนที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง 
 

  ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
       ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
       กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  
 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา      
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  

 

   ยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

   ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

        ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
                            ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๒. การสร้างความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้้าในสังคม 
๓. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันอย่างยั่งยืน 
๔. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๕. ความมั่นคง 
๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคม 
๗. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโรจิสติกส์ 
๘. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
๙. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๑๐. การต่างประเทศ  ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
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       ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาค 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 

    (๑) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษา
เสถียรภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม  เกษตร  การบริการ  การลงทุนให้มีความมั่นคงและเพ่ือเพ่ิม                            
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เช่น ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม  ส่งเสริม
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  พัฒนาการเกษตร  ฟ้ืนฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว พัฒนา
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 
   (๒) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ  มีธรรมาภิบาล             
เพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น 
ส่งเสริมการเรียนการสอนนอกระบบ  การอาชีวศึกษา  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมในการดูแล
สุขภาพ 
   (๓) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อ
ระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  
ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม  ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาอนุรักษ์
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (๔) เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านทั้งแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก  เพ่ือเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศ                    
เพ่ือนบ้านและนานาชาติ 
   (๕) บริหารจัดการพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน เพื่อให้มี
การจัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและความต้องการ
ของชุมชน 

วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด   (vision) 
   “คนอ่างทองเข้มแข็ง  จัดการตนเองได้” 

เป้าประสงค์ของกลุ่มจังหวัด 
๑.  คนอ่างทองมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๒  พัฒนาศักยภาพองค์กรและเชื่อมโยงเครือข่าย 
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 ๓.  ผนึกก าลังขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
 ๔.  เสริมสร้างระบบสวัสดิการและการจัดการตนเองในระบบชุมชน    

ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด 
 ๑.  สร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม 
 ๒.  เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 
 ๓.  ผนึกก าลังทางสังคมและเสริมสร้างวัฒนธรรม 
 ๔.  จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสม  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  ๒   (ชัยนาท ลพบุรี  สิงห์บุรี  อ่างทอง) 
วิสัยทัศน์  "ฐานการผลิตอาหารปลอดภัยท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ทรัพยากรน้ าสมดุล

และยั่งยืน" 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

   ๑. ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics อาหารปลอดภัย 
๒. สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 

   แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง 
วิสัยทัศน์ “อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมเป็นสุข 
๒. พัฒนาศักยภาพ การผลิต บริโภค และจ าหน่ายอาหารปลอดภัย 
๓. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลก 
๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถิ่นวีรชนและเกษตร 

   

       ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

    ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 



- ๑๔ - 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การบริหารจัดการที่ด ี
ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 

  ๒. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง 
       ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

 “น้ าไหล ไฟสว่าง  ทางดี  ประชาชนมีสุข พร้อมน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 

       ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง   
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้าง  
                       พ้ืนฐาน 

      แนวทางการพัฒนา       
                      1. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า  รางน้้า  
ขยายเขตไฟฟูา  
                      2. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษา  ถนนคันดิน     
                      3. พัฒนาแหล่งน้้ากินน้้าใช้       
      ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการศึกษา  คุณภาพชีวิต  และความเข้มแข็งชุมชน 
      แนวทางการพัฒนา       
      1. เพ่ิมช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน   ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
      2. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ จัดฝึกอบรม และสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
      ๓. พัฒนาบุคลากร  เพ่ิมงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      ๔. ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพความรู้และความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่นและ
บุคลากรของเทศบาล 
      ๕. เฝูาระวังและปูองกันการแพร่กระจายของยาเสพติด 
      ๖. ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ปุวยเอดส์ 

      ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีที่ส้าคัญ 
      แนวทางการพัฒนา       

      1.  สร้างจิตส้านึกให้ประชาชนสนใจ และร่วมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม การละเล่น ท้านุบ้ารุงศาสนาสถานและกิจกรรทางศาสนา              
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ 
      แนวทางการพัฒนา       
      1. จัดหาความรู้  ฝึกอบรม  สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ   
      2. จัดหายานพาหนะเพ่ือความสะดวก  รวดเร็ว  ในการให้บริการประชาชน  
      3. การด้ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 
                               



- ๑๕ - 
    
      ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
      แนวทางการพัฒนา       
      1. สร้างจิตส้านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
      2. การก้าจัดขยะ  สิ่งปฏิกูล   
      3. ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
           แนวทางการพัฒนา 

     1. จัดให้มีการบริการที่ดีได้มาตรฐานด้านสาธารณสุข 
     2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพลามัยที่ดี   

      3. การจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุข 
      ๔. ส่งเสริมสนับสนนุให้ประชาชนมีความรู ้และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ยุทธศาสตร์การบริหารเทศบาล  และบริหารกิจการบ้านเมือง 
      แนวทางการพัฒนา 

      ๑. จัดให้มีการบริหารกิจกรรมของเทศบาล 
            ๒. จัดให้มีการบริหารกิจการด้านการเมือง 

 

       ๒.๓ เป้าประสงค์ 
     -เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค-บริโภค 
     -เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
     -เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่มีมาตรฐานส าหรับใช้ในการสัญจรไปมาและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรออกสู่ตลาด 

-เพ่ือให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสุขอย่างยั่งยืน 
   

                      ๒.๔ ตัวช้ีวัด 
     -จ านวนครัวเรือนร้อยละ ๘๐  ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่                          
มีน้ าประปาอุปโภค-บริโภค 
     -จ านวนครัวเรือนร้อยละ ๘๐  ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่                          
ที่มีไฟฟ้าใช้ 
     -จ านวนประชาชนร้อยละ ๘๐ ของจ านวนประชาชนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่มีความ             
พึงพอใจต่อถนนที่ใช้สัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
     -จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เทศบาลฯจัด มากกว่าร้อยละ ๖๐ 
ของเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 



                                                              - ๑๖ - 
 
 

       ๒.๕ ค่าเป้าหมาย 
    -ขยายเขตประปา ปีละ ๑ จุด : หมู่บ้าน 
    -ขยายเขตไฟฟ้า ปีละ ๑ จุด : หมู่บ้าน 
    -ก่อสร้าง-ซ่อมแซม-ลงหินคลุก ถนน, สะพาน ปีละ ๑ จุด : หมู่บ้าน 
    -จัดกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์ ปีละไม่น้อยกว่า ๑๐ โครงการ 
 

       ๒.๖ กลยุทธ์ 
    -การขยายเขตประปา 
    -การขยายเขตไฟฟ้า  
    -การก่อสร้าง , การซ่อมแซม , การลงหินคลุกถนน ภายในหมู่บ้าน และเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน  

 -การก่อสร้างสะพาน 
    -การจัดกิจกรรมของเทศบาลฯที่ประชาชนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์ 
 

       ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง 
    เพ่ือให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
สามารถแก้ไขปัญหา พัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เพื่อให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ นโยบายของรัฐบาล จึงได้ก าหนด 
ยุทธศาสตร์ไว้ ๗ ยุทธศาสตร์  ดังนี้  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้าง  
           พ้ืนฐาน    

       

      ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการศึกษา  คุณภาพชีวิต  และความเข้มแข็งชุมชน 
 

      ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีที่ส้าคัญ 
 

      ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

           ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการบริหารเทศบาล  และบริหารกิจการบ้านเมือง 
 
 
 
 
 
 



                              - ๑๗ - 
 
 ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตร์เทศบาล 
ต าบลเพชรเมืองทอง 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต                  
จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา                            
ด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
และโครงสร้างพื้นฐาน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนา                            
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                             

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเมืองน่าอยู่ 
สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา                            
ด้านการศึกษา  คุณภาพชีวิต  และ
ความเข้มแข็งชุมชน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนา                            
สังคมและคุณภาพชีวิต                             

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเมืองน่าอยู่ 
สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา                            
ด้านการส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธี
ที่ส้าคัญ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนา                            
ด้านศิลปวัฒนธรรม                             

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเมืองน่าอยู่ 
สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา                            
ด้านเศรษฐกิจ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนา                            
ด้านด้านเศรษฐกิจ                             

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเมืองน่าอยู่ 
สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา                            
ด้านสิ่งแวดล้อม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนา                            
ผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ                 
และสิ่งแวดล้อม                             

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเมืองน่าอยู่ 
สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา                            
ด้านสาธารณสุข  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนา                            
สังคมและคุณภาพชีวิต                             

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเมืองน่าอยู่ 
สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา                            
ด้านการบริหารเทศบาล  และ
บริหารกิจการบ้านเมือง  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนา                            
ตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด                             

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเมืองน่าอยู่ 
สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         - ๑๘ - 
 
 

                  ๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
     ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง 

           จากการประมวลปัจจัยภายในที่ได้จากการระดมความคิดเห็นและข้อมูลพ้ืนฐาน
รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่พิจารณาจากแนวทางที่ก าหนดไว้ในแผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  แผนพัฒนา
จังหวัด  แผนพัฒนาต าบล  และยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ก าหนด
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ข้อสรุปประเด็นที่เป็นจุดแข็ง  (Strength)  
จุดอ่อน  (Weakness)  โอกาส  (Opportunity)  และข้อจ ากัด  (Threat)  เพื่อน ามาสู่การจัดท ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาต าบลเพชรเมืองทองดังนี้ 

 

จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
 

๑. ผู้บริหารให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นอย่างดี 
 
๒. ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านขวัญและก าลังใจแก่

เจ้าหน้าที่ 
๓. ผู้บริหารเห็นความส าคัญ อนุมัติให้ท าโครงการ

ต่าง ๆได้ดีมีงบประมาณเพียงพอในการจัดท า
โครงการ   

๔. ผู้บริหารเห็นความส าคัญของประชาชนในด้าน 
การบริการเป็นอย่างด ี

 

๑.  การมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ค่อยมีส่วนร่วม
เท่าท่ีควร 

๒.  ประชาชนขาดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ในการประกอบอาชีพ 
๓.  น้ าท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นประจ าทุกปี 
 
 
๔.  สาธารณูปการไม่ครอบคลุม ไม่เพียงพอกับความ

ต้องการ 
๕.  ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองน้อย 
๖.  งบประมาณของเทศบาลมีน้อย ไม่เพียงพอในการ

พัฒนา 
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                                         (ต่อ) 
โอกาส (Opportunity) ข้อจ ากัด (Threat) 

 

๑. นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาในด้านต่าง ๆ  

๒.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดมีความ
ชัดเจน  

๓.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  
๔.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
 
๕.  พ.ร.บ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อ านาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ท าให้ท้องถิ่นได้รับการ
กระจายอ านาจมากข้ึน  

๖.  นโยบายการปฏิรูปทางการเมืองของรัฐบาล ท าให้
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐ
ได้รับการยอมรับมากขึ้น ท าให้เกิดกระบวนการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

๗. การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวม ท าให้มีการ
กระจายความเจริญมาสู่ท้องถิ่นมากข้ึน 

 

๑.  งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในการพัฒนา 
 
๒.  ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการตามแผน 
 
๓.  ขาดความร่วมมือจากประชาชน 
๔.  การจัดสรรงบประมาณของส่วนกลางไม่ตรงกับ

ความต้องการในการแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนา
ของท้องถิ่น 

๕.  ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุขเป็นการมอมเมา
เยาวชนก่อให้เกิดปัญหาสังคม  

 
 
๖. การรับวัฒนธรรมทางตะวันตกที่ไม่เหมาะสมของ   

เยาวชน 

 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วโดยใช้เส้นทางถนนลูกรัง  ถนนคสล.  

ถนนลาดยางในทุกหมู่บ้าน  ในเขตเทศบาลต าบลที่ได้มาตรฐาน 
   ๒.  ประชาชนที่เดินทางในเวลากลางคืนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 
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  การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 

๑.  มีการสนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนวัดวันอุทิศ มอบให้แก่เด็กยากจนที่เรียนดี  
ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพื่อเป็นขวัญ  และก าลังใจ   

๒.  ฟ้ืนฟูประเพณี  และวัฒนธรรม  ภายในต าบลเพชรเมืองทอง  เพ่ือให้มีการสืบทอด
ประเพณี  และวัฒนธรรม  ต่อไป 

๓.  มีการด าเนินการในการส่งเสริมกิจกรรมในวันเด็ก  เพ่ือให้เด็ก  และเยาวชน   
กล้าแสดงออก 

๔.  มีการด าเนินการในงานรัฐพิธี ในวันส าคัญต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงาน
ต่าง ๆ 

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการพัฒนาสังคม 
   ๑. มีการด าเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยร่วมกับศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด  อ าเภอแสวงหา  ในการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
   ๒.  มีการด าเนินการในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดร่วมกับหน่วยงาน
ราชการในต าบลเพชรเมืองทอง   
   ๓.  มีการด าเนินการในการสนับสนุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ  
เพ่ือให้บุคคลเหล่านี้   มีรายได้เลี้ยงชีพ  ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว 
   ๔.  มีการด าเนินการในการประชาคมหมู่บ้าน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน 
   ๕.  มีการด าเนินการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ได้รับรางวัลศูนย์
ดีเด่นระดับจังหวัด 

๖.  มีการด าเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันตาม
ครัวเรือนทั้งต าบลเพชรเมืองทอง 

๗.  มีการด าเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  โดยการรณรงค์ฉีดยาสุนัข  และแมวตาม
ครัวเรือนทั้งต าบลเพชรเมืองทอง 

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
   ๑.  มีการด าเนินการในการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  ท าให้ประชาชนในต าบลเพชรเมือง
ทองมีงานท าและมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๑ - 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเทคโนโลยี 
  ๑. มีเสาสัญญาณโทรศัพท์ของบริษัททีโอที จ ากัด(มหาชน) ติดตั้งในพ้ืนที่เทศบาลฯ            

ท าให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเทศบาลฯมีการติดตั้ง Wifi และมี
อินเตอร์เน็ตภายในส านักงาน 

  ๒. ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไปศึกษาอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ท าให้การปฏิบัติหน้าที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น    

 

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านผังเมือง 
  ๑. มีการจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับถนน ในเขตพ้ืนที่ 

๒. มีการส ารวจคู คลองสาธารณะเพ่ือขุดลอกให้สะอาดและน้ าไหลได้สะดวก และ
ประชาชนสามารถใช้น้ าในการท าการเกษตร 

๓. มีการน าที่สาธารณะมาใช้ประโยชน์ ในการปลูกต้นไม้ ปลูกพืชสมุนไพร เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว 

  ๔. มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน 
๕. มีการจัด Zoning แบ่งเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
๖. มีการส ารวจพื้นที่เสี่ยงภัย และก าหนดจุดรวมพล เมื่อเกิดสาธารณภัย 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๑.  มีการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ และจัดภูมิทัศน์ให้พ้ืนที่สวยงาม  

๒  สร้างสวนสาธารณะบริ เวณพิพิธภัณฑ์บ้านคูเมืองให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และประชาชนใช้ในการออกก าลังกาย 

 

      ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
    ท าให้ทราบถึง 

โอกาส (Opportunities) เป็นทั้งแนวโน้ม พลังขับเคลื่อน เหตุการณ์ และ 
แนวคิดต่างๆ ที่หน่วยงานสามารถน ามาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
    อุปสรรค (Threats) เป็นเหตุการณ์หรือแรงกดดันที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอยู่เหนือ
อ านาจการควบคุม หน่วยงานจ าเป็นต้องวางแผนรับมือ หรือตัดสินใจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือบรรเทา
ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน 

 สภาพแวดล้อมภายนอกเทศบาลต าบลเพชรเมืองทองที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
๑. สภาพแวดล้อมทั่วไป (General Environment) ประกอบด้วย 

๑.๑ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
       -ถ้าเศรษฐกิจดี ประชาชนมีรายได้จับจ่ายใช้สอย 
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๑.๒ ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี 
       -มีผลกระทบต่อสังคม ทางด้านการซื้อขายสินค้าไม่ต้องมีหน้าร้าน 
       -การติดต่อสื่อสาร   

๑.๓ ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย 
        -กฎหมาย เป็นกฎข้อบังคับท่ีบุคคลและหน่วยงานต้องเคารพและ
ปฏิบัติตาม 
         -นโยบายการเมือง มีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาหน่วยงาน
และพ้ืนที่ 
๑.๔ ปัจจัยตัวแปรทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
         -การเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิต 
         -การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
         -อัตราการเกิดของประชากรลดลง 
         -การศึกษา 
         -คุณภาพชีวิต 
         -สุขภาพ 
         -การเกิดแรงงานสตรี 
         -แรงงานต่างด้าว 

   ๒. สภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน 
        มีอิทธิพลโดยตรงต่อหน่วยงานและความส าเร็จในการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่
ตั้งเป้าหมายไว้ ประกอบด้วย 
    ๒.๑ งบประมาณ 
    ๒.๒ ความช่วยเหลือจากรัฐและนโยบายรัฐบาล ฯลฯ 
 
    ........................................................ 
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ส่วนที่ ๓  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบตัิ 
 

      ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑. 
การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. บริการชุมชน
และสังคม 
๒. การเศรษฐกิจ  
3. การเศรษฐกิจ  

๑.เคหะและชุมชน   
๒. อุตสาหกรรม
และการโยธา  
3. การเกษตร 

กองช่าง 
 

กองคลัง 

๒. 
การพัฒนาด้านการศึกษา  
คุณภาพชีวิต  และความ

เข้มแข็งชุมชน 

1. บริการชุมชน
และสังคม 

2. บริการชุมชน
และสังคม 
๓. บริการชุมชน
และสังคม 
๔. บริการชุมชน
และสังคม 
๕. บริการชุมชน
และสังคม 
๖. บริการชุมชน
และสังคม 

1. การศึกษา 
 
2. บริหารงาน
ทั่วไป 
3. การรักษาความ
สงบภายใน 
4. บริหารงาน
ทั่วไป 
5. สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
6. งบกลาง 

กองการศึกษา 
 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 
 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

 
 
 
 

กองคลัง 
 กองการศึกษา 

๓. การพัฒนาส่งเสริมประเพณี            
และรัฐพิธีที่ส าคัญ 

1. บริการชุมชน
และสังคม 

1. การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
กองการศึกษา 

ส านักปลัด 
 

กองคลัง 
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      ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา (ต่อ) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๔. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1. บริการชุมชนและ
สังคม     
2. บริการชุมชนและ
สังคม   
3. การเศรษฐกิจ 

1. สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
2. การบริหารงาน
ทั่วไป 
3. สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

๕. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

1. บริการชุมชนและ
สังคม 
2. บริการชุมชนและ
สังคม     2. การก าจัดขยะ  สิ่งปฏิกูล   
3. เศรษฐกิจ 

1. สาธารณสุข 
 
2. เคหะและ
ชุมชน 
3. บริหารงาน
ทั่วไป 

 

 
กองช่าง 

ส านักปลัด กองคลัง 

๖. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
1. บริการชุมชนและ
สังคม 

1. สาธารณสุข 
ส านักปลัด กองคลัง 

๗. 
การพัฒนาการบริหาร
เทศบาล  และบริหาร

กิจการบ้านเมือง 

๑. บริการชุมชนและ
สังคม 

1.บริหารงาน
ทั่วไป 
 

 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

กองคลัง 

รวม ๗ ยุทธศาสตร ์ 4 ด้าน 9 แผนงาน 
 

๔ กอง/ส่วน ๔ กอง/ส่วน 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ. 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๑) ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐาน

   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๑๔ 2,098,000 ๑๘ 2,068,000 ๒๑ 6,224,000 40 7,981,000 46 19,019,900 ๑๓๙ 37,390,900

รวม ๑๔ 2,098,000 18 2,068,000 21 6,224,000 40 7,981,000 46 19,019,900 139 37,390,900

ยุทธศาสตร์

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ ๒๕



แบบ ผ. 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๒) ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้านการศึกษา 
คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน

๒.๑ แผนงานการศึกษา 15 3,178,000 15 3,178,000 16 3,228,000 16 3,208,000 15 3,178,000 ๗๗ 15,970,000

๒.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 410,000 5 460,000 6 518,000 6 518,000 6 518,000 ๒๗ 2,424,000

๒.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10 1,780,000 11 2,032,000 11 2,082,000 10 1,980,000 10 1,980,000 ๕๒ 9,854,000

๒.4 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ

2 280,000 2 280,000 2 280,000 2 280,000 2 280,000 ๑๐ 1,400,000

2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 5 16,370,000 3 13,470,000 7 14,697,500 8 14,739,500 6 16,117,500 ๒๙ 75,394,500

2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 68,000 3 68,000 3 68,000 3 68,000 3 68,000 ๑๕ 340,000

2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 ๕ 150,000

๒.8 แผนงานงบกลาง 5 10,442,500 5 10,442,500 5 10,442,500 5 10,442,500 5 10,442,500 ๒๕ 52,212,500

รวม 45 32,558,500 45 29,960,500 51 31,346,000 51 31,266,000 48 32,614,000 240 157,745,000

ปี 2565 รวม 5 ปี

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ ๒๖



แบบ ผ. 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาส่งเสริม
ประเพณีและรัฐพธิทีี่ส าคัญ

   ๓.๑ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ

5 ๒๖๐,๐๐๐ 5 ๒๖๐,๐๐๐ 5 310,000 5 ๓๑๐,๐๐๐ 5 ๓๑๐,๐๐๐ ๒๕ 1,450,000

   3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 240,000 3 240,000 3 240,000 3 240,000 3 240,000 ๑๕ 1,200,000

รวม ๘ 500,000 ๘ 500,000 ๘ 550,000 ๘ 550,000 ๘ 550,000 ๔๐ 2,650,000

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

๔) ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านเศรษฐกิจ

   ๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

7 290,000 7 290,000 7 290,000 7 290,000 7 290,000 ๓๕ 1,450,000

๔.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 ๕ 250,000

๔.3 แผนงานการเกษตร 1 30,000 1 30,000 1 30,000 ๓ 90,000

รวม 8 340,000 8 340,000 9 370,000 9 370,000 9 370,000 43 1,790,000

ปี 2565 รวม 5 ปี

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ป ี2565 รวม 5 ปียุทธศาสตร์ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ ๒๗



แบบ ผ. 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๕) ยุทธศาสตร์การพฒันาส่ิงแวดล้อม

๕.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ 1 ๑๐๐,๐๐๐ 1 ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๕ 500,000

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 ๕๗๐,๐๐๐ 3 ๕๗๐,๐๐๐ 4 ๑,๐๗๐,๐๐๐ 4 ๑,๐๗๐,๐๐๐ 3 ๕๗๐,๐๐๐ ๑๗ 3,850,000

รวม ๔ 670,000 ๔ 670,000 ๕ 1,170,000 ๕ 1,170,000 ๔ 670,000 ๒๒ 4,350,000

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๖) ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้านสาธารณสุข

   ๖.๑ แผนงานสาธารณสุข 12 970,000 12 970,000 12 970,000 14 1,030,000 12 970,000 ๖๒ 4,910,000

6.2 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ

1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 ๕ 250,000

รวม ๑๓ 1,020,000 ๑๓ 1,020,000 ๑๓ 1,020,000 ๑๕ 1,080,000 ๑๓ 1,020,000 ๖๗ 5,160,000

ปี 2565 รวม 5 ปี

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565 รวม 5 ปียุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ ๒๘



แบบ ผ. 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๗) ยุทธศาสตร์การบริหารเทศบาล และ
บริหารกิจการบา้นเมือง

   ๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 480,000 5 480,000 5 480,000 5 480,000 ๕ 480,000 ๒๕ 2,400,000

7.2 แผนงานการศึกษา 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 ๕ 500,000

7.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 2,000,000 2 2,300,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 ๖ 10,300,000

7.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 140,000 2 140,000 ๔ 280,000

รวม 7 2,580,000 8 2,880,000 9 2,720,000 9 2,720,000 ๗ 2,580,000 ๓๖ 13,200,000

รวมทั้งสิ้น ๙๙ 39,766,500 ๑๐๔ 37,438,500 ๑๑๖ 43,400,000 ๑๓๗ 45,137,000 ๑๓๕ 56,823,900 ๕๘๗ 222,285,900

ปี 2565 รวม 5 ปี

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ ๒๙



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 -ลงลูกรังเลียบคันคลองระบายใหญ่
 แม่น้้าน้อยสาม หมูท่ี ่๔

-เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

-บริเวณถนนเลียบคลอง
ระบายใหญ่ จากสะพาน
บ้านเพชรถึงสะพาน
ก้านันเต้ียม จันทร์พวง 
กวา้ง ๔.๐ เมตร ยาว
๒,๑๕๐เมตร หนา ๐.๑๐
 เมตร

- - - 460,000 - -จ้านวนความยาว
ของถนนทีม่ีการลง
ลูกรัง

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

2 -ลงลูกรังเลียบคันคลองระบายใหญ่
 แม่น้้าน้อยสาม หมูท่ี ่๔

-เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

บริเวณถนนเลียบคลอง
ระบายใหญ่ จากสะพาน
 บ้านเพชรถึงสะพาน
ก้านันเต้ียม จันทร์พวง 
กวา้ง ๔.๐ เมตร ยาว 
๑,๘๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร

- 192,000 - - - -จ้านวนความยาว
ของถนนทีม่ีการลง
ลูกรัง

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๓๐



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

3 -ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่๔ 
บริเวณถนนบ้านนายวนัชัย จันทร์
เรือง ถึงทีน่านายสมพร ทับสิน

-เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

-บริเวณถนนบ้านนายวนั
ชัย จันทร์เรือง ถึงทีน่า
นายสมพร ทับสิน ขนาด
ผิวจราจรกวา้ง ๓.๐ 
เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร  
หนา ๐.๐๕ เมตร

- 19,000 - - - -จ้านวนความยาว
ของถนนทีม่ีการ
ซ่อมแซม

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

4 -ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เดิม
 หมูท่ี ่๔ จากบ้านนายชูชีพ จันทร์
เรือง ถึง บ้านนายวนัชัย จันทร์เรือง

-เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก ปลอดภัย

-จากบ้านนายชูชีพ 
จันทร์เรืองถึงบ้าน นาย
วนัชัย จันทร์เรือง กวา้ง
 ๓ เมตร ยาว ๒๗๕ 
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 
หรือมีพืน้ทีล่าดยางไม่
น้อยกวา่ ๘๒๕ ตาราง
เมตร

- - 350,000 - - -ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน ม. ๔ 
เดินทางสะดวก

-ป้องกัน
อุบัติเหตุที่
อาจจะเกิดขึน้ได้

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๓๑



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

5 -ลงหินคลุกถนนภายในหมูบ่้าน 
หมูท่ี ่๔

-ลงหินคลุก จ้านวน ๔ จุด - - - - กองช่าง

๑.สายคลองถม กวา้ง ๓ 
เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร

130,000

๒.สายสวนส้ม กวา้ง    ๓
 เมตรยาว ๘๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร

130,000

๓.เส้นเจ้าแม่หนองทอง 
กวา้ง ๓ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร

163,000

-เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรไปมา

-จ้านวนความยาว
ของถนนทีม่ีการลง
หินคลุก

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๓๒



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

(ต่อ) ๔.จากลาดยางถึงถนน 
คสล. หมูท่ี ่๔ คลอง
ใหญ)่ กวา้ง ๓ เมตร ยาว
 ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร

130,000

๖. -ลงหินคลุกหมูท่ี ่๔ เชือ่มหมูท่ี ่๙ 
จากซอยร้านตรวจสภาพรถตลอด
เส้น

-เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรไปมา

-ลงหินคลุก กวา้ง ๓ 
เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร
 หนา ๐.๑๐ เมตร

- - 60,000 344,000 344,000 -ความยาวของถนน
ทีม่ีการลงหินคลุก

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร
ไปมา

กองช่าง

-ประชาชนใช้
เชือ่มต่อในการ
เดินทางสัญจร   
              ไปมา

- - - 250,000 -จ้านวนสะพานทีม่ี
การก่อสร้าง

7 -ก่อสร้างสะพานเหล็ก บริเวณ
บ้านดงมะม่วง หมูท่ี ่๔

-เพือ่ให้ประชาชนใช้เชือ่มต่อ
ในการเดินทางสัญจรไปมา

-ก่อสร้างสะพานเหล็ก 
กวา้ง ๑.๕ เมตรยาว ๑๘
 เมตร

- กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๓๓



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

8 -ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี ่๗ 
เชือ่มต่อถนน คสล.เดิม จากบ้าน
นางวรรณา บุญปลีก ถึงบ้าน นาง
วรารัช โพธิว์จิิตร

-เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. 
เชือ่มต่อถนน คสล.เดิม
จากบ้านนางวรรณาบุญ
ปลีกถึงบ้านนางวรารัช 
โพธิว์จิิตร กวา้ง ๓ เมตร
 ยาว ๓๕ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร   มีพืน้ที ่
คสล.ไม่น้อยกวา่ ๑๐๕ 
ตร.ม. และลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร 
หรือตามสภาพพืน้ที่

- - 49,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน ม. ๗ 
เดินทางสะดวก ร้อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจ

-ป้องกัน
อุบัติเหตุที่
อาจจะเกิดขึน้ได้

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๓๔



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

9 -ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี ่๗ จาก
ถนน คสล.เดิมถึงบ้านนางวนันี 
เชือ้ขจร

-เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

-ก่อสร้างถนน คสล.จาก
ถนน คสล.เดิมถึงบ้าน
นางวนันี เชือ้ขจร กวา้ง 
๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๕ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
มีพืน้ที ่คสล.ไม่น้อยกวา่
 ๕๑๒.๕ ตร.ม. และลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
๐.๒๐ เมตร หรือตาม
สภาพพืน้ที่

- - - - 240,000 ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน ม. ๗ 
เดินทางสะดวก ร้อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจ

-ป้องกัน
อุบัติเหตุที่
อาจจะเกิดขึน้ได้

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๓๕



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

10 -เสริมดินไหล่ทางและลงหินคลุก
ถนน หมูท่ี ่๗ จากถนน คสล.เดิม 
ถึงบ้านนางวนันี เชือ้ขจร

-เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคม

-เสริมดินกวา้ง๓เมตร 
ยาว ๒๐๕ เมตร สูง 
๐.๓๐ เมตร และลงหิน
กวา้ง ๓ เมตร ยาว ๒๐๕
 เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

- - 158,000 158,000 - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน ม. ๗ 
เดินทางสะดวก ร้อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจ

-ป้องกัน
อุบัติเหตุที่
อาจจะเกิดขึน้ได้

กองช่าง

11 -ลงหินคลุก หมูท่ี ่๗ จากบ้านนาง
ล้ิม บุญลา ถึงถนนสายหมูท่ี ่๗ -
หนองแขม

-เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

-ลงหินคลุกถนนกวา้ง ๓ 
เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร

- - - - 49,000 จ้านวนความยาว
ของถนนทีม่ีการลง
หินคลุก

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

12 -ปรับปรุง ต่อเติมศาลาประชาคม 
หมูท่ี ่๗

-เพือ่ให้ประชาชนได้ท้า
กิจกรรมร่วมกัน

-ยกพืน้เวทีและตกแต่ง -
ภายในอาคาร ท้าจัว่
รอบด้านตัวอาคาร

- - 300,000 - - -ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน มีความ
พึงพอใจ

-ประชาชนท้า
กิจกรรมร่วมกัน

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๓๖



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

13 -ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี ่๗ จาก
ถนนเส้นบ้านเพชร-ดอนกร่าง 
ซอยบ้านนายอัครพล หมูท่หาร

-เพือ่ให้ประชาชนมีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

-ถนน คสล. กวา้ง ๓.๐ 
เมตรยาว ๕๘ เมตร หนา
 ๐.๑๐ เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง

- 90,000 - - - ความยาวของถนนที่
มีการก่อสร้าง

-ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ 
ในการคมนาคม
ทีไ่ด้มาตรฐาน

กองช่าง

14 -ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี ่๗ จาก
ถนนเส้นบ้านเพชร-พวงทอง ซอย
บ้านนายเหรียญ รอดจรูญ ถึงบ้าน
นางประจวบ แก้วประเสริฐ ตลอด
เส้น

-เพือ่ให้ประชาชนมีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

-ถนน คสล. กวา้ง ๓.๐ 
เมตรยาว ๑๔๐ เมตร    
  หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

- - 220,000 - - -ความยาวของถนน
ทีม่ีการก่อสร้าง

-ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้
ในการคมนาคม
ทีไ่ด้มาตรฐาน

กองช่าง

15 -ก่อสร้างถนนคสล. หมูท่ี ่๗ จาก
ถนนปูนทางเข้าประปาหมูบ่้านถึง
บ้านนายจ้ารัส ช่างบรรจง

-เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

-ถนน คสล.กวา้ง ๓.๐ 
เมตร ยาว ๔๐ เมตร   
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

- 70,000 - - - จ้านวนความยาว
ของถนนทีก่่อสร้าง

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๓๗



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

16 -ปูผิวลาดยางทับ คสล. เดิมหมู ่๘ 
จากบริเวณถนนเส้นทางหลวง
ตลอดเส้นถึงบ้านนายวชิัย กล่ิน
กุหลาบ

-เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรไปมา

-ปูผิวลาดยางทับ คสล. 
กวา้ง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐
 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพืน้ที ่คสล.ไม่
น้อยกวา่ ๑,๒๐๐ ตาราง
เมตร

- - 302,000 444,000 444,000 -จ้านวนความยาว
ของถนนทีม่ีการ
ซ่อมแซม

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

-ลงหินคลุกรอบหมูบ่้าน หมูท่ี ่๘ 
เส้นที ่๑ สายบ้านนางสะอาด ชูช่อ
 เส้นที ่2 สายบ้าน นางสวาท ดิษ
เถระ

-ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

- เส้นที ่๑ กวา้ง ๒ เมตร
 ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร

-จ้านวนความยาว
ของถนนทีล่งหินคลุก

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา

กองช่าง

-เส้นที ่๒ กวา้ง ๒ เมตร 
ยาว ๑๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร

17 - - - 27,000 -

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๓๘



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

18 -ปรับปรุงผิวจราจร (ลาดยาง)  
ทับคสล. เดิม หมู ่๘ จาก
ถนนลาดยางคูเมือง-วดัประดับถึง
ถนนคสล. ทางเข้า ต.ห้วยไผ่

-ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

-ปูผิวลาดยางทับคสล. 
เดิม กวา้ง ๓ เมตร ยาว 
๙๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร หรือมีพืน้ที ่คสล.
ไม่น้อยกวา่ ๒,๘๓๕ 
ตารางเมตร

- - - - 1,049,000 -จ้านวนความยาว
ระยะทางที ่  ปูผิว
ลาดยาง

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

-ปรับปรุงผิวจราจร (ลาดยาง)  
ทับคสล. เดิม หมู ่๘ จากสะพาน
ปูน ถึงบริเวณบ้านนายมงคล เกิดดี

-เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจร    ไปมา

-ช่วงที ่๑ หน้าสนง.
ชลประทาน-หน้าบ้าน
นายมงคล เกิดดี กวา้ง ๔
 เมตร ยาว ๑๑๑ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร

- - - - 164,000 -จ้านวนความยาว
ของถนนทีม่ีการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม

-ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

กองช่าง

-ช่วงที ่๒ หน้าบ้านนาย
มงคล เกิดดี-สะพานปูน
วดัพวงทองกวา้ง ๓ เมตร
 ยาว ๑,๐๒๐ เมตร หนา
 ๐.๐๕ เมตร

- - - - 1,132,000

19

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๓๙



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

20 -ก่อสร้างถนนคสล. หมู ่๘ จาก
บ้านนายส้าเนา แมลงทับ – บ้าน
นางประจบ สนเสริม

-เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้ใน
การสัญจรไปมาได้สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย

-ถนนคสล. กวา้ง ๒.๕ 
เมตร ยาว ๔๐ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

- 52,000 - - - -จ้านวนความยาว
ของถนนทีม่ีการ
ก่อสร้าง

-ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ
สัญจรไปมาได้
อยา่งสะดวก 
รวดเร็วและ

กองช่าง

21 -ลงหินคลุก หมู ่๘ บริเวณถนน
สายกลางทุง่จากบ้าน นายวชิัย 
กล่ินกุหลาบ ถึงบ้าน นาย
ประเทือง กล่อมอารมณ์

-เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้ใน
การสัญจรไปมา

-ลงหินคลุกถนนกวา้ง 
๓.๐เมตร ยาว ๑๒๐ 
เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร

- 150,000 - - - -จ้านวนความยาว
ของถนนทีม่ีการลง
หินคลุก

-ประชาชนได้ใช้
ในการสัญจรไป
มา

กองช่าง

22 -ก่อสร้างถนนคสล. หมู ่๘ จาก
บ้านนายสมเจตน์

-เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับความสะดวก
 รวดเร็วในการสัญจรไปมา

-ถนนคสล. กวา้ง ๓.๕๐ 
เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทาง

- - - 691,000 - -จ้านวนความยาว
ของถนน

-ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๔๐



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

23 -ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า (สายดับ)
พร้อมโคมกิง่ หมู ่๘ จาก
ถนนลาดยางคูเมือง – ทองเล่ือน
ถึงบ้านนายลออ ขุนศรีด้าเนิน

-เพือ่ให้ประชาชนไม่มีไฟฟ้า
ใช้อยา่งทัว่ถึง

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 
จากถนนลาดยางยา คู
เมือง-ทองเล่ือน ถึงบ้าน
นายลออ ขุนศรีด้าเนิน 
ระยะทาง ๒๓๐ เมตร

- - - 120,000 - -ความยาวในการ
ขยายเขตไฟฟ้า

-ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทัว่ถึง

กองช่าง

24 -ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า (สายดับ) 
พร้อมโคมกิง่ หมู ่๘ จาก
ถนนลาดยางคูเมือง– ทองเล่ือน 
ถึงบ้านนายเพิก

-เพือ่ให้ประชาชนไม่มีไฟฟ้า
ใช้อยา่งทัว่ถึง

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 
จากถนนลาดยางคูเมือง
 – ทองเล่ือนถึงบ้านนาย
เพิก ระยะทาง ๘๐ เมตร

- - - 10,000 - -ความยาวในการ
ขยายเขตไฟฟ้า

-ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทัว่ถึง

กองช่าง

25 -ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า(สายดับ) 
พร้อมโคมกิง่ หมู ่๘ จากบ้านนาย
เงินถึงบ้านนายสุวรรณ สีใส

-เพือ่ให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อยา่งทัว่ถึง

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า
จากบ้านนายเงินถึงบ้าน
นายสุวรรณ สีใส
ระยะทาง ๑๒๐ เมตร

- - - - 160,000 -ความยาวในการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต้่าจ้านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้

-ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทัว่ถึง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๔๑



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

26 -ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า (สายดับ) 
พร้อมโคมกิง่ หมู ่๘ จากบ้าน    
นายสุวทิย ์เทียมกันเทศ ถึงบ้าน
นายบุญรอด แก้วเกิด

-เพือ่ให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อยา่งทัว่ถึง

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า
จากบ้านนายสุวทิย ์
เทียมกันเทศถึงบ้านนาย
บุญรอด แก้วเกิด 
ระยะทาง ๓๔๐ เมตร

- - - - 440,000 -ความยาวในการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต้่า     -จ้านวน
ครัวเรือนทีม่ีไฟฟ้าใช้

-ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทัว่ถึง

กองช่าง

27 -ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี ่๙ จาก
ถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนางสาว
สุนันทา ปลูกงาม

-เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

-ก่อสร้างถนนคสล. กวา้ง
 ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ 
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 
หรือมีพืน้ที ่คสล.ไม่น้อย
กวา่ ๓๖๐ ตร.ม. และลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
๐.๒๐ เมตร หรือตาม
สภาพพืน้ที่

- - - - 169,000 -จ้านวนความยาว
ถนนคสล.ทีม่ีการ
ก่อสร้าง

-ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๔๒



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

-ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางถนน 
หมู ่๙ บริเวณถนนรอบหมูบ่้าน

-เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

-ช่วงที ่๑ จากศาลา
ทางเข้าหมูบ่้าน-ทีน่านาง
 ช้วน ภูพ่งษ์-กวา้ง ๓ 
เมตร ยาว ๕๖๗ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร

- - 629,000 - - -จ้านวนความยาว
ของถนนทีม่ีการ
ปรับปรุง

-ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย ใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

-ช่วงที ่๒ จากทีน่านางช้
วน ภูพ่งษ์-ทางออก
หมูบ่้าน กวา้ง ๔ เมตร 
ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา
 ๐.๐๕ เมตร

- - 2,072,000 - -

28

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๔๓



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

29 -ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี ่๙ จาก
ถนน คสล.เดิม – บ้านนายเวยี 
บ้ารุงผล

-เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

-ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง
 ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๘ 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที ่คสล. ไม่
น้อยกวา่ 170 ตร.ม. 
และลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ 0.20 เมตร 
หรือตามสภาพพืน้ที่

- - - - 79,900 -จ้านวนความยาว
ถนนคสล.ทีม่ีการ
ก่อสร้าง

-ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

30 -ก่อสร้างถนนคสล.หมู ่๙จากถนน
 คสล.เดิมถึงสวนนายสุวนิ สนธริอด

-เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

-ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง
 ๒.๕๐ เมตร ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที ่คสล. ไม่
น้อยกวา่ 170 ตร.ม. 
และลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ 0.20 เมตร 
หรือตามสภาพพืน้ที่

- - - - 199,000 -จ้านวนความยาว
ของถนนทีก่่อสร้าง

-ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย ใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๔๔



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

31 -ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี ่๙ จาก
ถนน คสล.เดิม – บ้านนางสาล่ีชา
นุช

-เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

-ก่อสร้างถนนคสล. กวา้ง
 2.50 เมตร ยาว 30 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที ่คสล. ไม่
น้อยกวา่ 75 ตร.ม. 
และลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.20 เมตร หรือ
ตามสภาพพืน้ที่

- - - 35,000 - -จ้านวนความยาว
ถนนทีก่่อสร้าง

-ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

32 -ลงหินคลุกถนนหมู ่๙ จากถนน 
คสล. ถึงบ้านนางวรรณา เดชผลิต

-เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

-ลงหินคลุกถนนกวา้ง ๓ 
เมตร ยาว ๒๐ เมตร 
หนา 0.10 เมตร

- - - 3,000 - -จ้านวนความยาว
ของถนนทีล่งหินคลุก

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๔๕



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

-ลงหินคลุก

ช่วงที ่๑ จากถนน คสล.
ถึงดาดคอนกรีตจัดรูป
กวา้ง ๓ เมตร ยาว 845
 เมตร หนา 0.10 เมตร

- - - - 138,000

ช่วงที ่๒ จากถนนดิน
ลูกรังกลางทุง่จัดรูป ถึง 
 สะพานเหล็กคลองส่ง
น้้ากวา้ง ๓ เมตร ยาว 
850 เมตร หนา 0.10 
เมตร

- - - - 139,000

34 -ก่อสร้างถนน คสล. หมู ่๙ จาก
ถนนเส้น บ้านเพชร – พวงทอง
ซอยบ้านนนางละออง ยิม้กระจ่าง
 ตลอดเส้น

-เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

-ก่อสร้างถนนคสล. กวา้ง
 ๓เมตรยาว ๙๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทาง ๒ 
ข้างๆละ ๐.๒๐ เมตร 
หรือตามสภาพพืน้ที่

- 140,000 - - - -จ้านวนความยาว
ของถนนทีม่ีการ
ก่อสร้าง

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

-จ้านวนความยาว
ของถนนทีล่งหินคลุก

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง-เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

33 -ลงหินคลุกถนนหมูท่ี ่๙ จากถนน
 คสล. ถึง ถนนคสล.(จัดรูป)

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๔๖



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

35 -ก่อสร้างถนน คสล. หมู ่๙ จาก
ถนนคสล.เดิมซอยบ้านนายบรรจง
 ปานทอง

-เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

-ก่อสร้างถนนคสล. กวา้ง
 ๓เมตรยาว ๙๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทาง ๒ 
ข้างๆละ ๐.๒๐ เมตร 
หรือตามสภาพพืน้ที่

- - - 127,000 - -จ้านวนความยาว
ของถนนทีม่ีการ
ก่อสร้าง

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

36 -ก่อสร้างถนน คสล. หมู ่๙ จาก
ซอยบ้านนายชวกิ ชานุช ตลอดเส้น

-เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

-ก่อสร้างถนน คสล.  
กวา้ง ๓.๐เมตร ยาว 
147 เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง ๒ ข้างๆละ ๐.๒๐ 
เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

- - - - 275,000 -จ้านวนถนนทีม่ีการ
ก่อสร้าง

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๔๗



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

37 -ก่อสร้างถนน คสล. หมู ่๙ จาก
ถนน คสล.เดิมถึงทีน่ายประเสริฐ 
สุขมนต์ ตลอดเส้น

-เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

-ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง
 ๓.๐ เมตร ยาว ... เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒
 ข้างๆละ ๐.๒๐ เมตร 
หรือตามสภาพพืน้ที่

- - - - 150,000 -จ้านวนถนนทีม่ีการ
ก่อสร้าง

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

38 -ก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง 
หมู ่๙ ข้ามคลอง หมู ่๙ บริเวณ
หน้าบ้านนางระเบียบ ยิม้กระจ่าง

-เพือ่ให้ประชาชนใช้ในการ
สัญจร              ไปมา

-ก่อสร้างสะพานเหล็ก
กวา้ง ๑.๕ เมตร ยาว 
๔.๐ เมตร

- 40,000 - - - -จ้านวนสะพานทีม่ี
การก่อสร้าง

-ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

39 -ลงหินคลุกภายในหมูบ่้าน หมู ่๙  
เส้นบ้านนางส้าเนียง รอดจรูญ

-เพือ่ให้ประชาชนใช้ในการ
สัญจร              ไปมา

-ลงหินคลุกภายใน
หมูบ่้าน เส้นบ้านนาง
ส้าเนียง รอดจรูญ กวา้ง
 ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

- - - - 16,000 -จ้านวนความยาว
ของถนนทีล่งหินคลุก

-ประชาชนใช้ใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๔๘



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

40 -ก่อสร้างถนน คสล. คันคลอง
ชลประทาน หมู ่๑๐ ถึงบ้านนาง
ส้าอาง  ช่อจ้าปี

-เพือ่ให้ประชาชนมีถนนใช้
ในการสัญจรไปมา

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กวา้ง๓ เมตร ยาว ๗๘ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒
 ข้างๆละ ๐.๒๐ เมตร 
หรือตามสภาพพืน้ที่

- - - 110,000 - -จ้านวนถนนทีม่ีการ
ก่อสร้าง

-ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

41 -ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าเพิม่
กระแสไฟฟ้า ระหวา่ง หมูท่ี ่๑๐, 
๑๑(บ้านปลายนา)

-เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อยา่งเพียงพอครอบคลุมทัง้
พืน้ที่

-ติดต้ังหม้อแปลง และ
เพิม่สายไฟ ๑ เส้น

- - 300,000 - - -จ้านวนครัวเรือนทีม่ี
ไฟฟ้าใช้อยา่งเพียงพอ

-ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
เพียงพอ
ครอบคลุมทัง้
พืน้ที่

กองช่าง

42 -ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า (สายดับ) 
พร้อมโคมกิง่ ม.๑๐ จากประปา
หมูบ่้านถึงบ้านนางผิว พิศวง (แผน
เดิม)

-เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อยา่งเพียงพอครอบคลุมทัง้
พืน้ที่

-ปักเสาพาดสายไฟฟ้า 
ระยะทาง 100 เมตร

- - - - 30,000 -จ้านวนประชาชน 
ม.๑๐ ทีม่ีไฟฟ้าใช้

-ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
เพียงพอ
ครอบคลุมทัง้
พืน้ที่

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๔๙



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

43 -ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า (สายดับ) 
พร้อมโคมกิง่ ม.๑๐ จากบ้านนาง
มาลี มีแก้ว ถึงบ้ายนายบุญส่ง 
พลอยแสง (แผนเดิม)

-เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อยา่งเพียงพอครอบคลุมทัง้
พืน้ที่

-ปักเสาพาดสายไฟฟ้า 
ระยะทาง 100 เมตร

- - - - 50,000 -จ้านวนประชาชน 
ม.๑๐ ทีม่ีไฟฟ้าใช้

-ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
เพียงพอ
ครอบคลุมทัง้
พืน้ที่

กองช่าง

44 -ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๐ จาก
ถนนหน้าบ้านนายคะนอง บุญหงส์
 ถึง คลองชลประทาน

-เพือ่ให้ประชาชนมีถนนใช้
ในการสัญจรไปมา

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กวา้ง ๓.๕๐ เมตร ยาว 
๑๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง ๒ ข้างๆละ ๐.๒๐ 
เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

- 201,000 - - - -จ้านวนความยาว
ถนนทีม่ีการก่อสร้าง

-ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๕๐



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

45 -ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๐ จาก
ถนนหน้าบ้านนายคะนอง บุญหงส์
 ถึง คลองชลประทาน

-เพือ่ให้ประชาชนมีถนนใช้
ในการสัญจรไปมา

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กวา้ง ๓.๕๐ เมตร ยาว 
๑๗๑ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพืน้ทีค่สล.
ไม่น้อยกวา่ ๕๙๘.๕๐ 
ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง  ๒ ข้างๆละ ๐.๒๐ 
เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

- - - 280,000 - -จ้านวนความยาว
ถนนทีม่ีการก่อสร้าง

-ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

46 -ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๐ จาก
ถนนเลียบคลองชลประทาน ถึง
บ้านนางอุบล แพรเจริญ

-เพือ่ให้ประชาชนมีถนนใช้
ในการสัญจรไปมา

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กวา้ง ๓.๐ เมตร ยาว 
๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง  ๒ ข้างๆละ ๐.๒๐ 
เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

- 179,000 - - - -จ้านวนความยาว
ของถนน ทีก่่อสร้าง

-ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๕๑



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

47 -ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๐ จาก
ซอยบ้านนายสี วรวงษ์ ตลอดเส้น

-เพือ่ให้ประชาชนมีถนนใช้
ในการสัญจรไปมา

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กวา้ง ๓.๐ เมตร ยาว 
๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง  ๒ ข้างๆละ ๐.๒๐ 
เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

- - - 95,000 - -จ้านวนความยาว
ของถนนทีก่่อสร้าง

-ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

48 -ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๐ จาก
ซอยบ้านนางกุหลาบ หอมเยน็ 
ตลอดเส้น

-เพือ่ให้ประชาชนมีถนนใช้
ในการสัญจรไปมา

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กวา้ง ๒.๕ เมตร ยาว 
๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง

- - - - 105,000 -จ้านวนความยาว
ของถนนทีก่่อสร้าง

-ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

49 -ลงหินคลุก ม.๑๐ บริเวณเลียบ
คลองชลประทานทางเข้าบ้าน
หนองแขม จากบ้านนายคะนอง
บุญหงส์ ถึงบ้านนายธรีวชั แยม้เทศ

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมา

-ลงหินคลุกถนน กวา้ง
๔.๐เมตร ยาว ๔๕๐
เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

- - - - 100,000 -จ้านวนความยาว
ของถนนทีล่งหินคลุก

-ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๕๒



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

50 -ลงหินคลุก ม.๑๐ จากบ้าน นาย
คะนอง บุญหงส์ ถึงถนนสายทอง
เล่ือน

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมา

-ลงหินคลุกถนน กวา้ง 
๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

- - - - 546,000 -จ้านวนความยาว
ของถนน             
 ทีล่งหินคลุก

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

51 -ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๑ จาก
ถนนลาดยาง – บ้านนายวทิย ์บุญ
มาทัน

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมา

-ก่อสร้างถนน คสล.ก
วา้ง๓ เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร
 หรือมีพืน้ที ่คสล.ไม่
น้อยกวา่ ๑,๕๐๐ ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒
 ข้างๆละ ๐.๒๐ เมตร 
หรือตามสภาพพืน้ที่

- - - - 705,000 -จ้านวนความยาว
ของถนนทีม่ีการ
ก่อสร้าง

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๕๓



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

52 -ก่อสร้างถนน คสล.หมูท่ี ่๑๑ จาก
ถนนลาดยางซอยบ้านนายล้าพวน
 สืบจากคล้าย ตลอดเส้น

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมา

-ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกวา้ง ๔ เมตร ยาว
 ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง    ๒ ข้างๆละ ๐.๒๐
 เมตร หรือตามสภาพ
พืน้ที่

- - - 300,000 - -จ้านวนความยาว
ของถนนทีม่ีการ
ก่อสร้าง

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

53 -ก่อสร้างถนน คสล.ม.11 จาก
ถนนลาดยาง ถึง นานายวทิูรย ์    
 วงษ์หลอด

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมา

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กวา้ง 3.0 เมตร ยาว 
194 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง   ๒ ข้างๆละ ๐.๒๐ 
เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

- - - - 310,000 -จ้านวนความยาว
ของถนนทีม่ีการ
ก่อสร้าง

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๕๔



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

54 -ก่อสร้างถนน คสล.ม.11 จาก
ถนน คสล.เดิม ถึงทีน่ายส้าราญ 
สุขมนต์

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมา

-ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง
 4.0 เมตร ยาว 160 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒
 ข้างๆละ ๐.๒๐ เมตร 
หรือตามสภาพพืน้ที่

- - - - 335,000 -จ้านวนความยาว
ของถนนทีม่ีการ
ก่อสร้าง

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

55 -ก่อสร้างถนน คสล. ม.11 จาก
หลังโรงอาหาร ร.ร.วดัทองเล่ือน 
ถึงบ้านนายจุลเกตุ การะเกด

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมา

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กวา้ง 3.0 เมตร ยาว 
65 เมตร หนา 0.5 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง

- - - 110,000 - -จ้านวนความยาว
ของถนนทีม่ีการ
ก่อสร้าง

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

56 -ก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง 
ม.11 บริเวณหน้าบ้านนายช่าง 
ช่อจ้าปี

-เพือ่ให้ประชาชน  มีสะพาน
ใช้ในการสัญจรไปมา

-ก่อสร้างสะพานเหล็ก 
กวา้ง 3.0 เมตร ยาว 
12 เมตร

- - - - 400,000 -จ้านวนสะพานทีม่ี
การก่อสร้าง

-ประชาชน  มี
สะพานใช้ใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

57 -ก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง 
ม.11 บริเวณหน้าบ้านนายเยาว ์
น่วมโพธิ์

-เพือ่ให้ประชาชน  มีสะพาน
ใช้ในการสัญจรไปมา

-ก่อสร้างสะพานเหล็ก 
กวา้ง ๑.๕0 เมตรยาว 
15.0 เมตร

- - - 230,000 - -จ้านวนสะพานทีม่ี
การก่อสร้าง

-ประชาชน  มี
สะพานใช้ใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๕๕



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

58 -วางท่อ PVC (ท่อคู่) ระบายน้้า 
ม.11 บริเวณสะพานกลางทุง่เขต
ติดต่อระหวา่ง ม.11 ต.แสวงหา 
อ.แสวงหา กับ ต.สีบัวทอง

-เพือ่ให้ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร

-วางท่อขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 
เมตร (ท่อคู่) จ้านวน 14
 ท่อน

- - - - 392,000 -ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน หมูท่ี ่๑๑
 มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับท้า
การเกษตร

กองช่าง

59 -ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า (สายดับ) 
พร้อมโคมกิง่ ม.11 จากบ้านนาย
สมชาย บุญสันต์ ถึงทีน่านาย
ทุเรียน รอดจรูญ

-เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า
จากบ้านนายสมชาย 
บุญสันต์ ถึงทีน่า นาย
ทุเรียน รอดจรูญ

- 300,000 - - - -ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน ม.11 มี
ไฟฟ้าใช้

-ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้  ทุก
ครัวเรือน

กองช่าง

60 -วางท่อ คสล. ระบายน้้าพร้อม
ประตู เปิด-ปิด ม.11 บริเวณทีน่า
 นายสมหมาย นุม่ทอง

-เพือ่ให้ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร

-วางท่อ คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.0 
เมตร จ้านวน 10 ท่อน

- - - - 80,000 -ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจ

-ประชาชนมีน้้า
ในการท้า
การเกษตร

กองช่าง

61 -ลงหินคลุก ม.11 ถนนคลองทิง้
น้้าแถบขวา

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมา

-ลงหินคลุกถนน กวา้ง 
4.0 เมตร ยาว 2,500 
เมตร หนา 0.10 เมตร

- - - - 520,000 -จ้านวนความยาว
ของถนนทีม่ีการลง
หินคลุก

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๕๖



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

62 -ลงหินคลุก ม.11 ถนนคลองทิง้
น้้าแถบซ้าย

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมา

-ลงหินคลุกถนนกวา้ง 
4.0 เมตร ยาว 2,500 
เมตร หนา 0.10 เมตร

- - - - 520,000 -จ้าวนความยาวของ
ถนนทีม่ีการลงหิน
คลุก

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

63 -ซ่อมสร้างถนน คสล. ม.12 จาก
ถนนใหญ่ ถึงบ้านนายแทน ภูพ่งษ์

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมา

- - - - 385,000 -จ้านวนความยาว
ของถนนทีม่ีการซ่อม
สร้าง

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

-ร้อยละ ๘๐ ของ
จ้านวนประชาชน ม.
๑๒ มีความพึงพอใจ

-ซ่อมสร้างถนน คสล 
กวา้ง ๓ เมตร ยาว ๒๒๕
เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพืน้ที ่คสล.ไม่น้อย
กวา่ ๖๗๕ ตร.ม. และลง
ลูกรังไหล่ทาง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๕๗



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

64 -ก่อสร้างถนน คสล. ม.12 จาก
บ้านนายปัญญา ราตรี ถึงบ้านนาง
บังอร มหาดไทย

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมา

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กวา้ง 3 เมตร ยาว 30 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที ่คสล. ไม่
น้อยกวา่ 90 ตร.ม. 
และลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.20 เมตร หรือ
ตามสภาพพืน้ที่

- - - 42,000 - -จ้านวนความยาว
ของถนนทีม่ีการ
ก่อสร้าง

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

65 -ก่อสร้างถนน คสล. ม.12 จาก
ถนนลาดยาง – โรงสีข้าวชุมชน

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมา

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร

- - 120,000 - - -จ้านวนความยาว
ของถนนทีม่ีการ
ก่อสร้าง

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

หรือมีพืน้ที ่คสล.ไม่น้อย
กวา่ ๒๕๐ ตร.ม. และลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
๐.๒๐ เมตร หรือตาม
สภาพพืน้ที่

-ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน หมูท่ี ่12
 มีความพึงพอใจ

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๕๘



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

66 -ซ่อมแซมถนน คสล. ม.12 จาก
บ้านนางเพียร มีสง่า ถึง บ้าน
นางสาววนัเพ็ญ ค้าพลอย

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมาได้อยา่ง
ปลอดภัย

-ซ่อมแซมถนน คสล. 
กวา้ง 3 เมตร ยาว 300
 เมตร

- - - - 330,000 -จ้านวนความยาว
ของถนนทีม่ีการ
ก่อสร้าง

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อยา่งปลอดภัย

กองช่าง

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พืน้ที ่คสล.ไม่น้อยกวา่ 
๙๐๐ ตร.ม. และลงลูกรัง
ไหล่ทาง

-ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน หมูท่ี ่๑๒
 มีความพึงพอใจ

67 -ลงหินคลุก

๑. สายหน้าบ้านางพิน 
เดชบ้ารุงถึงนานายเจน 
คุ้มสิน กวา้ง ๔ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตรหนา 
๐.๑๐ เมตร

- - - - 109,000

-ลงหินคลุกบริเวณถนนภายใน
หมูบ่้าน ม.12  จ้านวน ๗ จุด

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมาได้อยา่ง
ปลอดภัย

-ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน ม.๑๒ มี
ความพึงพอใจ

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมา ได้
อยา่งปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๕๙



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

(ต่อ) ๒. สายนานายแจง เชือ้
แดงถึงนานายเลิศ เชือ้
มัง่กวา้ง ๔ เมตรยาว 
๕๐๐ เมตรหนา ๐.๑๐ 
เมตร

- - - - 109,000

๓. จากแยก
ถนนลาดยางถึงถนน 
คสล.สายศาลเจ้าแม่ 
(คลองทิง้น้้าใหญ)่ กวา้ง
 ๔ เมตรยาว ๑,๒๐๐ 
เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร

- - - - 262,000

๔. สายนานายเสน่ห์ สุด
ประเสริฐถึงนานายสงัด 
ช่างบรรจง กวา้ง ๔ 
เมตรยาว ๔๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๐ เมตร

- - - - 87,000

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๖๐



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

(ต่อ) ๕. สายนานางสาวสมศรี 
เชือ้แดงถึงบ้านนาง
สมควร กวา้ง ๔ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา
 ๐.๑๐ เมตร

- - - - 218,000

๖. สายนานางสาววนั
เพ็ญ ค้าพลอยถึงถนน 
คสล.  หมูท่ี ่๔ กวา้ง ๔ 
เมตรยาว ๑,๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร

- - - - 262,000

๗. ถนน คสล.ถึงนา นาย
เทือน ทองขาว กวา้ง ๔ 
เมตรยาว ๑,๒๐๐ เมตร 
หนา 0.10 เมตร

- - - - 262,000

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๖๑



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

68 -ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า(สายดับ) 
พร้อมโคมกิง่ ม.12 จากบ้านนาง
ประณีต สุดประเสริฐ ถึงบ้านนาย
สมชาย สุขทว ี(เพิม่เติม)

-เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

-ปักเสาพาดสาย จาก
บ้านนางประณีต สุด
ประเสริฐ ถึงบ้านนาย
สมชาย สุขทว ีระยะทาง
 390 เมตร

- - - - 450,000 -จ้านวนครัวเรือนทีม่ี
ไฟฟ้าใช้            -
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน หมูท่ี ่๑๒
 มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ ทุก
ครัวเรือน

กองช่าง

69 -ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า (สายดับ) 
พร้อมโคมกิง่ ม.12 จากบ้านนาย
ทองค้า ภูร่ะหงษ์ ถึงบ้านนางสวาท
 ผ่องพึง่ ๖ (เพิม่เติม)

-เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 
จากบ้านนายทองค้า 
ภูร่ะหงษ์ ถึงบ้านนาง
สวาท ผ่องพึง่ ระยะทาง
 90 เมตร

- - - 60,000 - -จ้านวนครัวเรือนทีม่ี
ไฟฟ้าใช้            -
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน หมูท่ี ่๑๒
 มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน

กองช่าง

70 -ขยายหม้อแปลงไฟฟ้า ม.12 
บ้านหนองถ้้า (นางสาวชะลอ แสง
จันทร์)

-เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อยา่งเพียงพอทุกครัวเรือน

-ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า 
และเพิม่สายไฟ 1 เส้น

- - 400,000 - - -ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน ม.1๒ มี
ไฟฟ้าใช้          -
ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีความ
พึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ อยา่ง
เพียงพอทุก
ครัวเรือน

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๖๒



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

71 -ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ ม.12 -เพือ่เป็นสัญญาณเตือนให้
ประชาชนเพิม่ความ
ระมัดระวงัในการเดินทาง
สัญจรไปมาบริเวณศาลา
ประชาคมหมูบ่้าน

-ติดต้ังสัญญาณไฟ
กระพริบ บริเวณศาลา
ประชาคมหมูบ่้าน หมูท่ี่
 ๑๒

- - - 200,000 - -ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน หมูท่ี ่12
 มีความพึงพอใจ

-เป็นสัญญาณ
เตือนให้
ประชาชนเพิม่
ความระมัดระวงั
 ในการเดินทาง
สัญจรไปมา
บริเวณศาลา 
ประชาคม
หมูบ่้าน

กองช่าง

72 -ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า (สายดับ) 
พร้อมโคมกิง่ ม.12 จากบ้านนาง
วนัเพ็ญ ค้าพลอย ถึงบ้านนาย
สมนึก รอดชาวนา

-เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อยา่งเพียงพอทุกครัวเรือน

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 
(สายดับ) พร้อมโคมกิง่ 
จากบ้านนางวนัเพ็ญ     
 ค้าพลอย ถึงบ้าน นาย
สมนึก รอดชาวนา

260,000 -ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน ม.1๒ มี
ไฟฟ้าใช้ ร้อยละ 80
 ของประชาชน มี
ความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
เพียงพอทุก
ครัวเรือน

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๖๓



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

73 -ก่อสร้างถนน คสล.ม.12 จาก
ถนน คสล. บ้างนางชะลอ แสง
จันทร์ ถึงบ้านนางสุมาลี เพ็งสถิตย์

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมาได้อยา่ง
ปลอดภัย

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กวา้ง 3.0 เมตร ยาว 
94 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง

- 146,000 - - - -ความยาวของถนน
ทีม่ีการก่อสร้าง ร้อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน หมูท่ี ่๑๒
 มีความพึงพอใจ

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อยา่งปลอดภัย

กองช่าง

74 -ก่อสร้างถนน คสล.ม.12  จาก
ถนน คสล.เดิม แยกบ้านนางชะลอ
 แสงจันทร์ ถึงบ้านนางสุมาลี เพ็ง
สถิต

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมาได้อยา่ง
ปลอดภัย

-ก่อสร้างถนนคสล. กวา้ง
 3.0 เมตร เหลือ ยาว 
๕๒ เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที ่คสล.
ไม่น้อยกวา่ ๑๕๖ ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.20 เมตร 
หรือตามสภาพพืน้ที่

- - - 73,000 - -ความยาวของถนน
ทีม่ีการก่อสร้าง ร้อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน หมูท่ี ่๑๒
 มีความพึงพอใจ

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อยา่งปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๖๔



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

-ก่อสร้างถนน คสล. ม.12 จาก
ถนน คสล.เดิม แยกบ้านนาย
ค้านวณ สุดประเสริฐ ถึงบ้านนาง
แกะ สุดประเสริฐ

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กวา้ง 3.0 เมตร ยาว 
64 เมตร หนา 0.15 
เมตร

-ความยาวของถนน
ทีม่ีการก่อสร้าง

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ 0.20 เมตร 
หรือตามสภาพพืน้ที่

-ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนหมูท่ี ่๑๒ 
มีความพึงพอใจ

-ความยาวของถนน
ทีม่ีการก่อสร้าง

-ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนหมูท่ี ่๑๒ 
มีความพึงพอใจ

76 -ก่อสร้างถนน คสล.ม.12 จาก
ถนนลาดยางบริเวณบ้านนางสาว
ประนอม พลอยแสง ถึงบ้านนาย
ล่ันทม ภูพ่งษ์

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมาได้อยา่ง
ปลอดภัย

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กวา้ง 3.0 เมตร ยาว 
52 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.20 เมตร
หรือตามสภาพพืน้ที่

-

99,000 - - - -ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อยา่งปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง76,000 - - - -ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อยา่งปลอดภัย

75 -เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมาได้อยา่ง
ปลอดภัย

-

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๖๕



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

-ความยาวของถนน
ทีม่ีการก่อสร้าง

-ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนหมูท่ี ่๑๒ 
มีความพึงพอใจ

-ความยาวของถนน
ทีม่ีการก่อสร้าง

-ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนหมูท่ี ่๑๒ 
มีความพึงพอใจ

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมาได้อยา่ง
ปลอดภัย

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กวา้ง 3.0 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.20 เมตร 
หรือตามสภาพพืน้ที่

- กองช่าง- 150,000 - - -ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อยา่งปลอดภัย

78 -ก่อสร้างถนน คสล.ม.12 จาก
ถนนลาดยางบริเวณบ้านนายเจน 
คุ้มสิน ถึงบ้านนายประพิน เดช
บ้ารุง

77 -ก่อสร้างถนน คสล. ม.12 จาก
ถนนลาดยางบริเวณบ้านนางทอง
หยอย นาคทอง (ต่อ) ถึงบ้านนาย
เดโช เชือ้แดง

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมาได้อยา่ง
ปลอดภัย

-ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง
 2.50 เมตร ยาว 74 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.20 เมตร 
หรือตามสภาพพืน้ที่

- 59,000 - - - -ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อยา่งปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๖๖



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

-ความยาวของถนน
ทีม่ีการก่อสร้าง

-ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนหมูท่ี ่๑๒ 
มีความพึงพอใจ

80 -ก่อสร้างถนน คสล.ม.12 จาก
ถนน คสล. ถึงบริเวณบ้านนาย
ประเสริฐ ช่างสูงทรง

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมาได้อยา่ง
ปลอดภัย

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กวา้ง 3.0 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.20 เมตร 
หรือตามสภาพพืน้ที่

- - - 160,000 - ความยาวของถนนที่
มีการก่อสร้าง         
    -ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชนหมูท่ี ่
๑๒ มีความพึงพอใจ

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อยา่งปลอดภัย

กองช่าง

79 -ก่อสร้างถนน คสล. ม.12 จาก
ถนน คสล. บริเวณบ้านนายจาง 
วไิลวรรณ ถึงประปาหมูบ่้าน

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมาได้อยา่ง
ปลอดภัย

-ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง
 3.0 เมตร ยาว 58 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.20 เมตร 
หรือตามสภาพืน้ที่

- - 90,000 - - -ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อยา่งปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๖๗



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

81 -ก่อสร้างถนน คสล.ม.12 จาก
บ้านนางยพุิน แซ่จึง ถึงทีน่านาย
สุบิน ช้างพันธุ ์(เพิม่เติม)

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมาได้อยา่ง
ปลอดภัย

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กวา้ง 3 เมตร ยาว 325
 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.20 เมตร 
หรือตามสภาพพืน้ที่

- - - - 510,000 -ความยาวของถนน
ทีม่ีการก่อสร้าง       
     -ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน หมูท่ี่
 ๑๒ มีความพึงพอใจ

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อยา่งปลอดภัย

กองช่าง

82 -วางท่อขยายถนนหมูท่ี ่13 
บริเวณทางเข้าหมูบ่้าน (บ้านนาย
นพพร เจริญอิน)

-เพือ่ให้ถนนกวา้งประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

-วางท่อเสริมขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง ๑ เมตร
 จ้านวน ๔ ท่อน พร้อม 
 ถมดิน และลงหินคลุก

- - 40,000 - - -ความกวา้งของถนน
ทีเ่พิม่ขึน้     - ร้อย
ละ 80 ของ 
ประชาชน มีความ
พึงพอใจ

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก,
ปลอดภัยในการ
สัญจรเข้า –ออก
 หมูบ่้าน 
เนือ่งจากถนน
กวา้งขึน้

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๖๘



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

83 -ลงหินคลุกถนนหมูท่ี ่13 จากที่
นานายฉลอง มีศิลป์ ถึงถนน คสล.
ตลอดเส้น

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมาได้อยา่ง
ปลอดภัย

-ลงหินคลุกถนน กวา้ง ๓
 เมตร ยาว 950 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

- - - 155,000 - -จ้านวนถนนทีม่ีการ
ลงหินคลุก

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อยา่งปลอดภัย

กองช่าง

84 -ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า(สายดับ) 
พร้อมโคมกิง่ ม.13 จากบ้านนาง
เอมวภิา เชือ้แดง ถึงบ้านนาง
ประยรู เชือ้นิล

-เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อยา่งเพียงพอทุกครัวเรือน

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 
จากบ้านนางเอมวภิา  
เชือ้แดง ถึงบ้านนาง
ประยรู เชือ้นิล ระยะทาง
 200 เมตร

- - - 60,000 - -จ้านวนครัวเรือนทีม่ี
ไฟฟ้าใช้เพิม่ขึน้

-ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
เพียงพอทุก
ครัวเรือน

กองช่าง

85 -ซ่อมแซมถนนคสล.หมูท่ี ่๑๓ 
จากทางเข้าบ้านนายอุทัย ปาน
ทอง จนสุดเส้น

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมาได้อยา่ง
ปลอดภัย

-ซ่อมแซมถนนคสล. 
กวา้ง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐
 เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

- - - 610,000 - -ความยาว ของถนน
ทีม่ีการซ่อมแซม-

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อยา่งปลอดภัย

กองช่าง

86 -ลงลูกรังถนนหมูท่ี ่๑๓ บริเวณ
บ้านนายแฉล้ม พึง่เสือ

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมาได้อยา่ง
ปลอดภัย

-ลงลูกรังกวา้ง ๓.๐ เมตร
 ยาว ๖๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร (ทัง้หมด 
๑,๒๐๐ เมตร)

- 93,000 - - - -ความยาวของถนน
ทีม่ีการ  ลงลูกรัง-

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อยา่งปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๖๙



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

87 -ลงลูกรังถนนหมูท่ี ่๑๓ บริเวณ 
จุดทีเ่หลือจนสุดเส้น

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมาได้อยา่ง
ปลอดภัย

-ลงลูกรังกวา้ง ๓.๐ เมตร
 ยาว ๖๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร

- - - 93,000 - -ความยาวของถนน
ทีม่ีการ  ลงลูกรัง-

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อยา่งปลอดภัย

กองช่าง

88 -วางท่อคสล.ระบายน้้าหมูท่ี ่๑๓ 
จ้านวน ๓ จุด

-วางท่อ คสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง ๑ เมตร

- - - 50,000 - -ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนหมูท่ี ่๑๓

กองช่าง

จุดที่๑ จ้านวน ๔ ท่อน 
บริเวณถนนคสล.ทางเข้า
ต้าบลห้วยไผ่

มีความพึงพอใจ

-เพือ่ให้ประชาชนชนใช้น้้า
ในการท้าการเกษตร และ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วมในฤดูน้้า
หลาก

-ประชาชนชน
ใช้น้้าในการท้า
การเกษตรและ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมในฤดูน้้า
หลาก

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๗๐



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

(ต่อ) จุดที่๒จ้านวน ๖ ท่อน
บริเวณถนนคสล.ทางเข้า
ต้าบลห้วยไผ่

จุดที่๓ จ้านวน ๔ ท่อน 
บริเวณถนนคสล.ทางเข้า
ต้าบลห้วยไผ่

89 -ขยายถนน คสล.หมู ่๑๔ จาก
บ้านนายสอด แยม้เทศถึงบ้าน
นางสาวจ้าปี วงษ์โปร่ง

-เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

-ขยายถนน คสล. กวา้ง 
๑ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพืน้ที ่คสล.ไม่น้อยกวา่
 ๖๐๐ ตารางเมตร และ 
ลงลูกรังไหล่ทาง ๒ 
ข้างๆละ ๐.๒๐ เมตร

- - 282,000 - - -ความกวา้งของถนน
ทีเ่พิม่ขึน้

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๗๑



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

90 -ซ่อมแซมถนนคสล.หมู ่๑๔  จาก
บ้านครูละมัย ถึง บ้านกอไผ่

-เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

-ซ่อมแซมถนนคสล. 
กวา้ง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐
 เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

- - - - 2,838,000 -ความยาวของถนน
ทีม่ีการซ่อมแซม

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

-ลงหินคลุกปรับพืน้ทีห่มู ่๑๔ 
จ้านวน ๓ จุด

-จุดที ่๑ เส้นกองขยะ
กวา้ง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐
 เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

- - - - 115,000

(ต่อ) จุดที ่๒ เส้นหลังบ้าน    
 นายเจ๊ก กวา้ง ๓ เมตร 
ยาว ๖๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร

- - - - 106,000

จุดที ่๓ เส้นบ้านกอไผ่
กวา้ง ๓ เมตร ยาว 
๑,๖๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

- - - - 262,000

91 -เพือ่ให้ประชาชนไวใ้ช้
ประโยชน์และสัญจรไปมา

-จ้านวนพืน้ทีท่ีล่งหิน
คลุก

-ประชาชนไวใ้ช้
ประโยชน์และ
สัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๗๒



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

92 -ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า (สายดับ) 
พร้อมโคมกิง่หมู ่๑๔ จากบ้านนาง
สมทรง พึง่ทรัพย ์ถึงบ้านนายวกิ
คงแสง

-เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อยา่งเพียงพอทุกครัวเรือน

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า
จากบ้านนางสมทรง พึง่
ทรัพย ์ถึงบ้านนายวกิ 
คงแสง ระยะทาง 900 
เมตร

- - - - 400,000 -จ้านวนครัวเรือนทีม่ี
ไฟฟ้าใช้เพิม่ขึน้

-ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้  อยา่ง
เพียงพอ  ทุก
ครัวเรือน

กองช่าง

93 -ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า(สายดับ) 
พร้อมโคมกิง่หมู ่๑๔ จากบ้าน    
นางฝัน จัน่ศรี ถึงบ้านนายสุนทร 
ส้าลี

-เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อยา่งเพียงพอทุกครัวเรือน

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า
จากบ้านนางฝัน จัน่ศรี  
ถึงบ้านนายสุนทร ส้าลี 
ระยะทาง 500 เมตร

- - - - 300,000 -จ้านวนครัวเรือนทีม่ี
ไฟฟ้าใช้เพิม่ขึน้

-ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้  อยา่ง
เพียงพอ  ทุก
ครัวเรือน

กองช่าง

94 -ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า (สายดับ) 
พร้อมโคมกิง่หมู ่๑๔ จากบ้าน 
นายพิเชษฐ สะสม ถึงบ้านนาง
สังวาลย ์แยม้เทศ

-เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อยา่งเพียงพอทุกครัวเรือน

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า
จากบ้านนายพิเชษฐ 
สะสม ถึงบ้านนางสังวาล
 แยม้เทศ ระยะทาง 
500 เมตร

- - - - 300,000 -จ้านวนครัวเรือนทีม่ี
ไฟฟ้าใช้เพิม่ขึน้

-ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
เพียงพอทุก
ครัวเรือน

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๗๓



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

95 -ปรับปรุงลงหินคลุกถนนภายใน
หมูบ่้าน หมูท่ี ่๗ จากถนน คสล.
เดิมทางแยกเข้าบ้านนายเหรียญ

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมาได้อยา่ง
ปลอดภัย

-ปรับปรุงลงหินคลุก
ถนนกวา้ง ๓ เมตร ยาว 
๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตรจ้านวนหินคลุก ๔๒
 ลูกบาศก์เมตร

22,000 - - - - -ความยาวของถนน
ทีม่ีการ  ปรับปรุง

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อยา่งปลอดภัย

กองช่าง

96 -ซ่อมแซมลงหินคลุกถนนภายใน
หมูบ่้าน หมูท่ี ่๙ จ้านวน ๑๘ สาย

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมาได้อยา่ง
ปลอดภัย

-ลงหินคลุกกวา้ง ๓.๐ 
เมตร ยาว ๓,๘๔๐ เมตร
 หนา ๐.๐๕ เมตร 
จ้านวนหินคลุก ๕๕๒ 
ลูกบาศก์เมตร

300,000 - - - - -ความยาวของถนน
ทีม่ีการ  ซ่อมแซม

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อยา่งปลอดภัย

กองช่าง

97 -ซ่อมแซมลงหินคลุกถนนภายใน
หมูบ่้าน หมูท่ี ่๑๐ จากถนน คสล.
ทางเข้าโรงงานวุน้เส้น ถึงคลอง
ระบายน้้าใหญ่แม่น้้าน้อย

-เพือ่ให้ประชาชน มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมาได้อยา่ง
ปลอดภัย

-ผิวจราจรกวา้ง ๓ เมตร
 ยาว ๒๗๐ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตรจ้านวนหิน
คลุก ๔๐ ลูกบาศก์เมตร

21,000 - - - - -ความยาวของถนน
ทีม่ีการซ่อมแซม-

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อยา่งปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๗๔



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

98 -ซ่อมแซมลงหินคลุกถนนภายใน
หมูบ่้าน หมูท่ี ่๑๐ จากคลอง
ระบายน้้าใหญ่แม่น้้าน้อย๓ ทาง
แยกเข้าบ้านนางอุบล แพรเจริญ

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมาได้อยา่ง
ปลอดภัย

-ผิวจราจรกวา้ง ๓ เมตร
 ยาว ๑๕๐ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร จ้านวนหิน
คลุก ๒๒ ลูกบาศก์เมตร

11,000 - - - - -ความยาวของถนน
ทีม่ีการ  ซ่อมแซม-

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อยา่งปลอดภัย

กองช่าง

99 -ซ่อมแซมลงหินคลุกถนนภายใน
หมูบ่้าน หมูท่ี ่๑๐ จากบ้านนาย
สนัน่ นิม่นวล ถึงถนนลาดยางสาย
แสวงหา-ปากดง

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมาได้อยา่ง
ปลอดภัย

-ผิวจราจรกวา้ง ๓ เมตร
 ยาว ๖๗๐ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร จ้านวนหิน
คลุก ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร

54,000 - - - - -ความยาวของถนน
ทีม่ีการ  ซ่อมแซม-

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อยา่งปลอดภัย

กองช่าง

100 -ซ่อมแซมลงหินคลุกถนนภายใน
หมูบ่้าน หมูท่ี ่๑๐ บ้านนางยพุิน 
สอนโต ถนนลาดยางสาย
แสวงหา-ปากดง

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมาได้อยา่ง
ปลอดภัย

-ผิวจราจรกวา้ง ๓ เมตร
 ยาว ๓๗๕ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร

30,000 - - - - -ความยาวของถนน
ทีม่ีการ  ซ่อมแซม-

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อยา่งปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๗๕



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

101 -ซ่อมแซมลงหินคลุกถนนภายใน
หมูบ่้าน หมูท่ี ่๑๒ จ้านวน ๒๒ 
สาย บ้านนางยพุิน สอนโต 
ถนนลาดยางสายแสวงหา-ปากดง

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมาได้อยา่ง
ปลอดภัย

-ผิวจราจรกวา้ง ๓ เมตร
 ยาว ๔,๙๑๐ เมตร หนา
 ๐.๐๕ เมตร จ้านวนหิน
คลุก ๗๓๗ ลูกบาศก์เมตร

400,000 - - - - -ความยาวของถนน
ทีม่ีการ  ซ่อมแซม-

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อยา่งปลอดภัย

กองช่าง

102 -ก่อสร้างถนนคสล. หมูท่ี ่๗ จาก
ถนนคสล.เดิมถึงทางแยกบ้านกฤษ
ดาพร

-เพือ่ให้ประชาชนมีถนนใช้
ในการสัญจรไปมาได้อยา่ง
ปลอดภัย

-ผิวจราจรกวา้ง ๓ เมตร
 ยาว ๙๖ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ที่
 คสล.ไม่น้อยกวา่ ๒๘๘ 
ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง

149,000 - - - - -ความยาวของถนน
ทีม่ีการซ่อมแซม-

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อยา่งปลอดภัย

กองช่าง

103 -ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี ่๑๓ 
จากถนน คสล.เดิม ถึงทางแยก
ศาลาประชาคม

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมาได้อยา่ง
ปลอดภัย

-ผิวจราจรกวา้ง ๓.๕๐ 
เมตร ยาว ๙๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พืน้ที ่คสล.ไม่น้อยกวา่ 
๓๑๕ ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง

163,000 - - - - -ความยาวของถนน
ทีม่ีการซ่อมแซม-

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อยา่งปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๗๖



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

104 -ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี ่๑๔ 
จากถนน คสล.เดิม ซอยสวน
มะกรูด

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมา            
      ได้อยา่งปลอดภัย

-ผิวจราจรกวา้ง ๓ เมตร
 ยาว ๑๖๙ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ที่
 คสล.ไม่น้อยกวา่ ๕๐๗ 
ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง

263,000 - - - - -ความยาว ของถนน
ทีม่ีการ  ซ่อมแซม-

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อยา่งปลอดภัย

กองช่าง

105 -ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี ่๑๐ 
บ้านหนองแขม จากถนน คสล.
ทางแยกเข้าบ้านนางนวลจันทร์ 
ศรีสวสัด์ิ

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมา ได้อยา่ง
ปลอดภัย

-ขนาดผิวจราจรไม่น้อย
กวา่ ๔๐ ตารางเมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง

20,000 - - - - -ความยาว ของถนน
ทีม่ีการ  ซ่อมแซม-

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อยา่งปลอดภัย

กองช่าง

106 -ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี ่๑๑ 
บ้านทองเล่ือน จากถนน คสล.เดิม
 ทางเข้าบ้านนายส้าราญ สุขมนต์

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมา ได้อยา่ง
ปลอดภัย

-ผิวจราจรกวา้ง ๔ เมตร
 ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ที่
 คสล.ไม่น้อยกวา่ ๔๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง

204,000 - - - - -ความยาวของถนน
ทีม่ีการ  ซ่อมแซม-

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อยา่งปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๗๗



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

107 -ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี ่๔ จาก
อูช่่างจุก ถึงบริเวณทางแยกบ้าน
นายแขก

-เพือ่ให้ประชาชน  มีถนนใช้
ในการสัญจรไปมา ได้อยา่ง
ปลอดภัย

-ผิวจราจรกวา้ง ๓ เมตร
 ยาว ๑๙๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ที่
 คสล.ไม่น้อยกวา่ ๕๗๐ 
ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง

296,000 - - - - -ความยาวของถนน
ทีม่ีการ  ซ่อมแซม-

-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อยา่งปลอดภัย

กองช่าง

-ขยายเขตพาดสายเพิม่เฟส
บริเวณบ้าน คูเมือง หมูท่ี ่8 ต.
แสวงหา (ไฟฟ้า)

-พาดสายอะลูมิเนียมหุม้
ฉนวน ขนาด 50 ตาราง
 มิลลิเมตร ระยะทาง 
1,160 เมตร จ้านวน 1 
เส้น

ช่วงที ่1 จากบ้านนาย
สมชาย แก้วทอง ถึง
บ้านนายสมเจตน์ ฤกษ์
อุดม และ

ช่วงที ่2 จากบ้านนางตุ๊ 
ถึง บ้านนางสุนทร 
สุนทรวภิาค

-ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน หมูท่ี ่8 มี
ไฟฟ้าใช้

กองช่าง-ประชาชน  มี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อยา่งปลอดภัย

108 -เพือ่ให้ประชาชนในเขต
พืน้ทีไ่ด้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน

- 42,000 - - -

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๗๘



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

109 -ก่อสร้างถนนดินพร้องลงหินคลุก 
หมูท่ี ่๗จากประปาส่วนภูมิภาคถึง
ทีน่านางสาวมณี บุญปลีก

-เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

-ฐานดินกวา้ง ๕ เมตร 
ผิวจราจรกวา้ง ๓ เมตร 
ยาว ๑๘๕ เมตร สูง 
๐.๕๐ เมตร ลงหินคลุก
กวา้ง ๓ เมตรยาว ๑๘๕ 
เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

- - - 344,000 - -จ้านวนถนนดินทีม่ี
การก่อสร้าง

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

110 -ก่อสร้างถนนดินพร้องลงหินคลุก 
หมูท่ี ่๘ จากถนน คสล.เดิม ถึง
บ้านนายจันทร์ แก้วเมือง

-เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

-ฐานดินกวา้ง ๔ เมตร 
ผิวจราจรกวา้ง ๓ เมตร 
ยาว ๗๐ เมตร สูง ๐.๕๐
 เมตร ลงหินคลุกกวา้ง ๓
 เมตรยาว ๗๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร

- - 81,000 - - -จ้านวนถนนดินทีม่ี
การก่อสร้าง

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๗๙



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

111 -ก่อร้างถนนดิน พร้อมลงหินคลุก 
หมูท่ี ่๙ จากถนน คสล.เดิม ถึง
คลองทิง้น้้าชลประทาน (นานาง
ประจวบ สนธริอด)

-เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

-ฐานดินกวา้ง ๓ เมตร   
ผิวจราจรกวา้ง ๒.๕๐ 
เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร 
สูง ๐.๓๐ เมตร ลงหิน
คลุกกวา้ง ๒.๕๐ เมตร
ยาว ๑๘๐ เมตร  หนา 

- - - 186,000 - -จ้านวนถนนดินทีม่ี
การก่อสร้าง

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ 
สัญจรไปมา

กองช่าง

-จ้านวนถนนดินทีม่ี
การก่อสร้างและลง
หินคลุก

-ร้อยละ ๘๐ ของ
จ้านวนประชาชน 
หมูท่ี ่๙ มีความพึง
พอใจ

กองช่าง120,000 - - - -ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

112 -ก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหิน
คลุกหมูท่ี ่๙ จากบ้านนางสระ ภู่
พงษ์ถึงบ้านนายสุวนิ สนธริอด สุด
เส้น

-เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

-ก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงหินคลุก กวา้ง ๓ เมตร
 ฐานกวา้ง ๔.๐ เมตร 
ยาว ๑๗๐ เมตร สูงเฉล่ีย
 ๐.๘๐ เมตร ลงหินคลุก
ผิวจราจร กวา้ง ๓ เมตร
 ยาว ๑๗๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

-

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๘๐



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

113 -ก่อร้างถนนดิน และวางท่อ 
พร้อมลงหินคลุก หมูท่ี ่๑๐ จาก
บ้านนายจ้ารัส ชูมี ถึงบ้านนาย
สุนทร วฒิุ

-เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

-ฐานดินกวา้ง ๕ เมตร 
ผิวจราจรกวา้ง ๓ เมตร 
ยาว ๓๘๐ เมตร สูง 
๐.๘๐ เมตร ลงหินคลุก
กวา้ง ๓ เมตรยาว ๓๘๐ 
เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

- - - 822,000 - -จ้านวนถนนดินทีม่ี
การก่อสร้าง

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

114 -ก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหิน
คลุกหมูท่ี ่๑๒ จากบ้านนางสาว
วรรณา คุ้มสินถึงบ้านนายยงยทุธ 
บุปผา

-เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

-ฐานดินกวา้ง ๔ เมตร 
ผิวจราจรกวา้ง ๓ เมตร 
ยาว ๙๕ เมตร สูง ๐.๕๐
 เมตร ลงหินคลุกกวา้ง ๓
 เมตรยาว ๙๕ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร

- - 50,000 112,000 - -จ้านวนถนนดินทีม่ี
การก่อสร้างและลง
หินคลุก               
 - ร้อยละ 80 ของ
จ้านวนประชาชน 
หมูท่ี ่12 มีความพึง
พอใจ

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๘๑



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

115 -ก่อร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
หมูท่ี ่๑๒ จากถนน คสล.เดิม ถึง
บ้านนายสมนึก รอดชาวนา

-เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

-ก่อสร้างถนนดิน พร้อม
ลงหินคลุก กวา้ง ๔ 
เมตรยาว ๙๐ เมตร หนา
 0.50 เมตร

- - - - 100,000 -จ้านวนถนนดินทีม่ี
การก่อสร้าง   -ร้อย
ละ ๘๐ ของจ้านวน
ประชาชน หมูท่ี ่๑๒
 มีความพึงพอใจ

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

116 -ก่อร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
หมูท่ี ่๑๐ บ้านทุง่แค บริเวณบ้าน
นายวชิัย ถึงบ้านนายสุนทร วฒิุ

-เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

-ก่อสร้างถนนดิน พร้อม
ลงหินคลุก กวา้ง ๔ 
เมตรยาว ๑๖๕ เมตร สูง
เฉล่ีย 1.0 เมตร

165,000 - - - 100,000 -จ้านวนถนนดินทีม่ี
การก่อสร้าง -ร้อยละ
 ๘๐ ของจ้านวน
ประชาชน หมูท่ี ่๑๒
 มีความพึงพอใจ

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๘๒



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

-ขยายท่อเมนประปา หมูท่ี ่๖ 
จากประปาหมูบ้าน ถึงบ้านนาง
บุญชู แยม้เทศ

-ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน ม.๖ มีน้้า
บริโภค

-ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน ม.๖ มี
ความพึงพอใจ

-ขยายท่อเมนประปา หมูท่ี ่๖ 
จากบ้านนายจอม หล่ังศรี ถึงบ้าน
นายจ้ารัส น้้าทอง

-ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน ม. ๖ มี
น้้าบริโภค

-ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน ม.๖ มี
ความพึงพอใจ

กองช่าง

46,000 - - -ประชาชนมีน้้า
ในการบริโภค

กองช่าง

25,000 - - -ประชาชนมีน้้า
ในการบริโภค

118 -เพือ่ให้ประชาชนได้มีน้้า
เพียงพอส้าหรับอุปโภค

-ขนาดท่อ PVC 
เส้นผ่าศูนยก์ลาง ๒ นิว้ 
ระยะทาง ๒๖๐ เมตร

- -

117 -เพือ่ให้ประชาชนได้มีน้้า
เพียงพอส้าหรับอุปโภค

-ขนาดท่อ PVC 
เส้นผ่าศูนยก์ลาง ๒ นิว้ 
ระยะทาง ๓๐๐ เมตร

- -

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๘๓



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

-ขุดลอกคู คลองสาธารณะ หมูท่ี ่๖
 จากบ้านนายจอม หล่ังศรี ถึง
บ้านนางบุญชู แยม้เทศ

-ขุดลอกคู คลอง
สาธารณะ จากบ้านนาย
จอม หล่ังศรี ถึงบ้าน
นางบุญชู แยม้เทศ

-ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน ม.๖ มีน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร

ปากบนกวา้ง ๘ เมตร 
ก้นกวา้ง ๖ เมตร ยาว 
๘๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ 
เมตร

-ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน ม.๖ มี
ความ            พึง
พอใจ

-ขุดลอกคู คลองสาธารณะ หมูท่ี ่๗
 คลองเส้นบ้านเพชร-พวงทอง

-ขุดลอกคู คลอง
สาธารณะ คลองเส้นบ้าน
เพชร-พวงทองระยะทาง
ยาว๓,๐๐๐ เมตร

-ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน ม.๗ มีน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร

-ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน ม.๗ มี
ความพึงพอใจ

120,000 - -ประชาชนมีน้้า
ในการบริโภค
และท้า
การเกษตร

กองช่าง
ร่วมกับ 
อบจ.

120 -เพือ่ให้น้้าไหลได้สะดวก 
และคูคลอง สะอาดสวยงาม

- - - - 30,000 -ประชาชนมีน้้า
ในการบริโภค
และท้า
การเกษตร

กองช่าง
ร่วมกับ 
อบจ.

119 -เพือ่ให้น้้าไหลได้สะดวก 
และคูคลอง สะอาดสวยงาม

- - -

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๘๔



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

-ขุดลอกคู คลองสาธารณะ หมูท่ี ่๗
 จากหน้าร้านศรีพรเจริญ ถึง
ประปาหมูบ่้าน (ใหม)่

-ขุดลอกคู คลอง
สาธารณะ จากหน้าร้าน
ศรีพรเจริญ ถึงประปา
หมูบ่้าน (ใหม)่

-ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน ม.๗ มีน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร

ยาว ๑,๕๐๐ เมตร -ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน ม.๗ มี
ความพึงพอใจ

-ติดต้ังระบบโซล่าเซล  
 -ระบบท่อเมน           
 -ระบบวาล์วปิด-เปิด

-ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน ม.๗ มีน้้า
ส้าหรับอุปโภค-
บริโภค

-ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน ม.๗ มี
ความพึงพอใจ

17,000 -ประชาชนมีน้้า
ในการบริโภค
และท้า
การเกษตร

กองช่าง
ร่วมกับ 
อบจ.

กองช่าง122 -ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมูบ่้าน หมูท่ี ่๗ วดับ้าน
เพชร

-เพือ่ให้ประชาชน มีน้้า
ส้าหรับอุปโภค-บริโภคที่
เพียงพอ และได้มาตรฐาน

- - 250,000 - - -ประชาชนมีน้้า
ในการอุปโภค-
บริโภคได้อยา่ง
ยัง่ยนื

121 -เพือ่ให้น้้าไหลได้สะดวก 
และคูคลอง สะอาดสวยงาม

- - -

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๘๕



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

-เจาะบ่อบาดาลการเกษตร หมูท่ี ่
๘ บริเวณทีน่านายโสภิต อยูป่รางค์

-เจาะบ่อบาดาลบริเวณ
ทีน่านายโสภิต อยูป่รางค์

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง ๖
 นิว้ และติดต้ัง     
ซัมเมอร์สขนาด ๓ แรง

124 -ขุดลอกคู คลองส่งน้้า หมูท่ี ่๘ 
บริเวณคู คลองสาธารณะ ภายใน
หมูบ่้าน

-เพือ่ให้น้้าไหลได้สะดวก 
ประชาชนใช้น้้าในการท้า
การเกษตร

-ขุดลอกคู คลองส่งน้้า
สาธารณะความยาว รวม
 ๘,๐๐๐ เมตร

- - - 120,000 - -จ้านวนความยาว
ของคู คลอง

-น้้าไหลได้
สะดวก
ประชาชนใช้น้้า
ในการท้า
การเกษตร

กองช่าง
ร่วมกับ 
อบจ.

125 -เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังปัม๊น้้า
ซัมเมิร์ส หมูท่ี ่๙บริเวณบ้านนาย
ฉลอง ถ้วยทอง

-เพือ่ให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การท้าการเกษตร

-เจาะบ่อบาดาล ขนาด
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง ๖
 นิว้ และติดต้ังซัมเมอร์ส
ขนาด ๓ แรง

- - - 200,000 - -จ้านวนบ่อบาดาลที่
มีการเจาะพร้อม
ติดต้ังปัม๊น้้า

-ประชาชนมีน้้า
ใช้ในการท้า
การเกษตรและ
เพิม่ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

กองช่าง200,000 - -จ้านวนบ่อบาดาลที่
มีการเจาะ

-ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับใช้ใน
การท้าการเกษตร

123 -เพือ่ให้ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับใช้ในการท้า
การเกษตร

- - -

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๘๖



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

126 -สร้างอ่างเก็บน้้าบริเวณบ้านทุง่แค
  หมูท่ี ่๑๐

-เพือ่เก็บกักน้้าไวส้้าหรับ
ประชาชนท้าการเกษตร
ตลอดทัง้ปี

-สร้างอ่างเก็บน้้าปากบน
กวา้ง ๒๐ เมตร ก้นกวา้ง
 ๒๐ เมตร ลึก ๓ เมตร 
ยาว ๔๕๐ เมตรพร้อม
สร้างถนนดินฐานกวา้ง ๕
 เมตร ผิวจราจรกวา้ง ๔ 
เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร และลง
หินคลุก กวา้ง ๔ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร

- - - - 1,644,000 -ร้อยละ ๘๐ ของ
จ้านวนประชาชนหมู่
ที ่๑๐ มีความพึง
พอใจ

-ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับท้า
การเกษตร
ตลอดทัง้ปี

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๘๗



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

127 -ขุดคูน้้า หมูท่ี ่๑๐ จากถนนคัน
คลองชลประทาน ถึงบ้านนางหร่ี 
วงษ์มณี

-เพือ่ให้ประชาชน  มีน้้า
ส้าหรับใช้ในการท้า
การเกษตร

-ขุดคูน้้ายาวรวม ๒,๕๐๐
 เมตร

- - - 20,000 - -ร้อยละ ๘๐ ของ
จ้านวนประชาชน 
หมูท่ี ่๑๐ มีความพึง
พอใจ

-ประชาชนมีน้้า
ใช้ในการท้า
การเกษตร

กองช่าง

128 -ขุดลอกคู คลองสาธารณะภายใน
หมูบ่้าน หมูท่ี ่๑๑

-เพือ่ให้น้้าไหลได้สะดวก 
ประชาชนสามารถใช้น้้าใน
การท้าการเกษตร

-ขุดลอกคู คลอง 
ระยะทาง ๕,๐๐๐ เมตร

- - - - 40,000 -ร้อยละ ๘๐ ของ
จ้านวนประชาชน 
หมูท่ี ่๑๐ มีความพึง
พอใจ

-น้้าไหลได้
สะดวก 
ประชาชน
สามารถใช้น้้าใน
การท้าการเกษตร

กองช่าง
ร่วมกับ 
อบจ.

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๘๘



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

-ก่อสร้างประตูเปิด-ปิด
น้้า๓ จุด คือ

-สามารถ
ควบคุมการใช้
น้้าของ

กองช่าง

๑. บริเวณบ้านนางทว ี
บุญชู ๒ จุด

๒. บริเวณบ้านนาย
สมหมาย นุม่ทอง 1 จุด 
วางท่อ คสล.
เส้นผ่าศูนยก์ลาง ๑ เมตร
 ประตูระบายน้้า

๓ บาน กวา้ง ๑ เมตร 
สูง ๑.๒๐ เมตร พร้อมมี
หูช้างและดาดคอนกรีต
ปากบนกวา้ง ๒.๕๐ 
เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว 
๒๐ เมตร

250,000 - -129 - - -ร้อยละ ๘๐ ของ
จ้านวนประชาชน 
หมูท่ี ่๑๑ มีความพึง
พอใจ

-ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้้า หมูท่ี ่
๑๑ จ้านวน ๓ จุด

-เพือ่ควบคุมการใช้น้้าของ
ประชาชน ให้เพียงพอใน
การท้าการเกษตร

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๘๙



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

130 -ขุดลอกคูส่งน้้า หมูท่ี ่๑๑ บริเวณ 
 คูคอนกรีตเดิม ถึงบ่อทราย

-เพือ่ให้น้้าไหลได้สะดวก 
ประชาชนสามารถใช้น้้าใน
การท้าการเกษตร

-ขุดลอกคูส่งน้้าความยาว
 ๕๐๐ เมตร

- - - - 10,000 -ร้อยละ ๘๐ ของ
จ้านวนประชาชน 
หมูท่ี ่๑๑ มีความพึง
พอใจ

-น้้าไหลได้
สะดวก
ประชาชน
สามารถใช้น้้าใน
การท้าการเกษตร

กองช่าง
ร่วมกับ 
อบจ.

131 -ขุดลอกคู คลองส่งน้้า หมูท่ี ่๑๓ 
จากทีน่านายชด คุ้ยทรัพย ์ถึงทีน่า
นายวนิัย ปานทอง

-เพือ่ให้น้้าไหลได้สะดวก 
ประชาชนสามารถใช้น้้าใน
การท้าการเกษตร

-ขุดลอกคู คลองส่งน้้า 
ระยะทาง ๕,๐๐๐ เมตร

- - - 40,000 - -ร้อยละ ๘๐ ของ
จ้านวนประชาชน 
หมูท่ี ่๑๓ มีความพึง
พอใจ

-น้้าไหลได้
สะดวก
ประชาชน
สามารถใช้น้้าใน
การท้าการเกษตร

กองช่าง
ร่วมกับ 
อบจ.

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๙๐



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมัน่คง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถปุระสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง อ้าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

132 -ขุดลอกคลองส่งน้้า หมูท่ี ่๑๓ 
บริเวณคลองส่งน้้าภายในหมูบ่้าน

-เพือ่ให้น้้าไหลได้สะดวก 
ประชาชนสามารถใช้น้้าใน
การท้าการเกษตร

-ขุดลอกคู คลองส่งน้้า 
ภายในหมูบ่้านความยาว
รวม ๑๐,๐๐๐ เมตร

- - - 200,000 - -ร้อยละ ๘๐ ของ
จ้านวนประชาชน 
หมูท่ี ่๑๓ มีความพึง
พอใจ

-น้้าไหลได้
สะดวก
ประชาชน
สามารถใช้น้้าใน
การท้าการเกษตร

กองช่าง
ร่วมกับ 
อบจ.

รวม จ้านวน 132 โครงการ - - 2,098,000 2,068,000 6,224,000 7,981,000 19,019,900 - - -

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๙๑



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๒  การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานบริหารทัว่ไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑. -ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการของ ทต.เพชรเมือง
ทอง

-เพื่อใหเ้ปน็ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่มีมาตรฐาน
สนองนโยบายของ
รัฐบาล

-จัดหาสถานที่พร้อม
วสัดุ-อุปกรณ์ส าหรับ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- - 100,000 100,000 100,000 -จ านวนคร้ังที่มี
การปรับปรุง

-เปน็ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่มี
มาตรฐาน

ส านักปลัด

-ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชนที่
รับบริการมี
ความพงึพอใจ

สนองนโยบาย
ของรัฐบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2655) ๙๒



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๒  การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานบริหารทัว่ไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ๒. -อบรมใหค้วามรู้ตามหลักธรร

มาภบิาล
-เพื่อใหผู้้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนมีความรู้ใน
เร่ืองหลักธรรมาภบิาล
และพร้อมจะ
ตรวจสอบการ
บริหารงานของ
เทศบาลที่มีความ
โปร่งใส บริสุทธแิละ
ยุติธรรม

-จัดอบรมเร่ือง หลัก
ธรรมาภบิาล ใหก้ับ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงานเจ้าหน้าที่
และประชาชน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

-ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน
เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนมี
ความรู้ในเร่ือง
หลักธรรมาภิ
บาลและพร้อม
จะตรวจสอบ
การบริหารงาน
ของเทศบาลที่มี
ความโปร่งใส 
บริสุทธ ิและ
ยุติธรรม

ส านักปลัด

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2655) ๙๓



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๒  การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานบริหารทัว่ไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ๓. -จัดท าและดูแลปรับปรุงเวบ็ไซด์

ส านักงานเทศบาลต าบลเพชร
เมืองทอง

-เพื่อใหเ้ปน็
แหล่งข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
ส าหรับประชาชนและ
สามารถขอรับความ
ช่วยเหลือจากเทศบาล
ได้  อีกทางหนึ่งด้วย

-จ้างเหมาจัดท าและ
ดูแลปรับปรุงเวบ็ไซด์
ส านักงานเทศบาล
ต าบลเพชรเมืองทอง

- 50,000 8,000 8,000 8,000 -เวบ็ไซด์
ส านักงาน
เทศบาลต าบล
เพชรเมืองทอง

-เปน็แหล่งข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการส าหรับ
ประชาชนและ
สามารถขอรับ
ความช่วยเหลือ
จากเทศบาลได้
อีกทางหนึ่งด้วย

ส านักปลัด

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2655) ๙๔



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๒  การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานบริหารทัว่ไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ4 -จัดเวทปีระชาคมหมู่บา้น -เพื่อใหป้ระชาชน

ได้รับรู้และมีส่วนร่วม
ในการจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่น
และแผนอื่นๆ

-ประชาชนในเขต
พื้นที่ของเทศบาล
ต าบลเพชรเมืองทอง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละ ๘๐ 
ของตัวแทน
ครัวเรือนๆละ ๑
 คนของจ านวน
ครัวเรือน
ทั้งหมดในเขต
เทศบาลต าบล
เพชรเมืองทองที่
เข้าร่วมเวที
ประชาคม

-ประชาชนได้
รับรู้และมีส่วน
ร่วมในการจัดท า
แผนพฒันา
ทอ้งถิ่นและแผน
อื่นๆ

ส านักปลัด

5 -จัดซ้ือหนังสือพมิพส์ าหรับ
บริการประชาชนประจ าเทศบาล
ต าบลเพชรเมืองทอง

-เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
แหล่งเรียนรู้มากขึ้น

-ประชาชนในเขต
พื้นที่ของเทศบาล
ต าบลเพชรเมืองทอง

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 -จ านวน
ประชาชนที่
สนใจในการ
อ่านหนังสือพมิพ์

-ประชาชนได้มี
แหล่งเรียนรู้มาก
ขึ้น

ส านักปลัด

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2655) ๙๕



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๒  การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานบริหารทัว่ไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ6 -พฒันาศักยภาพของบคุลากร

เทศบาล
-เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จ้างมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏบิติังานบริการ
สาธารณะและการ
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภบิาลเพิ่มมาก
ขึ้น

-ฝึกอบรมคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง 
พร้อมทั้งศึกษาดูงาน 
น าความรู้ที่ได้รับมา
ปรับใช้  ในการเพิ่ม
ประสิทธภิาพ การ
ใหบ้ริการสาธารณะ
และการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาล

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 -จ านวน
บคุลากรของ
เทศบาล ที่ผ่าน
การฝึกอบรม
พร้อมทั้งศึกษาดู
งาน

-คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ้างมี
ความรู้
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน
บริการสาธารณะ
และการ
บริหารงานตาม
หลักธรรมาภบิาล
เพิ่มมากขึ้น

ส านักปลัด

รวม จ านวน 6 โครงการ - - 410,000 460,000 518,000 518,000 518,000 - - -

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2655) ๙๖



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1 พฒันาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัอา่งทอง ที่ 4 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพฒันาด้านการศึกษา คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 -จัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เพชรเมืองทอง

-เพื่อใหเ้ด็กในพื้นที่มี
ความรู้และ
เจริญเติบโตอย่างสมวัย

-จ านวนเด็กเฉล่ีย ๖๕
 คน คนละ 1,700 
บาท

๑๑๑,๐๐๐ ๑๑๑,๐๐๐ ๑๑๑,๐๐๐ ๑๑๑,๐๐๐ ๑๑๑,๐๐๐ -จ านวนเด็กที่
เข้าเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
เพชรเมอืงทอง

-เด็กในพื้นที่มี
ความรู้ และ
เจริญเติบโตอย่าง
สมวัย

กอง
การศึกษาฯ

2 -จัดงานวันส าเร็จการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เพชรเมืองทอง

-เพื่อใหเ้ด็กในพื้นที่มี
กจิกรรมที่แสดงออก
ถึงความรักความ
ผูกพันและสามคัคีกนั

-เด็กที่ส าเร็จ
การศึกษาแต่ละป ี
เฉล่ีย ๖๕ คน

30000 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -จ านวนเด็กที่
ส าเร็จการศึกษา
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเพชร
เมอืงทอง

-เด็กในพื้นที่มี
กจิกรรมที่
แสดงออกถึงความ
รักความผูกพัน
และสามคัคีกนั

กอง
การศึกษาฯ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวดัอา่งทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับหน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๙๗



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1 พฒันาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัอา่งทอง ที่ 4 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพฒันาด้านการศึกษา คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวดัอา่งทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับหน่วยงาน
รับผิดชอบ

3 -การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เพชรเมืองทอง

-เพื่อเด็กได้รับ
การศึกษาโดยไมเ่สีย
ค่าใช้จ่าย

-ค่าหนงัสือคนละ 
๒๐๐ บาท/ป ีค่า
อปุกรณ์การเรียนคน
ละ ๒๐๐ บาท/ปี

ค่าเคร่ืองแบบ
นกัเรียนคนละ ๓๐๐ 
บาท/ปี

ค่ากจิกรรมพัฒนา
ผู้เรียนคนละ ๔๓๐ 
บาท/ปี

4 -กฬีาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลเพชรเมอืงทอง

-เพื่อใหเ้ด็กในพื้นที่มี
กจิกรรมที่แสดงออก
ถึงความรักความ
ผูกพันและสามคัคีกนั

-จัดการแข่งขันกฬีา
ใหก้บัเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
เพชรเมอืงทอง

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -จ านวนเด็กที่
ส าเร็จการศึกษา
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเพชร
เมอืงทอง

-เด็กในพื้นที่มี
กจิกรรมที่
แสดงออกถึงความ
รัก ความผูกพัน
และสามคัคีกนั

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

๗๓,๐๐๐ -จ านวนเด็กที่
ได้รับการจัด
การศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบล
เพชรเมอืงทอง

-เด็กได้รับ
การศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย

๗๓,๐๐๐ ๗๓,๐๐๐ ๗๓,๐๐๐ ๗๓,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๙๘



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1 พฒันาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัอา่งทอง ที่ 4 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพฒันาด้านการศึกษา คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวดัอา่งทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับหน่วยงาน
รับผิดชอบ

5 -ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

-เพื่อใหเ้ด็กได้รับ
การศึกษา และ
ประสบการณ์จาก
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่

-จัดกจิกรรมทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ -จ านวนเด็กที่
เข้าร่วม
กจิกรรมทัศน
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานที่

-เด็กได้รับ
การศึกษา และ
ประสบการณ์จาก
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่

กอง
การศึกษาฯ

6 -อาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลเพชร
เมอืงทอง

-เพื่อใหเ้ด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
เพชรเมอืงทองมี
อาหารกลางวันบริโภค
ท าใหม้พีัฒนาการสมวัย

-จัดหาอาหารกลางวัน
ใหก้บัเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
เพชรเมอืงทอง

๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ -จ านวนเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลเพชร
เมอืงทอง

-เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเพชรเมอืง
ทองมอีาหาร
กลางวันบริโภคท า
ใหม้พีัฒนาการ
สมวัย

กอง
การศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๙๙



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1 พฒันาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัอา่งทอง ที่ 4 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพฒันาด้านการศึกษา คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวดัอา่งทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับหน่วยงาน
รับผิดชอบ

7 -อาหารเสริม (นม) เด็กนกัเรียน
โรงเรียนในพื้นที่เทศบาลต าบล
เพชรเมืองทอง

-เพื่อใหเ้ด็กในพื้นที่
เทศบาลต าบลเพชร
เมอืงทอง มอีาหาร
เสริม (นม) ไว้บริโภค
ท าใหม้พีัฒนาการสมวัย

-จัดหาอาหารเสริม 
(นม) ใหก้บัเด็กใน
พื้นที่เทศบาลต าบล
เพชรเมอืงทอง

๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ -จ านวนเด็ก
นกัเรียนในพื้นที่
เทศบาลต าบล
เพชรเมอืงทอง

-เด็กในพื้นที่
เทศบาลต าบล
เพชรเมอืงทอง มี
อาหารเสริม (นม) 
ไว้บริโภคท าใหม้ี
พัฒนาการสมวัย

กอง
การศึกษาฯ

8 -สนบัสนนุอาหารกลางวันเด็ก
นกัเรียนในพื้นที่เทศบาลต าบล   
 เพชรเมืองทอง

-เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียน
โรงเรียน ในพื้นที่
เทศบาลต าบลเพชร
เมอืงทอง มอีาหาร
กลางวันบริโภค ท าให้
ม ี พัฒนาการสมวัย

-สนบัสนนุ
งบประมาณในการ
จัดหาอาหารกลางวัน
ใหก้บัเด็กนกัเรียน
โรงเรียนในพื้นที่
เทศบาลต าบลเพชร
เมอืงทอง

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ -จ านวนเด็ก
นกัเรียนโรงเรียน
ในพื้นที่เทศบาล
ต าบลเพชร
เมอืงทอง

-เด็กนกัเรียน
โรงเรียนในพื้นที่
เทศบาลต าบล
เพชรเมอืงทอง มี
อาหารกลางวัน
บริโภค ท าใหม้ี
พัฒนาการสมวัย

กอง
การศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๑๐๐



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1 พฒันาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัอา่งทอง ที่ 4 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพฒันาด้านการศึกษา คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวดัอา่งทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับหน่วยงาน
รับผิดชอบ

11 -สนบัสนนุการจัดหาครู
สาขาวิชาที่โรงเรียนพวงทอง
อปุถัมภข์าดแคลน

-เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียน
โรงเรียน พวงทอง
อปุถัมภไ์ด้รับความรู้
มากขึน้

-สนบัสนนุ
งบประมาณในการ
จัดหาครูสาขาวิชาที่
โรงเรียนขาดแคลน

๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ -จ านวนเด็ก
นกัเรียน
โรงเรียนพวง
ทองอปุถัมภท์ี่
ได้ศึกษาเล่าเรียน

-เด็กนกัเรียน
โรงเรียน พวงทอง
อปุถัมภไ์ด้รับ
ความรู้มากขึน้

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

9 -สนบัสนนุโครงการปรับภมูทิัศน ์
เฉลิมพระเกยีรติ รัชกาลที่ 10 
(โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม)

-เพื่อใหโ้รงเรียนมี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน สะอาด 
และสวยงาม

-สนบัสนนุงบประมาณ
 โครงการปรับภมูทิัศน์
 เฉลิมพระเกยีรติ 
รัชกาลที่ 10

- - - 30,000 - -จ านวนเด็ก
นกัเรียนโรงเรียน
ในพื้นที่เทศบาล
ต าบลเพชร
เมอืงทอง

-โรงเรียนมี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน สะอาด
 และสวยงาม

กอง
การศึกษาฯ

10 -วันเด็กแหง่ชาติเทศบาลต าบล
เพชรเมืองทอง

-เพื่อใหเ้ด็กในพื้นที่
เทศบาลต าบลเพชร
เมอืงทอง มกีจิกรรม
ร่วมกนัเพื่อสร้าง
พัฒนาการใหส้มวัย

-จัดกจิกรรมวันเด็ก
ใหก้บัเด็กในพื้นที่
เทศบาลต าบลเพชร
เมอืงทอง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -จ านวนเด็กที่
เข้าร่วมกจิกรรม

-เด็กในพื้นที่
เทศบาลต าบล
เพชรเมอืงทอง มี
กจิกรรมร่วมกนั
เพื่อสร้าง
พัฒนาการใหส้มวัย

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๑๐๑



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1 พฒันาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัอา่งทอง ที่ 4 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพฒันาด้านการศึกษา คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวดัอา่งทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับหน่วยงาน
รับผิดชอบ

12 -สนบัสนนุการจัดหาครูปฐมวัย 
โรงเรียนวัดทองเล่ือน

-เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียน
โรงเรียน วัดทองเล่ือน
ได้รับความรู้มากขึน้

-สนบัสนนุ
งบประมาณในการ
จัดหาครูอตัราจ้าง 
สาขาปฐมวัย

๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ -จ านวนเด็ก
นกัเรียน
โรงเรียนวัดทอง
เล่ือนที่ได้ศึกษา
เล่าเรียน

-เด็กนกัเรียน
โรงเรียน วัดทอง
เล่ือนได้รับความรู้
มากขึน้

กอง
การศึกษาฯ

13 -สนบัสนนุการจัดหาบคุลากร
วิชาภาษาองักฤษโรงเรียนวัด
บา้นเพชร

-เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียน
โรงเรียน วัดบา้นเพชร 
ได้รับความรู้ 
ภาษาองักฤษมากขึน้

-สนบัสนนุงบประมาณ
    ในการจัดหา
บคุลากรที่มคีวามรู้
ภาษาองักฤษ

๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ -จ านวนเด็ก
นกัเรียน
โรงเรียนวัดบา้น
เพชร ที่ได้ศึกษา
เล่าเรียน

-เด็กนกัเรียน
โรงเรียนวัดบา้น
เพชร ได้รับความรู้
ภาษาองักฤษมาก
ขึน้

กอง
การศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๑๐๒



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1 พฒันาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัอา่งทอง ที่ 4 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพฒันาด้านการศึกษา คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวดัอา่งทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับหน่วยงาน
รับผิดชอบ

14 -สนบัสนนุโครงการดนตรีวง
ดุริยางค์เพื่อการศึกษาและ
บริการชุมชนโรงเรียนแสวงหา
วิทยาคม

-เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียน
โรงเรียน แสวงหา
วิทยาคมได้รับความรู้
ด้านดนตรีมากขึน้

-สนบัสนนุ
งบประมาณโครงการ
ดนตรีวงดุริยางค์เพื่อ
การศึกษาและบริการ
ชุมชน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวนเด็ก
นกัเรียน
โรงเรียน
แสวงหา
วิทยาคมที่ได้
ศึกษาเล่าเรียน

-เด็กนกัเรียน
โรงเรียน แสวงหา
วิทยาคมได้รับ
ความรู้มากขึน้

กอง
การศึกษาฯ

15 -สนบัสนนุโครงการพิพิธภณัฑ์ 
ศิลปะพื้นบา้น เฉลิมพระเกยีรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั
มหาวชิราลงกรณ์ โรงเรียน
แสวงหาวิทยาคม

-เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียน
โรงเรียน แสวงหา
วิทยาคมได้รับความรู้
ด้านศิลปะพื้นบา้น

-สนบัสนนุงบประมาณ
 โครงการพิพิธภณัฑ์ 
ศิลปะพื้นบา้น เฉลิม
พระเกยีรติ 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วัมหาวชิรา
ลงกรณ์

- - 50,000 - - -จ านวนเด็ก
นกัเรียน
โรงเรียน
แสวงหา
วิทยาคมที่ได้
ศึกษาเล่าเรียน

-เด็กนกัเรียน
โรงเรียน แสวงหา
วิทยาคมได้รับ
ความรู้มากขึน้

กอง
การศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๑๐๓



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1 พฒันาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัอา่งทอง ที่ 4 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพฒันาด้านการศึกษา คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวดัอา่งทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับหน่วยงาน
รับผิดชอบ

16 -จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน
ส าหรับเด็กนกัเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลเพชร
เมอืงทอง

-เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน ตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ก าหนด

-จัดหาส่ือการเรียน
การสอน

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ -จ านวนเด็ก
นกัเรียนที่ได้รับ
ส่ือการเรียนการ
สอน

-เด็กนกัเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
คุณภาพและได้
มาตรฐานตามที่ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่
ก าหนด

กอง
การศึกษาฯ

17 -สนบัสนนุวัสดุ อปุกรณ์ทางการ
ศึกษาแกเ่ด็กนกัเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลเพชร
เมอืงทอง

-เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
วัสดุ อปุกรณ์ทางการ
ศึกษา

-จัดหาวัสดุ อปุกรณ์
ทางการศึกษา

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ -จ านวนเด็ก
นกัเรียนที่ได้รับ
วัสดุ อปุกรณ์
ทางการศึกษา

-เด็กนกัเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
วัสดุ อปุกรณ์
ทางการศึกษา

กอง
การศึกษาฯ

รวม จ านวน 17 โครงการ - - 3,178,000 3,178,000 3,228,000 3,208,000 3,178,000 - - -

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ๑๐๔



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๒  การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทานาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 -สนับสนุนโครงการกีฬาต่อต้าน
 ยาเสพติด

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
เด็กและเยาวชนได้
ออกก าลังกายและ
หา่งไกลจากยาเสพติด

-อุดหนุนงบประมาณ 
ใหก้ับโรงเรียน
แสวงหาวทิยาคม

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -จ านวน เด็ก
นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

-เด็กและเยาวชน
ได้ออกก าลังกาย
และหา่งไกลจาก
ยาเสพติด

กอง
การศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๐๕



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๒  การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทานาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ2 -แข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพนัธ์

ต้านยาเสพติด
-เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ใหค้ณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
 ลูกจ้างเทศบาล เด็ก 
เยาวชนและประชาชน
ได้เล่นกีฬาเชื่อม
ความสัมพนัธแ์ละ
หา่งไกลจากยาเสพติด

-จัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชน และ
เยาวชนทกุหมู่บา้นใน
เขตเทศบาล

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 -จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

-คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน ลูกจ้าง
เทศบาล เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนได้เล่น
กีฬาเชื่อม
ความสัมพนัธ์
และหา่งไกลจาก
ยาเสพติด

กอง
การศึกษาฯ

รวม จ านวน 2 โครงการ - - 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 - - -

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๐๖



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๒  การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 -ก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม
ออกก าลังกายศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลเพชรเมือง
ทอง

-เพื่อใหส้นามออก
ก าลังกายของเด็ก
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน ตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่นก าหนด

-ก่อสร้างหลังคา
คลุมสนามออก
ก าลังกายศูนย์ฯ
กวา้ง ๖ เมตร ยาว
 ๑๖ เมตร

- - 250,000 250,000 250,000 -จ านวนของ
สนามออกก าลัง
กายของเด็ก
ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก มีคุณภาพ
และได้
มาตรฐานตามที่
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ทอ้งถิ่นก าหนด

-สนามออกก าลัง
กายของเด็ก
ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กมีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน
ตามที่กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น
ก าหนด

กอง
การศึกษาฯ

2 -ปรับภมูิทศัน์ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก เทศบาลต าบลเพชรเมือง
ทอง

-เพื่อใหศู้นย์พฒันา
เด็กเล็กมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน สะอาด 
และสวยงาม

-จ้างเหมาปรับภมูิ
ทศัน์ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 -จ านวนคร้ังที่มี
การปรับภมูิทศัน์

-ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก  มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน
 สะอาด และ
สวยงาม

กอง
การศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๐๗



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๒  การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ3 -ก่อสร้างสนามเด็กเล่น หมู่ที่ 

11
-เพื่อใหเ้ด็กมีสถานที่
ในการออกก าลังกาย
และท าใหม้ีการ
พฒันาการสมวยั

-ก่อสร้างสนามเด็ก
เล่น  โดยการเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 กวา้ง 7.50 เมตร
 ยาว 29 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
และล้อมร้ัว กวา้ง 
7.50 เมตร ยาว 
70 เมตร สูง 1.00
 เมตร

- - 130,000 - - -จ านวนสนาม
เด็กเล่นที่มีการ
ก่อสร้าง

-เด็กมีสถานที่ใน
การเล่นออก
ก าลังกายท าใหม้ี
การพฒันาการ
สมวยั

กองช่าง

4 -ก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 11 -เพื่อใหเ้ด็กมีสถานที่
ออกก าลังกาย ท าให้
มีสุขภาพแข็งแรง

-ก่อสร้างสนามกีฬา
 กวา้ง 15 ยาว 30
 เมตร หนา 0.15 
เมตร หลังคาคลุม
ขนาด กวา้ง 15 
เมตร ยาว 30 เมตร

- - - - 1,700,000 -จ านวนสนาม
กีฬาที่มีการ
ก่อสร้าง

-เด็กมีสถานที่
ออกก าลังกาย 
ท าใหม้ีสุขภาพ
แข็งแรง

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๐๘



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๒  การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ5 -ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่

ที่ ๘
-เพื่อใหป้ระชาชน 
หมู่ที่ ๘ ได้ใช้ท า
กิจกรรมร่วมกัน

-เทพื้น คสล. กวา้ง
 ๘เมตร ยาว ๑๒ 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร

- - - 42,000 - -ร้อยละ ๘๐ 
ของจ านวน
ประชาชนหมู่ที่ 
๘ มีความพงึ
พอใจ

-ประชาชนใน
หมู่บา้นท า
กิจกรรม
สาธารณะร่วมกัน

กองช่าง

6 -ก่อสร้างอาคารศูนย์
แลกเปล่ียนสินค้า (ตลาดนัด
ชุมชน) หมูที่ ๘

-เพื่อใหป้ระชาชนมี
ตลาดในการขายสินค้า

-อาคารกวา้ง
...............

- - 697,500 697,500 697,500 -ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน 
ม. ๘ มีความพงึ
พอใจ

-ประชาชนมี
ตลาด             
ในการขายสินค้า

กองช่าง

7 -โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 6

-เพื่อใหม้ีสถานที่
ส าหรับกิจกรรมหรือ
จัดประชุม

-อาคารกวา้ง
...............

200,000 - - - - -ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน 
ม. 6 มีความพงึ
พอใจ

-ประชาชนมี
สถานที่ท า
กิจกรรมต่างๆ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๐๙



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๒  การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ-เสริมพื้น ปู

กระเบื้อง ด้านหลัง
 ด้านข้าง ๔๗ ตร.ม.

-ร้อยละ ๘๐ 
ของจ านวน
ประชาชน

-ขยายหลังคา
ด้านหลัง ตีฝ้ารอบ
.....กวา้ง ๑.๒๐ 
เมตร ยาว ๑๓ 
เมตร และราง
ระบายน้ า

หมู่ที่ ๑๐ มี
ความพงึพอใจ

9 -ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 
หมูที่ ๑๐ บริเวณประปา
หมู่บา้นทุ่งแค (ที่สาธารณะ)

-เพื่อใหเ้ปน็สถานที่
ท ากิจกรรมร่วมกัน
ของประชาชน

-ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ 
กวา้ง ๖ เมตร   
ยาว ๑๒ เมตร

- - - 250,000 - -ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน 
ม. ๑๐ มีความ
พงึพอใจ

-ประชาชนมี
สถานที่ในการท า
กิจกรรม
สาธารณะร่วมกัน

กองช่าง

8 -ต่อเติม ปรับปรุงศาลา
ประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บา้น
หนองแขม

-เพื่อใหเ้ปน็สถานที่
ท ากิจกรรมร่วมกัน
ของประชาชน

- - - - -ประชาชนมี
สถานที่ในการท า
กิจกรรม
สาธารณะร่วมกัน

กองช่าง150,000

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๑๐



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๒  การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ-โครงการก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์ (โดม)
-อาคารกวา้ง ขนาด
 20x50 เมตร

13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 กองช่าง

- รร.วดับา้นเพชร

- รร.วดัพวงทอง

- รร.ทองเล่ือน

ขนาด 20x50 เมตร

11 -ปรับปรุง ซ่อมแซมศาลา
ประชาคม  หมูที่ ๑๑

-เพื่อใหเ้ปน็สถานที่
ท ากิจกรรมร่วมกัน
ของประชาชน

-ต่อเติมหลังคา 
กวา้ง ๑.๕๐ เมตร 
ยาว ๒๐ เมตร

- - - 30,000 - -ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน 
ม. ๑๑ มีความ
พงึพอใจ

-ประชาชนมี
สถานที่ในการท า
กิจกรรม
สาธารณะร่วมกัน

กองช่าง

-ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน 
มีความพงึพอใจ

-ประชาชนมี
ตลาด ในการ
ขายสินค้า

10 -มีอาคาร
เอนกประสงค์ในการ
ท ากิจกรรมภายใน
โรงเรียน

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๑๑



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๒  การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ12 -จัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง
-เพื่อใหเ้ทศบาลฯ มี
เคร่ืองพน่หมอกควนั
ส าหรับใช้ในการ
ควบคุมและปอ้งกัน
โรคไข้เลือดออก

-จัดหาเคร่ืองพน่
หมอกควนั ๒ เคร่ือง

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 -จ านวนเคร่ือง
พน่หมอกควนั 
ที่มีการจัดซ้ือ

-เทศบาล-มี
เคร่ืองพน่หมอก
ควนัส าหรับใช้ใน
การควบคุมและ
ปอ้งกันโรค
ไข้เลือดออก

กองช่าง

13 -จัดซ้ือรถบรรทกุเครนไฮดรอ
ลิคติดต้ังด้ัม พร้อมกระเช้า
ซ่อมไฟฟา้ จ านวน 1 คัน

-เพื่อใช้ในการซ่อม
บ ารุงและติดต้ังระบบ
ไฟฟา้ในเขตพื้นที่ 
เทศบาลต าบลเพชร
เมืองทอง

-จัดหารถบรรทกุ
เครนไฮดรอลิคติด
ต้ังด้ัม พร้อม
กระเช้าซ่อมไฟฟา้ 
จ านวน 1 คัน

2,700,000 - - - - -จ านวนเคร่ือง
พน่หมอกควนั 
ที่มีการจัดซ้ือ

-เทศบาล-มี
เคร่ืองพน่หมอก
ควนัส าหรับใช้ใน
การควบคุมและ
ปอ้งกันโรค
ไข้เลือดออก

กองช่าง

รวม จ านวน 13 โครงการ - - 16,370,000 13,470,000 14,697,500 14,739,500 16,117,500 - - -

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๑๒



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๒  การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 -ซ่อมแซมกล้องวงจรปดิ (CCTV) 
ในเขตเทศบาลต าบลเพชรเมือง
ทอง

-เพื่อใหป้ระชาชนและ
ผู้สัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน์ในกรณี
ประสบภยั

-ซ่อมแซมกล้องวงจร
ปดิ (CCTV) ของ
เทศบาลต าบลเพชร
เมืองทอง จ านวน ๙ 
ตัว ตามแบบ
กระทรวง ICT พร้อม
ตู้คอนโทรล จอรับภาพ

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ -จ านวนกล้อง
วงจรปดิที่
ซ่อมแซมและ
ใช้ได้

-ประชาชนและผู้
สัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน์ใน
กรณีประสบภยั

กองช่าง

2 -พฒันาศักยภาพการปฏบิติั
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของ 
อปพร.เทศบาลต าบลเพชรเมือง
ทอง

-เพื่อให ้อปพร. มี
ความรู้ความสามารถ
และน ามาปฏบิติั ใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภยั

-ฝึกอบรม อปพร.ทั้ง
ภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏบิติัตาม
หลักสูตรที่ก าหนด

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -จ านวน อปพร.
ที่เข้ารับการ
อบรมและผ่าน
การอบรมตาม
หลักสูตรที่
ก าหนด

-อปพร. มีความรู้
ความสามารถ
และน ามาปฏบิติั
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบภยั

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๑๓



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๒  การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ3 -ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลส าคัญ (ปใีหม่
,สงกรานต์)

-เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภยั จากการ
เดินทางในช่วง
เทศกาลปใีหม่
,สงกรานต์

-จัดต้ังจุดบริการ
ประชาชนบริเวณ
หน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลเพชร
เมืองทองในช่วง
เทศกาลปใีหม่
,สงกรานต์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวนคร้ังของ
การเกิดอุบติัเหตุ

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั
จากการเดินทาง
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม,่สงกรานต์

ส านักปลัด

4 -ติดต้ังกล้องวงจรปดิ (CCTV) 
บริเวณหน้าส านักงานเทศบาล
ต าบลเพชรเมืองทอง

-เพื่อใหป้ระชาชนและ
ผู้สัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน์ในกรณี
ประสบภยั

-ติดต้ังกล้องวงจรปดิ
(CCTV) จ านวน ๘ ตัว
 และจอภาพ จ านวน
 ๘ ช่อง

- ๑๐๒,๐๐๐ ๑๐๒,๐๐๐ - - -จ านวนจุดที่มี
การติดต้ังกล้อง
วงจรปดิ

-ประชาชนและผู้
สัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน์ใน
กรณีประสบภยั

ส านักปลัด

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๑๔



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๒  การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ5 -ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสา

ธารณภยัในพื้นที่เทศบาลต าบล
เพชรเมืองทอง

-เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในเขตพื้นที่
ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธภิาพ

-ส ารองจ่ายกรณี
ฉุกเฉินช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่ที่
ประสบสาธารณภยั

๕๕๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ -จ านวน
ผู้ประสบภยัที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

-ช่วยเหลือ
ประชาชนในเขต
พื้นที่ได้อย่าง
รวดเร็วและมี
ประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

6 -จัดหาน้ าช่วยเหลือผู้ประสบภยั
แล้งเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

-เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค-บริโภค

-สนับสนุนรถบรรทกุ
น้ าใหก้ับครัวเรือนที่
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภค

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

-ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค-
บริโภค

ส านักปลัด

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๑๕



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๒  การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ7 -สนับสนุนค่าตอบแทน อปพร. 

ในเขตเทศบาลต าบลเพชรเมือง
ทองในการปฏบิติัภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่

-เพื่อใหส้มาชิก อป
พร.ที่ปฏบิติัภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่
ได้รับค่าตอบแทน 
ตามระเบยีบฯ ที่
เกี่ยวข้อง

-สนับสนุน
ค่าตอบแทนใหก้ับ
สมาชิก อปพร.  ใน
เขตเทศบาลต าบล
เพชรเมืองทอง

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -จ านวน อปพร.
 ที่ได้รับ
ค่าตอบแทน

-สมาชิก อปพร. 
ที่ปฏบิติัภารกิจ
ตามอ านาจ
หน้าที่ได้รับ
ค่าตอบแทน 
ตามระเบยีบฯที่
เกี่ยวข้อง

ส านักปลัด

8 -สนับสนุนวสัดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณ
ภยั

-เพื่อใหม้ีวสัดุ อุปกรณ์
ส าหรับการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภยั

-จัดหาวสัดุ-อุปกรณ์
ส าหรับงานปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภยั

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -จ านวนวสัดุ-
อุปกรณ์ที่มีการ
จัดหา

-มีวสัดุ อุปกรณ์
ส าหรับการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบภยั

ส านักปลัด

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๑๖



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๒  การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ9 -สนับสนุนชุดปฏบิติัการตรวจ

ลาดตระเวน ปอ้งกันปญัหายา
เสพติดเทศบาลต าบลเพชรเมือง
ทอง

-เพื่อเปน็การปอ้งกัน
ปญัหายาเสพติด และ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

-สนับสนุนชุด
ปฏบิติัการตรวจ 
ลาดตระเวน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -จ านวนชุด
ปฏบิติัการ

-เปน็การปอ้งกัน
ปญัหายาเสพติด
 และรักษาความ
สงบเรียบร้อย

ส านักปลัด

10 -สนับสนุนการปฏบิติังานของ
ต ารวจชุมชนเทศบาลต าบลเพชร
เมืองทอง

-เพื่อเปน็การปอ้งกัน
ปญัหายาเสพติด และ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

-สนับสนุนชุด
ปฏบิติังานของต ารวจ
ชุมชน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -จ านวนชุด
ปฏบิติัการของ
ต ารวจชุมชน

-เปน็การปอ้งกัน
ปญัหายาเสพติด
 และรักษาความ
สงบเรียบร้อย

ส านักปลัด

11 -จัดซ้ือชุด อปพร.เทศบาลต าบล
เพชรเมืองทอง

-เพื่อให ้อปพร. มีชุด
ส าหรับปฏบิติังาน

-จัดหาชุด อปพร.ให้
เปน็ไปตามระเบยีบฯ

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ -จ านวน อปพร.
ที่ได้รับการ
จัดหาชุด
ปฏบิติังาน

-อปพร.มีชุด
ส าหรับปฏบิติังาน

ส านักปลัด

รวม จ านวน 11 โครงการ - - 1,780,000 2,032,000 2,082,000 1,980,000 1,980,000 - - -

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๑๗



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๒  การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 -ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

-เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน 
และประชาชนได้รับรู้
ถึงพษิภยั และหา่งไกล
จากยาเสพติด

-จัดกิจกรรมปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติด

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -จ านวนเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ

-เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ได้รับรู้ถึงพษิภยั
และหา่งไกลจาก
ยาเสพติด

กอง
การศึกษาฯ

รวม จ านวน 1 โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๑๘



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๒  การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 -สนับสนุนศูนย์ปฏบิติัการร่วม
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

-เพื่อเปน็การบรูณา
การการใหค้วาม
ช่วยเหลือประชาชน 
ท าใหป้ระชาชนได้รับ
การช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็วและ
ครอบคลุมทกุพื้นที่

-สนับสนุน
งบประมาณใหอ้ าเภอ
แสวงหา

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -จ านวนคนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

-เปน็การบรูณา
การการใหค้วาม
ช่วยเหลือ
ประชาชน ท าให้
ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็วและ
ครอบคลุมทกุพื้นที่

ส านักปลัด

2 -ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาล

-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนใหก้ับ
ประชาชนที่ประสบ
ปญัหาต่างๆ

-ใหก้ารช่วยเหลือด้าน
วสัดุ อุปกรณ์หรือเงิน
ใหก้ับผู้ได้รับความ
เดือดร้อนที่ประสบ
ปญัหาต่างๆ

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -จ านวนคนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือใน
เขตพื้นที่
รับผิดชอบ

-บรรเทาความ
เดือดร้อนใหก้ับ
ประชาชนที่
ประสบปญัหาต่างๆ

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับหน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๑๙



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๒  การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับหน่วยงาน
รับผิดชอบ

3 -สนับสนุนกิจการที่เปน็
สาธารณะประโยชน์

-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนใหก้ับ
ประชาชนที่ประสบสา
ธารณภยัต่างๆ

-สนับสนุน
งบประมาณใหก้ับ 
สนง.กาชาดจังหวดั
อ่างทอง

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ -จ านวนคนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

-บรรเทาความ
เดือดร้อนใหก้ับ
ประชาชนที่
ประสบสาธารณ
ภยัต่างๆ

ส านักปลัด

รวม จ านวน 3 โครงการ - - 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 - - -

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๒๐



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๒  การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทกุหมู่บา้นที่
มีสิทธไิด้รับในเขตเทศบาลต าบล
เพชรเมืองทอง

-เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ
 ใหม้ีรายได้ในการยังชีพ

-ผู้สูงอายุต้ังแต่อายุ 
๖๐ ปขีึ้นไปได้รับเบี้ย
ยังชีพทกุคน

8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 -จ านวนผู้สูงอายุ
ในพื้นที่ที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพ

-ผู้สูงอายุได้รับ
การช่วยเหลือให้
มีรายได้ในการ
ยังชีพ

ส านักปลัด

2 -เบี้ยยังชีพผู้พกิารทกุหมู่บา้นที่มี
สิทธไิด้รับ ในเขตเทศบาลต าบล
เพชรเมืองทอง

-เพื่อช่วยเหลือผู้พกิาร 
ใหม้ีรายได้ในการยังชีพ

-ผู้พกิารทกุคนในพื้นที่
ได้รับเบี้ยยังชีพ

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 -จ านวนผู้พกิาร
ในพื้นที่ที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพ

-ผู้พกิารได้รับ
การช่วยเหลือให้
มีรายได้ในการ
ยังชีพ

ส านักปลัด

3 -เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ทกุ
หมู่บา้นที่มีสิทธไิด้รับ ในเขต
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

-เพื่อช่วยเหลือผู้ปว่ย
เอดส์ใหม้ีรายได้ใน
การยังชีพ

-ผู้ปว่ยเอดส์ทกุคนใน
พื้นที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -จ านวนผู้ปว่ย
เอดส์ในพื้นที่ที่
ได้รับเบี้ยยังชีพ

-ผู้ปว่ยเอดส์
ได้รับการ
ช่วยเหลือใหม้ี
รายได้ในการยัง
ชีพ

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๒๑



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๒  การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ส านักปลัด

(งบฯ พมจ.)

ส านักปลัด

(งบฯ พมจ.)

รวม จ านวน 5 โครงการ - - 10,442,500 10,442,500 10,442,500 10,442,500 10,442,500 - - -

-จ านวน
ผู้สูงอายุที่ได้รับ
การช่วยเหลือ

20,000 -สร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมที่
สาธารณะ
ส าหรับผู้สูงอายุ

22,500 22,500 22,500 -จ านวน
ผู้สูงอายุที่ได้รับ
การช่วยเหลือ

-ผู้สูงอายุมีส่ิง
อ านวยความ
สะดวกและ
ปลอดภยัในการ
ด ารงชีวติ

22,500

5 โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เปน็
มิตรกับผู้สูงอายุ

-เพื่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมที่สาธารณะ
ส าหรับผู้สูงอายุ

-ก่อสร้างทางเทา้ผิว
ไม่ล่ืนส าหรับผู้สูงอายุ

20,000 20,000 20,000 20,000

22,5004 -ปรับสภาพแวดล้อมและส่ิง
อ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ
ใหเ้หมาะสม และปลอดภยั

-เพื่อใหผู้้สูงอายุมีส่ิง
อ านวยความสะดวก
และปลอดภยัในการ
ด ารงชีวติ

-ส ารวจและซ่อมแซม
ส่ิงอ านวยความ
สะดวกใหก้ับผู้สูงอายุ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๒๒



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๓  การพัฒนา ส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีทีส่ าคัญ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 -การจัดพธิกีารทางศาสนาต่างๆ -เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
เปน็ไปตามนโยบาย
ของรัฐ จังหวดั อ าเภอ
และอ านาจหน้าที่ของ
องค์กร

-จัดกิจกรรมตาม
นโยบายที่เปน็อ านาจ
หน้าที่ขององค์กร

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวน
กิจกรรมที่มีการ
ด าเนินการ

-การด าเนินงาน
เปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐ
จังหวดั อ าเภอ
และอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร

กอง
การศึกษาฯ

2 -จัดงานประเพณีสงกรานต์ -เพื่อใหป้ระชาชนได้
ร่วมกันสืบสาน
ประเพณีของไทย

-จัดกิจกรรมท าบญุ
สรงน้ าพระ และรด
น้ าขอพรผู้สูงอายุ

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

-ประชาชนได้
ร่วมกันสืบสาน
ประเพณีของไทย

กอง
การศึกษาฯ

3 -จัดงานวนัเข้าพรรษา -เพื่อใหป้ระชาชนได้
ร่วมกันสืบสาน
ประเพณีของไทย

-จัดกิจกรรมหล่อ
เทยีนพร้อมขบวนแห่
เทยีนพรรษาถวาย
พระตามวดัในพื้นที่

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

-ประชาชนได้
ร่วมกันสืบสาน
ประเพณีของไทย

กอง
การศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๒๓



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๓  การพัฒนา ส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีทีส่ าคัญ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ4 -จัดงานประเพณีลอยกระทง -เพื่อใหป้ระชาชนได้

ร่วมกันสืบสาน
ประเพณีของไทย

-จัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง             
กับประเพณีลอย
กระทง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

-ประชาชนได้
ร่วมกันสืบสาน
ประเพณีของไทย

กอง
การศึกษาฯ

5 -วนัร าลึกสดุดีวรีชนคนแสวงหา -เพื่อใหป้ระชาชนได้
ร่วมกันร าลึกถึงวรีชน
คนแสวงหาที่เสียสละ
ชีวติเพื่อปกปอ้ง
บา้นเมือง

-จัดขบวนสดุดีเข้า
ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ในอ าเภอแสงหา และ
อ าเภอแสวงหา

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ -จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

-เพื่อให้
ประชาชนได้
ร่วมกันร าลึกถึง
วรีชนคน
แสวงหาที่
เสียสละชีวติเพื่อ
ปกปอ้งบา้นเมือง

กอง
การศึกษาฯ

รวม จ านวน 5 โครงการ - - 260,000 260,000 310,000 310,000 310,000 - - -

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๒๔



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๓  การพัฒนา ส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีทีส่ าคัญ

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 -การจัดงานพระราชพธิ ีรัฐพธิี -เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
เปน็ไปตามนโยบาย
ของรัฐจังหวดั อ าเภอ
และอ านาจหน้าที่ของ
องค์กร

-จัดงานพระราชพธิ ี
รัฐพธิต่ีางๆ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -จ านวน
กิจกรรมที่มีการ
ด าเนินการ

-การด าเนินงาน
เปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐ
จังหวดั อ าเภอ
และอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร

ส านักปลัด

2 -สนับสนุนการจัดงานรัฐพธิี
อ าเภอแสวงหา

-เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
เปน็ไปตามนโยบาย
ของรัฐจังหวดั อ าเภอ
และอ านาจหน้าที่ของ
องค์กร

-สนับสนุน
งบประมาณในการจัด
งานรัฐพธิต่ีางๆของ
อ าเภอแสวงหา

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -จ านวน
กิจกรรมที่มีการ
ด าเนินการ

-การด าเนินงาน
เปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐ
จังหวดั อ าเภอ
และอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร

ส านักปลัด

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๒๕



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๓  การพัฒนา ส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีทีส่ าคัญ

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ3 -อุดหนุนที่วา่การอ าเภอแสวงหา

 เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุน
โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
ของอ าเภอแสวงหา

-เพื่อเปน็การส่งเสริม
การทอ่งเที่ยวของ
อ าเภอแสวงหา

-ประชาชนในพื้นที่
เทศบาลต าบลเพชร
เมืองทอง ได้เข้าร่วม
โครงการที่อ าเภอจัด
ขึ้น

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ -ร้อยละของ
ประชาชนพงึ
พอใจ           -
ร้อยละของ
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมกับ
กิจกรรมของ
อ าเภอ

-สถานที่
ทอ่งเที่ยวใน
อ าเภอแสวงหามี
คนรู้จักเพิ่มขึ้น

การศึกษาฯ

รวม จ านวน 3 โครงการ - - 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 - - -

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๒๖



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้ฒแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 -ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พฒันาและฝึกอาชีพของชุมชน

-เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความรู้ น าไป
ประกอบอาชีพ

-จัดใหม้ีการอบรมให้
ความรู้เร่ืองอาชีพต่างๆ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

-ประชาชนได้รับ
ความรู้ น าไป
ประกอบอาชีพ

ส านักปลัด

2 -ส่งเสริมการผลิตเมล็ดข้าวพนัธุดี์ -เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความรู้ การผลิต
ข้าวพนัธุดี์

-จัดกิจกรรมใหค้วามรู้
 โดยสนับสนุน
นักวชิาการ-

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

-ประชาชนได้รับ
ความรู้ การผลิต
ข้าวพนัธุดี์

ส านักปลัด

3 -ส่งเสริมกลุ่มอาชีพผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ ๔ เทศบาล
ต าบลเพชรเมืองทอง

-เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความรู้และน ามา
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

-จัดกิจกรรมใหค้วามรู้
 โดยสนับสนุน
นักวชิาการ-

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

-ประชาชนได้รับ
ความรู้ และ
น ามาผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๒๗



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้ฒแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ4 -ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอด

สารพษิ เทศบาลต าบลเพชร
เมืองทอง

-เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความรู้เร่ืองการ
ผลิตข้าวปลอดสารพษิ

-จัดกิจกรรมใหค้วามรู้
 โดยสนับสนุน
นักวชิาการ-

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

-ประชาชนได้รับ
ความรู้ และน าใช้
ในการผลิตข้าว
ปลอดสารพษิ

ส านักปลัด

5 -ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พฒันาและฝึกอาชีพของชุมชน

-เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความรู้ น าไป
ประกอบอาชีพ

-จัดใหม้ีการอบรมให้
ความรู้เร่ืองอาชีพต่างๆ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

-ประชาชนได้รับ
ความรู้ น าไป
ประกอบอาชีพ

ส านักปลัด

6 -ส่งเสริมการเล้ียงไก่พื้นเมือง
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

-เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความรู้และจัดต้ัง
เปน็ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

-จัดกิจกรรมใหค้วามรู้
 โดยสนับสนุน
นักวชิาการ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

-ประชาชนได้รับ
ความรู้ และ
รวมกลุ่มจัดต้ัง
เปน็ศูนย์เรียนรู้
ชุมชน

ส านักปลัด

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๒๘



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้ฒแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ7 -ปอ้งกันและก าจัดศัตรูในนาข้าว

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง
-เพื่อใหป้ระชาชนได้
เรียนรู้การปอ้งกันและ
ก าจัดศัตรูในนาข้าว

-จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และศึกษาดูงาน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

-ประชาชนได้
เรียนรู้การ
ปอ้งกันและ
ก าจัดศัตรูในนา
ข้าว

ส านักปลัด

รวม จ านวน 7 โครงการ - - 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 - - -

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๒๙



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 -ส่งเสริมการด าเนินชีวติตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

-เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ความรู้และน าไปปรับ
ใช้ในชีวติประจ าวนั

-จัดกิจกรรมให้
ความรู้การด าเนิน
ชีวติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

-ประชาชนได้มี
ความรู้และน าไป
ปรับใช้ใน
ชีวติประจ าวนั

ส านักปลัด

รวม จ านวน 1 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - -

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๓๐



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 - โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

- เพื่อสนอง
พระราชด าริ สร้าง
ความเข้าใจให ้
ประชาชนได้เรียนรู้
พนัธกุรรมพชืที่ส าคัญ
และช่วยกันอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

- จัดกิจกรรมเพื่อ
เรียนรู้ความส าคัญ
ของพนัธกุรรมพชื

- - 30,000 30,000 30,000 -จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

- สนอง
พระราชด าริ 
สร้างความเข้าใจ
ให ้ประชาชนได้
เรียนรู้พนัธกุรรม
พชืที่ส าคัญและ
ช่วยกันอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

ส านักปลัด

รวม จ านวน 1 โครงการ - - - - 30,000 30,000 30,000 - - -

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๓๑



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๕  การพัฒนาส่ิงแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 -จัดภมูิทศัน์ , สร้างสวนหย่อม
และสวนสาธารณะ เทศบาล
ต าบลเพชรเมืองทอง

-เพื่อใหพ้ื้นที่สะอาด  
สวยงามและประชาชน
ได้มีที่พกัผ่อน และ
ออกก าลังกาย

-ปลูกหญ้า , ปลูกไม้
ดอกและไม้ประดับ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -ร้อยละ ๘๐ 
ของจ านวน
ประชาชนที่มา
พกัผ่อน มีความ
พงึพอใจ

-พื้นที่สะอาด  
สวยงามและ
ประชาชนได้มีที่
พกัผ่อนและออก
ก าลังกาย

กองช่าง

2 -ปรับปรุงสวนสาธารณะ
พพิธิภณัฑ์บา้นคูเมือง

-เพื่อใหป้ระชาชนใช้
เปน็สถานที่พกัผ่อน
หย่อนใจและออก

-ติดต้ังโคมไฟแบบ
ประติมากรรม ๖ ดวง

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - -ร้อยละ ๘๐ 
ของจ านวน
ประชาชนที่มา

-ประชาชนใช้
เปน็สถานที่
พกัผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง

-จัดซ้ือเคร่ืองออก
ก าลังกาย ๔ ชุด

-เท คสล./ปตัูวหนอน
 กวา้ง ๓ เมตร ยาว 
๑๒ เมตร

-จัดซ้ือม้าหนิอ่อน ๒ 
ชุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๓๒



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๕  การพัฒนาส่ิงแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ต่อ) -ติดต้ังปา้ย รัชกาลที่ 

๑๐ และปา้ยราชินี 
รวม ๒ ปา้ย

3 -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
  ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

-เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ความรู้และร่วมกันคัด
แยกขยะ

-ประชาชนในพื้นที่
เพชรเมืองทองทกุ
หมู่บา้น

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ -จ านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ

-ประชาชนได้มี
ความรู้และ
ร่วมกันคัดแยก
ขยะ

ส านักปลัด

4 -ธนาคารขยะเทศบาลต าบลเพชร
เมืองทอง

-เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้และมีส่วนร่วม
ในการจัดเก็บขยะใน
พื้นที่

-จัดต้ังธนาคารขยะ
ในส านักงาน

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

-ประชาชนมี
ความรู้และมี
ส่วนร่วมในการ
จัดเก็บขยะใน
พื้นที่

ส านักปลัด

รวม จ านวน 4 โครงการ - - 570,000 570,000 1,070,000 1,070,000 570,000 - - -

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๓๓



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๕  การพัฒนาส่ิงแวดล้อม

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม จ านวน 1 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - -

ส านักปลัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ100,000 100,000 -จ านวน

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

-ประชาชนได้รับ
ความรู้เร่ือง
พลังงานทดแทน
 และใช้พลังงาน
ทดแทน

100,000 100,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

1 -การอนุรักษพ์ลังงานทดแทน -เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความรู้เร่ือง
พลังงานทดแทน และ
ใช้พลังงานทดแทน

จัดกิจกรรมใหค้วามรู้
และศึกษาดูงาน

100,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๓๔



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 -ติดต้ังตู้น้ าด่ืมส าหรับบริการ
ประชาชน หมู่ที่ ๘ บริเวณศาลา
ประชาคม

-เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
บริโภคที่ได้มาตรฐาน

-จัดหาตู้น้ าด่ืม ขนาด
 ๐.๘๐ เมตรX๐.๙๐ 
เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร

- - - ๓๐,๐๐๐ - -จ านวนตู้น้ าด่ืม
ที่มีการจัดหา
และติดต้ัง

-ประชาชนมีน้ า
บริโภคที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

2 -ติดต้ังตู้น้ าด่ืมส าหรับบริการ
ประชาชน หมู่ที่ ๑๑ บริเวณ
ศาลาประชาคม

-เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
บริโภคที่ได้มาตรฐาน

-จัดหาตู้น้ าด่ืม ขนาด
 ๐.๘๐ เมตรX๐.๙๐ 
เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร

- - - ๓๐,๐๐๐ - -จ านวนตู้น้ าด่ืม
ที่มีการจัดหา
และติดต้ัง

-ประชาชนมีน้ า
บริโภคที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

3 -สนับสนุนการด าเนินงานระบบ
หลักประกันสุขภาพระดับทอ้งถิ่น
 (สปสช.)

-เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับการบริการ
เกี่ยวกับการสาธารณสุข

-จัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านสาธารณสุข

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

-ประชาชนได้รับ
การบริการ
เกี่ยวกับการ
สาธารณสุข

ส านักปลัด

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับหน่วยงาน

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๓๕



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับหน่วยงาน

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

4 -สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล
ความจ าเปน็พื้นฐาน (จปฐ.) 
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

-เพื่อใหม้ีข้อมูล
พื้นฐานของประชาชน
ในพื้นที่

-ข้อมูลครัวเรือนทกุ
หลังคาเรือนในพื้นที่

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวน
ครัวเรือนในพื้นที่

-มีข้อมูลพื้นฐาน
ของประชาชนใน
พื้นที่

ส านักปลัด

-ประชาชนในพื้นที่
เทศบาลต าบลเพชร
เมืองทอง หมู่ที่

๔,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑
๒,๑๓,๑๔

6 -ปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดโรค
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

-เพื่อใหป้ระชาชนมี
สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง

-ประชาชนในพื้นที่
เทศบาลต าบลเพชร
เมืองทอง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -จ านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
และมี

-ประชาชน         
   มีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง

ส านักปลัด

ส านักปลัด๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ -จ านวน
ประชาชนที่
เจ็บปว่ยด้วย
โรคพษิสุนัขบา้-
ลดลง หรือไม่มี
เลย

-ประชาชน
ปลอดภยัจากโรค
พษิสุนัขบา้

5 -สัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจาก
โรคพษิสุนัขบา้ ตามพระราช
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารีกรมพระศรีสวางควฒันวร
ขัตติยราชนารี

-เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภยัจากโรคพษิ
สุนัขบา้

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๓๖



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับหน่วยงาน

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

7 -ส่งเสริมความปลอดภยัด้าน
อาหารเทศบาลต าบลเพชรเมือง
ทอง

-เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ในด้านอาหาร
ปลอดภยั

-ประชาชนในพื้นที่
เทศบาลต าบลเพชร
เมืองทอง

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

-ประชาชนมี
ความรู้ในด้าน
อาหารปลอดภยั

ส านักปลัด

8 -พฒันาศักยภาพด้านสาธารณสุข
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

-เพื่อใหผู้้น าด้าน
สาธารณสุขได้มี
ความรู้และถ่ายทอด
ใหก้ับประชาชน

-ผู้น าด้านสาธารณสุข
ในเขตพื้นที่เทศบาล
ต าบลเพชรเมืองทอง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวนผู้น า   
ด้าน
สาธารณสุขที่
เข้าร่วมพฒันา
ศักยภาพ

-ผู้น าด้าน
สาธารณสุขได้มี
ความรู้และ
ถ่ายทอดใหก้ับ
ประชาชน

ส านักปลัด

9 -ควบคุมและปอ้งกันโรค
ไข้เลือดออก

-เพื่อประชาชน
ปลอดภยัจากโรค
ไข้เลือดออก

-ประชาชนในพื้นที่
เทศบาลต าบลเพชร
เมืองทอง

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -จ านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ

-ประชาชน
ปลอดภยัจากโรค
ไข้เลือดออก

ส านักปลัด

10 -ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตวแ์ละขึ้น
ทะเบยีนสัตว ์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรค
พษิสุนัขบา้

-เพื่อใหเ้ทศบาลฯ มี
ฐานข้อมูลสัตวท์ี่เปน็
สาเหตุของโรค และ
ควบคุมได้

-สัตวเ์ล้ียงลูกด้วยนม 
(สุนัข แมว) ในเขต
เทศบาลต าบลเพชร
เมืองทอง

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวนสุนัข
และแมว ที่ขึ้น
ทะเบยีน

-เทศบาลฯมี
ฐานข้อมูลสัตวท์ี่
เปน็สาเหตุของโรค
 และควบคุมได้

ส านักปลัด

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๓๗



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับหน่วยงาน

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

11 -ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

-เพื่อพฒันาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเพชร
เมืองทอง ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ปลอดภยัจากโรคภยัไข้
เจ็บ

-ประชาชนในพื้นที่
เพชรเมืองทองทกุ
หมู่บา้น

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ -จ านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ

-พฒันาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุข
ของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล
เพชรเมืองทอง 
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ปลอดภยั   จาก
โรคภยัไข้เจ็บ

ส านักปลัด

12 -สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์
แก่ผู้ปว่ยในชุมชน

-เพื่อใหป้ระชาชน มี
อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ส าหรับ
ช่วยเหลือผู้เจ็บปว่ยใน
ชุมชน

-ผู้ปว่ยที่ต้องใช้
อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ ในเขต
เทศบาลต าบลเพชร
เมืองทอง

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ -จ านวนผู้ปว่ยที่
ต้องใช้อุปกรณ์
ทางการแพทย์

-ประชาชนมี
อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ส าหรับ
ช่วยเหลือผู้
เจ็บปว่ยในชุมชน

ส านักปลัด

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๓๘



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับหน่วยงาน

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

13 -เรียนรู้และอนุรักษพ์นัธุพ์ชื
สมุนไพร

-เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ความรู้และร่วมกัน
อนุรักษพ์นัธุพ์ชื
สมุนไพรเพื่อใช้ดูแล 
รักษาสุขภาพ และ
อาการเจ็บปว่ย

-ประชาชนในพื้นที่
เพชรเมืองทองทกุ
หมู่บา้น

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ -จ านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ

-ประชาชนได้มี
ความรู้และ
ร่วมกันอนุรักษ์
พนัธุพ์ชืสมุนไพร
เพื่อใช้ดูแล รักษา
สุขภาพ และ
อาการเจ็บปว่ย

ส านักปลัด

14 -อบรม เพิ่มประสิทธภิาพ อสม. -เพื่อให ้อสม.  มี
ความรู้น ามาช่วยเหลือ
เบื้องต้นใหก้ับ
ประชาชน

-จัดกิจกรรมอบรม 
และศึกษาดูงานใหก้ับ
 อสม.ในพื้นที่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -จ านวน อสม. ที่
เข้าร่มกิจกรรม

-อสม. มีความรู้
น ามาช่วยเหลือ
เบื้องต้นใหก้ับ
ประชาชน

ส านักปลัด

รวม จ านวน 14 โครงการ - - 920,000 920,000 920,000 980,000 920,000 - - -

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๓๙



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 -ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

-เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแข่งขันกีฬาใน
เขตอ าเภอแสวงหา

-บคุลากรและ
ประชาชนที่เปน็
นักกีฬาของเทศบาล
ต าบลเพชรเมืองทอง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -จ านวนนักกีฬา
ที่เข้าร่วมแข่งขัน

-คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน
เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
แข่งขันกีฬาใน
เขตอ าเภอ
แสวงหา

กอง
การศึกษาฯ

รวม จ านวน 1 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๔๐



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๗  ยุทธศาสตร์การบริหารเทศบาล และบริหารกิจการบ้านเมือง

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 -จัดงานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
รัชกาลที่ ๑๐

-เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงออกถึงความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์อัน
เปน็ศูนย์รวมจิตใจของคนไทย

-ท าบญุตักบาตร
พระสงฆ์  กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 
และจัดสถานที่ให้
ประชาชนลงนาม
ถวายพระพร หรือจัด
พธิจีุดเทยีนชัยถวาย
พระพร

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ -ผู้เข้าร่วม   
กิจกรรม

-คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน
เจ้าหน้าที่และ
ประชาชน มีส่วน
ร่วมในการ
แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์ 
อันเปน็ศูนย์รวม
จิตใจของคนไทย

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับหน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๔๑



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๗  ยุทธศาสตร์การบริหารเทศบาล และบริหารกิจการบ้านเมือง

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับหน่วยงาน
รับผิดชอบ

2 -จัดงานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
 สมเด็จพระบรมราชชนนีพนัปี
หลวง

-เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงออกถึงความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์อัน
เปน็ศูนย์รวมจิตใจของคนไทย

-ท าบญุตักบาตร
พระสงฆ์  กิจกรรม
สาธารณประโยชน์
และจัดสถานที่ให้
ประชาชนลงนาม
ถวายพระพร หรือจัด
พธิอีื่นๆ

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -ผู้เข้าร่วม   
กิจกรรม

-คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ
พนักงาน
เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์ 
อันเปน็ศูนย์รวม
จิตใจของคนไทย

ส านักปลัด

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๔๒



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๗  ยุทธศาสตร์การบริหารเทศบาล และบริหารกิจการบ้านเมือง

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับหน่วยงาน
รับผิดชอบ

3 -จัดงานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
 สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา พชัร
สุธาพมิลลักษณ พระบรมราชินี

-เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงออกถึงความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์อัน
เปน็ศูนย์รวมจิตใจของคนไทย

-ท าบญุตักบาตร
พระสงฆ์  กิจกรรม
สาธารณประโยชน์
และจัดสถานที่ให้
ประชาชนลงนาม
ถวายพระพร หรือจัด
พธิอีื่นๆ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -ผู้เข้าร่วม   
กิจกรรม

-คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน
เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์ 
อันเปน็ศูนย์รวม
จิตใจของคนไทย

ส านักปลัด

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๔๓



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๗  ยุทธศาสตร์การบริหารเทศบาล และบริหารกิจการบ้านเมือง

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับหน่วยงาน
รับผิดชอบ

4 -การเลือกต้ังผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล กรณีครบวาระ กรณี
แทนต าแหน่งที่วา่ง และกรณี 
กกต.ส่ังใหม้ีการเลือกต้ังฯ รวมทั้ง
การเผยแพร่ประชาสัมพนัธก์าร
เลือกต้ังอื่นๆ

-เพื่อใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบ
กฎหมายก าหนด(พรบ.
เทศบาลฯ) และ รัฐธรรมนูญ 
ฉบบัปจัจุบนั

-จัดการเลือกต้ัง
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ทกุกรณี     
 -จัดท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์
สนับสนุนการ
เลือกต้ังฯ

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ -จ านวน
ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา
เทศบาล       
 -จ านวนคร้ังที่
มีการจัดท าส่ือ
สนับสนุนการ
เลือกต้ัง

-การด าเนินการ
ด้านการเมือง
เปน็ไปตาม
ระเบยีบกฎหมาย
ก าหนด(พรบ.
เทศบาลฯ) และ
รัฐธรรมนูญ ฉบบั
ปจัจุบนั

ส านักปลัด

รวม จ านวน 4 โครงการ - - 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 - - -

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๔๔



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๗  ยุทธศาสตร์การบริหารเทศบาล และบริหารกิจการบ้านเมือง

แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 -จัดต้ังกองทนุสวสัดิการชุมชน
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

-เพื่อใหป้ระชาชนมี
กองทนุช่วยเหลือกรณี
เกิดเหตุจ าเปน็เร่งด่วน 
(หนังสือ ที่ อท 
๐๐๒๓.๑๒/๒๗๕ ลว.
 ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๑)

-ศึกษารายละเอียด
หากลุ่มเปา้หมาย 
พร้อมวางหลักเกณฑ์ 
และจัดต้ังกองทนุฯ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -จ านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกองทนุ

-ประชาชนมี
กองทนุ
ช่วยเหลือกรณี
เกิดเหตุจ าเปน็
เร่งด่วน

ส านักปลัด

รวม จ านวน 1 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๔๕



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๗  ยุทธศาสตร์การบริหารเทศบาล และบริหารกิจการบ้านเมือง

แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 -ก่อสร้างอาคาร/โรงจอดรถ
กระเช้าและรถบรรทกุขยะ 
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

-เพื่อใหม้ีที่จอดรถ
กระเช้าและรถบรรทกุ
ขยะ

-ก่อสร้างโรงจอดรถ
ขนาดกวา้ง ๑๘ เมตร
 ยาว ๑๘ เมตร 
พร้อมหลังคา

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - -โรงจอดรถที่มี
การก่อสร้าง

-มีที่จอดรถ
กระเช้าและ
รถบรรทกุขยะ กองช่าง

2 -ต่อเติมอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

-เพื่อรองรับการ
ใหบ้ริการประชาชน

-ต่อเติมอาคาร
ส านักงานด้านหอ้ง
ประชุมสภาฯ

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ -พื้นที่การใช้
สอยภายใน
เทศบาลมีเพิ่มขึ้น

-รองรับการ
ใหบ้ริการ
ประชาชน กองช่าง

รวม จ านวน 2 โครงการ - - 2,000,000 2,300,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๔๖



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ที ่๗  ยุทธศาสตร์การบริหารเทศบาล และบริหารกิจการบ้านเมือง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

-ปหูญ้าเทยีมกวา้ง 
๘.๒๐ เมตร ยาว 
๙.๒๐ เมตร หนา 
๐.๒๐ เมตร

-ตาข่ายคลุมสนาม
ศูนย์ฯ กวา้ง ๘.๒๐ 
เมตร    ยาว ๙.๒๐ 
เมตร สูง 6.0 เมตร

2 -ติดต้ังฝ้าเพดานพพิธิภณัฑ์บา้น
คูเมือง เทศบาลต าบลเพชร
เมืองทอง

-เพื่อใหพ้พิธิภณัฑ์เปน็
สถานที่ทอ่งเที่ยว ที่ได้
มาตรฐาน

-ติดต้ังฝ้าเพดานกวา้ง
 ๑๒ เมตร ยาว ๑๒ 
เมตร

- - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ - -ร้อยละ๘๐ 
ของประชาชน
ที่มาเยี่ยมชม มี
ความพงึพอใจ

-พพิธิภณัฑ์เปน็
สถานที่
ทอ่งเที่ยวที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

รวม จ านวน 2 โครงการ - - - - 60,000 60,000 - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

-ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน
ตามที่กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น
ก าหนด

กองช่าง

(KPI)

1 -ปหูญ้าเทยีมพร้อมตาข่ายคลุม
สนามศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

-เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็ก
เล็กมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน ตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่นก าหนด

- - 80,000 80,000 - -ร้อยละ ๘๐ 
ของจ านวน
ผู้ปกครองเด็ก
นักเรียนมีความ
พงึพอใจ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๔๗



แบบ ผ. 02/1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 พฒันาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที ่4 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยทุธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืน้ฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อบจ.

กรมส่งเสริมฯ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของ

โครงการ)
(KPI)

วัตถปุระสงค์โครงการที่

3,781,000

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

งบประมาณ

-กอ่สร้างถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจร 3.5x 
2,110 เมตร หนา 
0.15 เมตร มีพื้นที่ 
คสล. ไม่น้อยกวา่ 
7,385 ตร.ม. พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทาง 2 
ข้างๆละ 0.30 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

กอ่สร้างถนน คสล. เชื่อมต่อ
ระหวา่ง ม.4-9 (แสวงหา-ทุ่ง
แห้ว)

ประชาชนมี
ถนนสัญจรไปมา
และใช้ขนส่ง
พืชผลทาง
การเกษตรที่ได้
มาตรฐาน

1.ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
พึงพอใจ
ได้รับ
ประโยชน์

3,781,0003,781,0003,781,0001

แผนงานพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๔๘



แบบ ผ. 02/1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 พฒันาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที ่4 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยทุธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืน้ฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของ

โครงการ)
(KPI)

วัตถปุระสงค์โครงการที่ ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

งบประมาณ

อบจ.

กรมส่งเสริมฯ

1.ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
พึงพอใจ
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมี
ถนนสัญจรไปมา
และใช้ขนส่ง
พืชผลทาง
การเกษตรที่ได้
มาตรฐาน

- - - 2,700,000 2,700,0002 กอ่สร้างถนน คสล.สายบ้าน
ทุ่งแค – บ้านห้วยยางคู้ เขต
ติดต่อระหวา่ง ม.9 และ ม.
10 ต.แสวงหา

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

กอ่สร้างถนน คสล. 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,300 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
 คสล. ไม่น้อยกวา่ 
5,200 ตร.ม. และลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.20 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

แผนงานพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๔๙



แบบ ผ. 02/1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 พฒันาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที ่4 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยทุธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืน้ฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของ

โครงการ)
(KPI)

วัตถปุระสงค์โครงการที่ ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

งบประมาณ

อบจ.

กรมส่งเสริมฯ

1.ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
พึงพอใจ
ได้รับ
ประโยชน์

3 กอ่สร้างถนน คสล.  หมู่ที่
10 (เส้นโรงงานวุ้นเส้น)

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

กอ่สร้างถนนคสล.
กวา้ง 3.0 เมตร ยาว
1,360 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
 คสล. ไม่น้อยกวา่
4,080 ตร.ม.และลง
ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ
0.20 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

- ประชาชนมี
ถนนสัญจรไปมา
และใช้ขนส่ง
พืชผลทาง
การเกษตรที่ได้
มาตรฐาน

- 2,080,000 2,080,000 2,080,000

แผนงานพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๕๐



แบบ ผ. 02/1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 พฒันาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที ่4 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยทุธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืน้ฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของ

โครงการ)
(KPI)

วัตถปุระสงค์โครงการที่ ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

งบประมาณ

อบจ.

กรมส่งเสริมฯ

4 กอ่สร้างถนน คสล. เชื่อมต่อ
 หมู่ที่ 4,7 และ หมู่ที่ 10
ต าบลแสวงหา เส้นคันคลอง
ชลประทาน

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

กอ่สร้างถนน คสล.
ขนาด กวา้ง 4.0 เมตร
 ยาว 630 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกวา่
 2,552 ตร.ม. และลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ
0.20 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

- - 1,301,000 1,301,000 1,301,000 1.ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
พึงพอใจ
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมี
ถนนสัญจรไปมา
และใช้ขนส่ง
พืชผลทาง
การเกษตร ที่ได้
มาตรฐาน

แผนงานพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๕๑



แบบ ผ. 02/1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 พฒันาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที ่4 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยทุธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืน้ฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของ

โครงการ)
(KPI)

วัตถปุระสงค์โครงการที่ ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

งบประมาณ

อบจ.

กรมส่งเสริมฯ

1.ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
พึงพอใจ
ได้รับ
ประโยชน์

5 ซ่อมสร้างถนนลาดยางพารา
แอสฟัลติกคอนกรีต ม.12 ถึง
 ม.7 (เส้นเจา้แม่กวนอิม)

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
พาราแอสฟัลติกคอนก
รีตขนาดผิวจราจรกวา้ง
 4  เมตร ระยะทางยาว
 2,170 เมตร หนา
0.05 เมตร

- ประชาชนมี
ถนนสัญจรไปมา
และใช้ขนส่ง
พืชผลทาง
การเกษตรที่ได้
มาตรฐาน

- 3,200,000 3,200,000 3,200,000

แผนงานพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๕๒



แบบ ผ. 02/1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 พฒันาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที ่4 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยทุธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืน้ฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของ

โครงการ)
(KPI)

วัตถปุระสงค์โครงการที่ ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

งบประมาณ

อบจ.

กรมส่งเสริมฯ

6 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 13
เส้นบ้านนายแฉล้ม พึ่งเสือ

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

กอ่สร้างถนน คสล.
กวา้ง 3.0 เมตร ยาว
1,000 เมตร หนา
0.15 เมตรหรือมี
พื้นที่คสล. ไม่น้อยกวา่
 3,000 ตร.ม. และลง
ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ
0.20 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

- - 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1.ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
พึงพอใจ
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมี
ถนนสัญจรไปมา
และใช้ขนส่ง
พืชผลทาง
การเกษตรที่ได้
มาตรฐาน

แผนงานพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๕๓



แบบ ผ. 02/1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 พฒันาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที ่4 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยทุธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืน้ฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของ

โครงการ)
(KPI)

วัตถปุระสงค์โครงการที่ ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

งบประมาณ

อบจ.

กรมส่งเสริมฯ

7 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 13 จาก
ถนนลาดยางแสวงหา - คู
เมือง ทางเข้าบ้านกอไผ่ 
ต าบลแสวงหา ถึง หมู่ที่ 2  
ต าบลห้วยไผ่

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิวจราจร
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว
 1,921.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย
กวา่ 7,684.00 ตร.ม.
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
 2 ข้างๆละ 0.20 
เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่

3,233,644 ประชาชนมี
ถนนสัญจรไปมา
และใช้ขนส่ง
พืชผลทาง
การเกษตรที่ได้
มาตรฐาน

3,233,644 3,233,644 3,233,644 3,233,644 1.ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
พึงพอใจ
ได้รับ
ประโยชน์

แผนงานพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๕๔



แบบ ผ. 02/1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 พฒันาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง ที ่4 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
   ยทุธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืน้ฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของ

โครงการ)
(KPI)

วัตถปุระสงค์โครงการที่ ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

งบประมาณ

อบจ.

กรมส่งเสริมฯ

รวม จ านวน 8 โครงการ - - 7,233,644 11,014,644 18,945,644 21,645,644 21,645,644 - - -

8 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว และเป็น
เส้นทางล าเลียง
พืชผลทาง
การเกษตรออกสู่
ตลาด

กวา้ง ๕.00 เมตร ยาว
 1,๖๐๐ เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

4,000,000 4,000,000กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หมู่ ๑๑ ต.แสวงหา 
เชื่อมต่อ หมู่ ๑ ต.สีบัวทอง 
อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

4,000,000 4,000,000 4,000,000 -จ านวน
ระยะทางที่
ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว และเป็น
เส้นทางล าเลียง
พืชผลทาง
การเกษตรออก
สู่ตลาด

แผนงานพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๕๕



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑. จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน 
จ านวน ๑ ตัว - 4,000 - - - ส านักปลัด

๒. จัดซ้ือเก้าอี้นวม
เหล็กชุบโคเมี่ยม 
จ านวน ๒๐ ตัว

- 11,000 - - - ส านักปลัด

๓. จัดซ้ือโต๊ะประชุม 
จ านวน ๒๒ ที่นั่ง พร้อม
เก้าอี้

- 97,400 - - - ส านักปลัด

๑. จัดซ้ือคอมพวิเตอร์
จ านวน ๓ เคร่ือง - 66,000 66,000 - - ส านักปลัด

๒. จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์
แบบ   ฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์
จ านวน ๑ เคร่ือง

- 4,300 - - - ส านักปลัด

การรักษาความสงบภายใน
ครุภณัฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่
๑. ติดต้ังกล้องวงจรปดิ 
(CCTV) จ านวน ๘ ตัว - 102,000 102,000 - - ส านักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ประเภทที่ แผนงาน หมวด งบประมาณ ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

1 ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

บริหารงานทั่วไป

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๕๖



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ประเภทที่ แผนงาน หมวด งบประมาณ ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

๑. จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ 
จ านวน ๒ เคร่ือง - 44,000 - - - กองคลัง

๒. จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์
แบบ   ฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์
จ านวน ๑ เคร่ือง

- 15,000 - - - กองคลัง

๑. จัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน จ านวน ๒ 
เคร่ือง

- 56,000 - - - กองการศึกษา

๒. จัดซ้ือเก้าอี้
ส านักงาน จ านวน 3 ตัว 6,450 - - - - กองการศึกษา

๓. จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร
บานเล่ือนกระจก 
จ านวน ๒ ตู้

10,000 - - - - กองการศึกษา

ครุภณัฑ์ส านักงาน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์2 บริหารงานคลัง

๓ การศึกษา ค่าครุภณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๕๗



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ประเภทที่ แผนงาน หมวด งบประมาณ ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

๔. จัดซ้ือโต๊ะ
คอมพวิเตอร์ จ านวน ๑
 ตัว

5,500 - - - - กองการศึกษา

๑. จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์  
จ านวน ๑ เคร่ือง 7,700 - - - - กองการศึกษา

๑. จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ 
แบบที่ ๑ จ านวน ๒ 
เคร่ือง

- 44,000 - - - กองช่าง

๒. จัดซ้ือคอมพวิเตอร์
แบบที่ ๒ จ านวน ๑ 
เคร่ือง

- 30,000 - - - กองช่าง

๓. จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์
แบบ ฉีดหมึก จ านวน 
๑ เคร่ือง

- 7,100 - - - กองช่าง

๔. จัดซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟ ขนาด ๘๐๐ VA 
จ านวน ๓ เคร่ือง

- 7,500 - - - กองช่าง

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ค่าครุภณัฑ์การศึกษา(ต่อ)

เคหะและชุมชน๔ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๕๘



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ประเภทที่ แผนงาน หมวด งบประมาณ ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

(ต่อ) เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน

๑. จัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน จ านวน ๑ 
เคร่ือง

- 32,400 - - - กองช่าง

๑. จัดซ้ือรถยนต์บรรทกุ
เครนไฮดรอลิคติดต้ัง
ด๊ัมพร้อมกระเช้าซ่อม
ไฟฟา้   จ านวน ๑ คัน

๒,๗๐๐,๐๐๐ - - - - กองช่าง

๒. จัดซ้ือรถเทเลอร์หวั
ลาก จ านวน ๑ คัน

- ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ - - กองช่าง

ครุภณัฑ์ก่อสร้าง
๑. จัดซ้ือรถขุด
ตีนตะขาบจ านวน ๑ คัน

- ๔,๕๐๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

2,700,000 9,000,000 4,500,000 - - -
2,729,650 9,520,700 4,668,000 - - -

รวม
รวมทั้งสิ้น

๕ เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ๑๕๙


