แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลโกสัมพี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 บริหารจัดการการท่องเทีย่ วให้มคี ุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาแพงเพชร ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วและส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
6. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วและส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดทําและ
ติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑แหลํง
ทํองเที่ยวศาลท๎าว
เวสสุวรรณ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อประชาสัมพันธ๑ให๎ จัดทําปูายแหลํงทํองเที่ยว
ประชาชนโดยทั่วไปได๎ ศาลท๎าวเวสสุวรรณ
รับรู๎และอํานวยความ จํานวน 2 ปูาย
สะดวกให๎แกํ
นักทํองเที่ยว

2 โครงการปรับปรุงภูมิ เพื่อปรับปรุงภูมิทศั น๑
ทัศน๑บริเวณศาลท๎าว บริเวณศาลท๎าวเวส
เวสสุวรรณ
สุวรรณให๎ดูสะอาด
สวยงามและนํา
ทํองเที่ยว

รวม

กํอสร๎างลานคอนกรีตรอบ
บริเวณศาลฯ กํออิฐปลูก
ต๎นไม๎ พร๎อมติดตั้งระบบ
น้ํา ฯลฯ

2561
(บาท)

2562
(บาท)
300,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000

300,000

300,000

600,000

600,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
จํานวน นักทํองเที่ยวและ
กองชําง
นักทํองเที่ยวที่ ประชาชนทั่วไปได๎รับ
เข๎าไปเที่ยว รู๎แหลํงทํองเที่ยวศาล
ศาลท๎าว ท๎าวเวสสุวรรณเพิ่มขึ้น
เวสสุวรรณ
เพิ่มขึน้
ตัวชี้วัด
(KPI)

จํานวนภูมิ ศาลท๎าวเวส สุวรรณ
ทัศน๑ที่ได๎รับ ได๎รับการปรับปรุงให๎
การปรับปรุง เหมาะสําหรับ
นักทํองเที่ยว และ
ประชาชนทั่วไปที่มา
สักการะ

กองชําง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลโกสัมพี

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกาแพงเพชร ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการตํอเติม
อาคารศูนย๑บริการ
และถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลพร๎อม
กํอสร๎างห๎องน้ํา

วัตถุประสงค์
เพื่อให๎มีสถานที่ที่
เพียงพอในการประชุม
อบรม และจัดกิจกรรม
ตํางๆ ของศูนย๑บริการ
และถํายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

รวม

(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการตํอเติมอาคาร
ศูนย๑บริการและถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล ขนาดกว๎าง 4
เมตร ยาว 6 เมตร พร๎อม
กํอสร๎างห๎องน้ํา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)
200,000

200,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน 1 แหํง มีสถานที่ในการประชุม
อบรม และจัดกิจกรรม
ตํางๆ อยํางเพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลโกสัมพี

ยุทธศาสตร๑

1) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการจัดวางผัง
เมืองและพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา
1.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
รวม

ปี 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

85 27,262,200
2

ปี 2562
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

84 30,080,000

489,000

1

87 27,751,200

85

ปี 2563
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

77 30,600,000

รวม 5 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

98

42,508,000

6

9,150,000

3

6,800,000

4

7,000,000

16 23,739,000

30,380,000 104

51,658,000

83

35,780,000

81

37,600,000

440 183,169,200

300,000

80 28,980,000

ปี 2565
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

424 159,430,200

2) ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
2.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
2.3 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
รวม

16

5,798,000

13

9,497,200

13

9,575,200

12

9,535,200

12

9,535,200

10

755,000

7

690,000

8

860,000

8

860,000

8

860,000

7

1848000

8

1,124,000

10

2,180,000

33

8,401,000

28 11,311,200

31

12,615,200

20 10,395,200

20 10,395,200

66 43,940,800
41

4,025,000

25

5,152,000

132 53,117,800

3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงและ
พัฒนาเกษตรปลอดภัย
3.1 แผนงานการเกษตร

1

100,000

1

100,000

3.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
รวม

1

100,000

1

100,000

1

100,000

1

200,000

2

300,000

1

1

100,000

100,000

1

1

100,000

100,000

5

500,000

1

200,000

6

700,000

4) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคมที่
เข้มแข็ง
4.1 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

9

580,000

13

645,000

12

725,000

12

725,000

12

725,000

58

3,400,000

4.2 แผนงาน
สาธารณสุข

5

60,000

5

405,000

8

680,000

4

120,000

4

120,000

26

1,385,000

10

389,000

34

2,007,000

7

310,000

6

340,000

6

340,000

63

3,386,000

5 26,640,000

5 26,900,000

4

29,280,000

1

1,000,000

1

1,000,000

1

30 28,669,000

58

30,957,000

32

4.3 แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของชุมชน
4.4 แผนงานงบกลาง
4.5 แผนงานสังคม
สงเคราะห๑
รวม

4 30,600,000

4 31,521,000

1,000,000

1

1,000,000

1

1,000,000

31,995,000

27

32,785,000

27

33,706,000

22 144,941,000
5

5,000,000

174 158,112,000

5) ยุทธศาสตร์การ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
5.1 แผนงานการเกษตร
รวม
6) ยุทธศาสตร์การ
ยกระดับคุณภาพ
แหล่งท่องเทีย่ วและ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
6.1 แผนงานการ
ศาสนาและวัฒนธรรม
และนันทนาการ

5

510,000

5

325,000

9

1,120,000

8

1,020,000

6

370,000

33

3,345,000

5

510,000

5

325,000

9

1,120,000

8

1,020,000

6

370,000

33

3,345,000

1

50,000

1

60,000

2

160,000

1

60,000

1

60,000

6

390,000

2

600,000

2

600,000

4

1,200,000

3

660,000

4

760,000

10

1590000

6.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
รวม

1

50,000

1

60,000

1

60,000

7) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพและธรร
มาภิบาล
7.1 แผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป
7.2 แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของชุมชน
7.3 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
รวม
รวมทัง้ สิ้น

12

910,000

12

1,530,000

13

1,160,000

12

1,110,000

12

111,000

61

4,821,000

4

140,000

2

70,000

1

70,000

1

50,000

1

50,000

9

380,000

7

2,000,000

9

4,400,000

9

4,200,000

9

4,400,000

9

4,400,000

43 19,400,000

23

3,050,000

23

6,000,000

23

5,430,000

22

5,560,000

22

4,561,000

113 24,601,000

79,733,200 205 103,878,200

162

85,700,200

158

86,792,200

908 424,635,000

180 68,531,200 203

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลโกสัมพี

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 บริหารจัดการท่องเทีย่ วให้มคี ุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาแพงเพชร ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการกํอสร๎างทํอ เพื่อให๎การระบายน้ําได๎ดี
ลอดเหลี่ยมพร๎อมถนน ปูองกันน้ําทํวม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูํที่ 1 บ๎านทําคูณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม
พร๎อมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร๎อมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางนา เริ่มจากไรํ
นายบุญรอด เหมํนเขต
กิจถึงไรํนางเฉลียง ดาษ
ดีน

2561
(บาท)
312,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จํานวน 1 จุด มีการระบายน้ําได๎ดี
ปูองกันน้ําทํวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ขนาด 1.50x1.50 ยาว
7 เมตร ชนิด 1 ชํอง
พร๎อมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง 4 เมตร
หนา 0.1.5 เมตร ยาว
50 เมตร

2 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรที่สะดวกและ
หมูํที่ 1 บ๎านทําคูณ ปลอดภัย

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 1 เริ่ม
จากบ๎านนายปรีชา โต
คําแหง ถึงบ๎านนางผวน
กาลึกสม ขนาดกว๎าง 4
เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 9 เมตร และรัศมี
เลี้ยว 2 ด๎าน มีพื้นที่
28.2 ตารางเมตร มี
พื้นที่เทคอนกรีตรวมไมํ
น๎อยกวํา 63 ตารางเมตร

52,000

ระยะทางที่ ประชาชนมีการ
ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรที่สะดวกและ
หมูํที่ 1 บ๎านทําคูณ ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 ซอย 2 เริ่ม
จากบ๎านนางไสว แสนคํา
งามกว๎าง 4 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 25
เมตร และรัศมีเลี้ยว 2
ด๎าน มีพื้นที่ 19.2
ตารางเมตร มีพื้นที่เท
คอนกรีตรวมไมํน๎อยกวํา
121 ตารางเมตร จุดที่
2 กว๎าง 4 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 7
เมตร และรัศมีเลี้ยว 2
ด๎าน มีพื้นที่ 21 ตาราง
เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 46
ตารางเมตร หมูํที่ 1
บ๎านทําคูณ

2561
(บาท)
87,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางที่ ประชาชนมีการ
ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการซํอมสร๎าง
เพื่อให๎ประชาชนมีการ
ถนนลาดยางผิวทาง สัญจรที่สะดวกและ
แบบเซอร๑เฟสทรีต
ปลอดภัย
เมนต๑ชั้นเดียว รหัส
ทางหลวงท๎องถิ่น กพ.ถ
24-005 สายบ๎าน
ทําคูณ-บ๎านคลองเจริญ
หมูํที่ 1 บ๎านทําคูณ

ดําเนินการซํอมสร๎าง
ถนนลาดยางผิวทางแบบ
เซอร๑เฟสทรีตเมนต๑ชั้น
เดียวบริเวณบ๎านนายอํา
พร ทองปาน ขนาดผิว
จราจรกว๎าง 6.00
เมตร ยาว 387 เมตร
ไมํมีไหลํทางหรือมีพื้นที่
ลาดยางไมํน๎อยกวํา
2,322 ตาราเมตร

5 โครงการกํอสร๎างทํอ
ลอดเหลี่ยม พร๎อม
ประตูเปิดปิด หมูํที่ 1
บ๎านทําคูณ

กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม
ขนาด
2.20x1.60x4.20
เมตร ชนิด 2 ชํองทาง
พร๎อมประตูเปิดปิด
จํานวน 1 จุด

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎
ในการเกษตรอยําง
เพียงพอ การระบายน้ํา
ได๎ดี ปูองกันน้ําทํวม

2561
(บาท)

2562
(บาท)

500,000

700,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
ซํอมสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

จํานวน 1 จุด ประชาชนมีน้ําใช๎ใน
การเกษตรอยําง
เพียงพอการระบาย
น้ําได๎ดี ปูองกันน้ําทํวม

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

6 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความสะดวกในการ
หมูํที่ 1 บ๎านทําคูณ สัญจรและขนพืชผลทาง
การเกษตร

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายริมน้ําเริ่ม
จากบ๎านนายสมศักดิ์ อยูํ
สิงห๑ กว๎าง 4 เมตร ยาว
133 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา
532 ตารางเมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ
0.50 เมตร

240,000

ระยะทางที่ ประชาชนมีการ
ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

7 โครงการติดตั้งแผงกั้น เพื่อปูองกันการเกิด
การ๑ดเรียลและเรียง อุบตั ิเหตุและปูองกัน
หินยาแนว หมูํที่ 1
การพังทลายริมตลิ่ง
บ๎านทําคูณ

ดําเนินการติดตั้งแผงกั้น
การ๑ดเรียล ยาว 72
เมตร และเรียงหินยา
แนว ขนาด 6x45 เมตร
หรือมีพื้นที่เรียงหินไมํ
น๎อยกวํา 270 ตร.ม.

250,000

จํานวน 1 แหํง ปูองกันการเกิด
อุบตั ิเหตุและปูองกัน
การพังทลายริมตลิ่ง

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

8 โครงการปรับปรุง/
ซํอมแซม/ขยายเสียง
ตามสาย หมูํที่ 1
บ๎านทําคูณ

วัตถุประสงค์
เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ข๎อมูลขําวสาร

9 โครงการปรับปรุง/
เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
ซํอมแซมระบบประปา สําหรับอุปโภค บริโภค
หมูํบา๎ นหมูํที่ 1 บ๎าน
ทําคูณ

10 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
หมูํที่ 1 บ๎านทําคูณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ระยะทาง 4,000 เมตร

ภายในระบบประปา

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ สายหมูํที่ 1 บ๎านทํา
ความสะดวกในการ
คูณ-หมูํที่ 7 บ๎านหนอง
สัญจรและขนพืชผลทาง วัวดํา
การเกษตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

300,000

500,000

300,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน ประชาชนได๎รับ
ประชาชนที่ ข๎อมูลขําวสารครบถ๎วน
ได๎รับขําวสาร

กองชําง

จํานวน ประชาชนมีน้ํา
ครัวเรือนที่มี สําหรับอุปโภค
น้ําประปาใช๎ บริโภคเพียงพอ

กองชําง

จํานวน ประชาชนมีการ
ประชาชนที่ใช๎ สัญจรที่สะดวกและ
ถนน
ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

11 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
หมูํที่ 1 บ๎านทําคูณ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ประชาชนมีการสัญจรที่ 1.สายเหมืองสายกลาง
สะดวกและปลอดภัย
กว๎าง 3 เมตร ปริมาตร
ดินไมํน๎อยกวํา 292
ลบ.ม.
2.สายเลียบคลองน้ําทิ้ง
สายกลาง กว๎าง 4 เมตร
ปริมาตรดินไมํน๎อยกวํา
630 ลบ.ม.
3.สายพงลานเปูาเริ่ม
จาก นานางเฉลิม กว๎าง
4 เมตร ปริมาตรดิน
ไมํน๎อยกวํา 90 ลบ.ม.

2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

200,000 200,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

200,000

200,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จํานวน ประชาชนมีการ
ประชาชนที่ใช๎ สัญจรที่สะดวกและ
ถนน
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4.สายเหมือง สายกลาง
สายเรียบคลองน้ําทั่ง
สายกลาง สายพงพาน
เปูาเริ่มจากนานางเฉลิม
เชื่อมหมูํที่ 7 บ๎านหนอง
วัวดํา และสายพงลาน
เปูาเริ่มจาก นานาย
สุนันท๑ คําเรืองศรี เชื่อม
บ๎านโนนสมบูรณ๑ กว๎าง
4 เมตร ปริมาตรดินไมํ
น๎อยกวํา 1,447 ลบ.ม.
5.ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนลูกรังปรับเกลี่ย
เรียบ สายหนองไผํ กว๎าง
4 เมตร ยาว 1,100
เมตร บริมาตรดินไมํ
น๎อยกวํา 660 ลูกบาศก๑
เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

12 โครงการเรียงหินใหญํ เพื่อปูองกันการพังทลาย กว๎าง 3.50 เมตร หนา
ปูองกันตลิ่งพังคลอง ของตลิ่ง
0.50 เมตร ยาว 23
หนองเตํา หมูํที่ 1
เมตร
บ๎านทําคูณ

100,000

13 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ กํอสร๎างถนนคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
เสริมเหล็กซอยบ๎านนาย
หมูํที่ 2 บ๎านหนองแดน
จํานงค๑ เริ่มจากบ๎านนาย
สงัด แก๎วกรุงศรี ถึงบ๎าน
นายจํานงค๑ แกํนจันทร๑
กว๎าง 3 เมตร ยาว 98
เมตร หนา 0.15 เมตร
รัศมีเลี้ยว 2 ด๎าน มีพื้นที่
2.25 ตารางเมตร หรื
อมพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา
298.5 ตารางเมตร
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎าง
ละ 0.50 เมตร

150,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)
200,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จํานวน
ประชาชน
เดือดร๎อน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ปูองกันการพังทลาย
ของตลิ่ง

กองชําง

ระยะทางที่ ประชาชนมีการ
ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ ดําเนินการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
หมูํที่ 2 บ๎านหนองแดน
บ๎านนางบาง เขียวสวําง
ขนาดผิวจราจรกว๎าง 4
เมตร ยาว 84 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 336 ตารางเมตร
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎าง
ละ 0.15 เมตร
15 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
ซอยปูาขาว หมูํที่ 2
บ๎านหนองแดน

ดําเนินการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ปูาขาว กว๎าง 3 เมตร
ยาว 164 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา
492 ตารางเมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ
0.50 เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

200,000

250,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางที่ ประชาชนมีการ
ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

ระยะทางที่ ประชาชนมีการ
ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ กํอสร๎างถนนคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
เสริมเหล็กซอยบ๎านนาย
หมูํที่ 2 บ๎านหนองแดน
ยอด บริเวณหน๎าไรํนาย
ประสิทธิ์ วงเวียนคํา
ขนาดกว๎าง 4 เมตร หนา
0.15 เมตรยาว 52
เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมํ
น๎อยกวํา 208 ตาราง
เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.50 เมตร
17 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ กํอสร๎างถนนคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
เสริมเหล็กซอยหลัง
หมูํที่ 2 บ๎านหนองแดน
โรงเรียนบ๎านหนองแดน
ขนาดกว๎าง 5 เมตร ยาว
128 เมตรหนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมํ
น๎อยกวํา 640 ตาราง
เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.50 เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

100,000

300,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางที่ ประชาชนมีการ
ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎า ปลอดภัย

กองชําง

ระยะทางที่ ประชาชนมีการ
ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

18 โครงการปรับปรุงและ เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ขยายเสียงตามสาย
ข๎อมูลขําวสาร
หมูํที่ 2 บ๎านหนองแดน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงและขยายเสียง
ตามสาย ความยาว
5,000 เมตร พร๎อม
ติดตั้งลําโพง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

200,000

2563
(บาท)
450,000

19 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ ซอยบ๎านนายยอดตํอ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
จากจุดเดิม กว๎าง 4
หมูํที่ 2 บ๎านหนองแดน
เมตร ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร

20 โครงการขยายเขต
เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูา ซอยหลังโรงเรียน หมูํที่
ไฟฟูาสาธารณะ หมูํที่ ใช๎อยํางทั่วถึง
2 บ๎านหนองแดน
2 บ๎านหนองแดน

2564
(บาท)

240,000

200,000

250,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน ประชาชนได๎รับ
ประชาชนที่ ข๎อมูลขําวสารครบถ๎วน
ได๎รับขําวสาร

กองชําง

ระยะทางที่ ประชาชนมีการ
ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

จํานวน
ประชาชนได๎มีไฟฟูา
ประชาชนที่ใช๎
ใช๎อยํางทั่วถึง
ไฟฟูา

กองชําง
(อุดหนุน
การไฟฟูา
สํวนภูมิภาค)

งบประมาณ
ที่

โครงการ

21 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
ปรับเกลี่ยเรียบ หมูํที่
2 บ๎านหนองแดน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ประชาชนมีการสัญจรที่ 1.ซอยปุามะมํวง
สะดวกและปลอดภัย
2.ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนลูกรังปรับเกลี่ย
เรียบ ซอยบ๎านนายยอด
กว๎าง 4 เมตร ยาว
500 เมตร มีปริมาตร
ดินลูกรังรวมไมํน๎อยกวํา
300 ลูกบาศก๑เมตร
3.ซอยบ๎านนายชาญ
4.ซอยข๎าง รพ.สต.
หนองแดน
5.ซอยบ๎านนางวาริน
6.ซอยบ๎านนางเรไร
7.ซอยบ๎านนายประยงค๑
8.ซอยบ๎านปูาขาว กว๎าง
4 เมตร ปริมาตรดิน
ลูกรังไมํน๎อยกวํา 888
ลูกบาศก๑เมตร
9.ซอยไรํนายคัมภีร๑

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

300,000

300,000

200,000

200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางที่ ประชาชนมีการ
ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
ซํอมแซม ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
10.ซอยบ๎านนายทอง
11.ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนลูกรังปรับเกลี่ย
เรียบซอยปูาขาว กว๎าง
4 เมตร ยาว 500 เมตร
มีปริมาตรดินลูกรังรวม
ไมํน๎อยกวํา 480
ลูกบาศก๑เมตร
12.ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนลูกรังปรับเกลี่ย
เรียบซอยแหลมทอง
กว๎าง 4 เมตร ยาว 500
เมตร มีปริมาตรดิน
ลูกรังไมํน๎อยกวํา 300
ลูกบาศก๑เมตร
13.ซอยข๎างประปา
หมูํบา๎ น กว๎าง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร
ปริมาตรดินลูกรังไมํน๎อย
กวํา 300 ลบ.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
ที่

โครงการ

22 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา หมูํที่ 2
บ๎านหนองแดน

วัตถุประสงค์
ประชาชนได๎มีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา
หมูํที่ 2 บ๎านหนองแดน

23 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ กว๎าง 4 เมตร ยาว 126
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
เมตร หนา 0.15 เมตร
ซอยปุามะมํวง หมูํที่ 2
บ๎านหนองแดน

24 โครงการปรับปรุง
เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ซํอมแซมเสียงตามสาย ข๎อมูลขําวสารครบถ๎วน
และขยายเสียงตาม
สาย หมูํที่ 2 บ๎าน
หนองแดน

2561
(บาท)

ความยาว 500 เมตร
พร๎อมติดลําโพง 1 ชุด

2562
(บาท)

2563
(บาท)
50,000

300,000

200,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ร๎อยละของ ประชาชนได๎มีไฟฟูา
ประชาชนได๎ ใช๎อยํางทั่วถึง
ใช๎ไฟฟูาใน
การสัญจรไปมา

กองชําง
(อุดหนุน
การไฟฟูา
สํวนภูมิภาค
จังหวัด
กําแพงเพชร)

ระยะทางที่ ประชาชนมีการ
ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

ร๎อยละของ ประชาชนได๎รับ
ประชาชนที่ ข๎อมูลขําวสารครบถ๎วน
ได๎รับขําวสาร

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

25 โครงการกํอสร๎างฝาย เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎
ชะลอน้ําด๎วยกระสอบ ในการอุปโภค บริโภค
ทรายคลองวังเจ๎า หมูํที่ และการเกษตร
2 บ๎านหนองแดน
26 โครงการกํอสร๎างฝาย
น้ําล๎นคลองสะพาน
เบี่ยงหมูํที่ 2 บ๎าน
หนองแดน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สันกว๎าง 1.50 เมตร
ฐาน 4.50 เมตร สูง
1.50 เมตร ยาว 20
เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎ ดําเนินการกํอสร๎างฝาย
เพื่อการเกษตร
น้าํ ล๎นคอสะพานเบี่ยง
หมูํที่ 2 บ๎านหนองแดน

27 โครงการซํอมสร๎าง
ประชาชนมีการสัญจรที่
ถนนลาดยางแบบผิว สะดวกและปลอดภัย
พาราแอสฟัลท๑
ติกคอนกรีต สาย
อุทยานประวัติศาสตร๑
ข๎ามคลองเมือง หมูํที่
3 บ๎านคลองเมือง

ดําเนินการซํอมสร๎าง
ถนนลาดยางแบบผิว
พาราแอสฟัลท๑ติกคอนก
รีต ขนาดกว๎าง 6 เมตร
ไหลํทางลาดยางข๎างละ
1.50 เมตร

500,000

500,000

1,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

100,000

ร๎อยละของ ประชาชนมีน้ําใช๎ใน
ครัวเรือนที่มี การอุปโภค บริโภค
น้ําใช๎
และการเกษตร

กองชําง

500,000

ร๎อยละของ เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
ครัวเรือนที่มี ใช๎เพื่อการเกษตร
น้ําใช๎

กองชําง

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
ซํอมสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

28 โครงการซํอมสร๎าง
ประชาชนมีการสัญจรที่
ถนนคอนกรีตเสริม
สะดวกและปลอดภัย
เหล็ก รหัสทางหลวง
ท๎องถิ่น กพ.ถ24-010
สายซอยต๎นตาล หมูํที่
3 บ๎านคลองเมือง

ดําเนินการซํอมสร๎าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยต๎นตาล ขนาด
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร
ยาว 64 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา
256 ตารางเมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ
0.50 เมตร

29 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่
ลูกรัง คูํขนานกับทาง สะดวกและปลอดภัย
หลวงหมายเลข 1 หมูํ
ที่ 3 บ๎านคลองเมือง

กํอสร๎างถนนลูกรัง
คูํขนานกับทางหลวง
หมายเลข 1 (เริ่มจาก
หน๎าวัดคลองเมืองนอก
ถึงสะพานข๎ามคลอง
แตงโม ถนนกว๎าง 4
เมตร ยาว 400 เมตร
สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร
หรือมีปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 2,496
ลูกบาศก๑เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

178,500

500,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางที่ ประชาชนมีการ
ได๎รับการซํอม สัญจรที่สะดวกและ
สร๎าง
ปลอดภัย

กองชําง

ระยะทางที่ ประชาชนมีการ
ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

30 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่
ลูกรัง สายคูํขนานทาง สะดวกและปลอดภัย
หลวงหมายเลข 1
หมูํที่ 3 บ๎านคลองเมือง

เริ่มจากหน๎าวัดคลอง
เมืองนอกถึงปากทางเข๎า
วัดสังฆานุภาพ กว๎าง 4
เมตร

31 โครงการขยายเขต
เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ไฟฟูาสาธารณะ หมูํที่ ไฟฟูาสาธารณะใช๎สํอง
3 บ๎านคลองเมือง
สวําง

อุดหนุนกิจการไฟฟูาแกํ
สํานักงานการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคจังหวัด
กําแพงเพชร ขยายเขต
ไฟฟูาสาธารณะซอยเล๎า
ไกํ หมูํที่ 3 บ๎านคลอง
เมือง

32 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ กว๎าง 4 เมตร ยาว 85
ลูกรังซอยโรงสูบน้ํา
สะดวกและปลอดภัย
เมตร วางทํอ Ø 1 เมตร
พร๎อมวางทํอระบายน้ํา
จํานวน 7 ทํอน
หมูํที่ 3 บ๎านคลอง
เมือง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

500,000

500,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางที่ ประชาชนมีการ
ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

100,000

จํานวน ประชาชนมีไฟฟูา
ประชาชนที่ได๎ สาธารณะใช๎สํองสวําง
ใช๎ไฟฟูา

กองชําง
การไฟฟูา
สํวน
ภูมิภาค
จังหวัด
กําแพงเพชร

200,000

ระยะทางที่ ประชาชนมีการ
ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

33 ปรับปรุงซํอมแซมถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ 1.สายวัดคลองเมืองนอก
ลูกรัง หมูํที่ 3 บ๎าน สะดวกและปลอดภัย
เชื่อม หมูํ 16 บ๎านทุํง
คลองเมือง
ธารทอง
กว๎าง 4 เมตรปริมาตร
ดินลูกรังไมํน๎อยกวํา
1,020 ลบ.ม.
2.ซอยประปา
กว๎าง 3 เมตร ปริมาตร
ดินลูกรังไมํน๎อยกวํา585
ลบ.ม.
3.สายแก๎มลิงวิทยายุทธ
กว๎าง 4 เมตร ปริมาตร
ดินลูกรังไมํน๎อยกวํา
1,380 ลบ.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางที่ ประชาชนมีการ
ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
ซํอมแซม ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

4.ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนลูกรังปรับเกลี่ย
เรียบ สายแก๎มลิงนายโก
มิน กว๎าง 4 เมตร ยาว
1,000 เมตร ปริมาตร
ดินลูกรังไมํน๎อยกวํา
600 ลบ.ม.
5.สายซอยบ๎านนาย
ประยูร กว๎าง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร
ปริมาตรดินลูกลังไมํน๎อย
กวํา 600 ลูกบาศก๑เมตร
34 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา หมูํที่ 3
บ๎านคลองเมือง

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ไฟฟูาใช๎ในการจัด
กิจกรรม

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา
เข๎าอาคารอเนกประสงค๑
หมูํที่ 3 บ๎านคลองเมือง

150,000

จํานวน ประชาชนได๎มีไฟฟูา
ประชาชนที่ใช๎ ในการจัดกิจกรรม
ไฟฟูา

กองชําง
(อุดหนุน
การไฟฟูา
สํวน
ภูมิภาค
จังหวัด
กําแพงเพชร)

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

35 โครงการติดตั้งกล๎อง เพื่อปูองกันและแก๎ไข
วงจรปิด หมูํที่ 3 บ๎าน ปัญหายาเสพติดและ
คลองเมือง
เพิ่มความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย๑สิน

หมูํที่ 3 บ๎านคลองเมือง

36 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
หมูํที่ 4 บ๎านมะเดื่อ
ชุมพร

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ๎านนาย
ลี้ ขนาดกว๎าง 6 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว
189 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา
1,134 ตารางเมตร
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎าง
ละ 0.5 เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)
350,000

500,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ร๎อยละของ
ประชาชนที่
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวติ และ
ทรัพย๑สิน

ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดและ
เพิ่มความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย๑สิน

ถนน 1 สาย ประชาชนมีการ
สัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

กองชําง

หมูํที่ 4 บ๎านมะเดื่อ
ชุมพร

ปลอดภัย

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กพ.ถ.
24-015 สายซอยข๎าง
บ๎านนายลี้ เพชรแกม
ทอง ขนาดผิวจราจร
กว๎าง 6 เมตร ยาว 141
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวํา 846 ตาราง
เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.50 เมตร

2561
(บาท)
500,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ๎านนาย
ลี้ กว๎าง 6 เมตร ยาว
90 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา
540 ตารางเมตร ไหลํ
ทางลูกรัง 2 ข๎าง กว๎าง
ข๎างละ 0.50 เมตร

37 โครงการติดตั้งไฟฟูา
สํองสวํางระบบโซลํา
เซลล๑ หมูํที่ 4 บ๎าน
มะเดื่อชุมพร

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูา ติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง
สํองสวํางใช๎ในการ
ระบบโซลําเซลล๑จํานวน
เดินทางในเวลากลางคืน 14 จุด
1.หน๎าบ๎านนางเชิง คงดี
2.หน๎าบ๎านนายธีรชัย
เกิดผา
3.หน๎าบ๎านนายบุญกอง
เวฬุวนารักษ๑
4.หน๎าบ๎านนางประกาย
ศรีวนั คํา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

296,100

100,000

จํานวนของ
ประชาชนที่
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เวลากลางคืน

ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
สวํางใช๎ในการ
เดินทางในเวลา
กลางคืน

กองชําง

การเดินทาง
เวลากลางคืน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5.หน๎าบ๎านนางวันเพ็ญ
ศรีวจิตต๑
6.หน๎าบ๎านนางอินทิรา
ปัญญาวํอง
7.หน๎าบ๎านนางวราพร
พรรณหาญ
8.หน๎าบ๎านนายคําสิงห๑
เวฬุวนารักษ๑
9.หน๎าศาลเจ๎าพํอทหาร
เสม
10.หน๎าบ๎านนายสังคม
แกํนจําปา
11.หน๎าบ๎านนาย
เสกสรรค๑มณีสุข
12.หน๎าบ๎านนางเฉลา
สัมพล
13.หน๎าบ๎านนายวัลลภ
เพ็ชรรัตน๑
14.หน๎าบ๎านนายประ
สิทธิบญ
ุ นํวม

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
ที่

โครงการ

38 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
หมูํที่ 4 บ๎านมะเดื่อ
ชุมพร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ประชาชนมีการสัญจรที่ ปรับปรุงซํอมแซมถนน
สะดวกและปลอดภัย
ลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ
ซอยบ๎านนางประเชิญ
คงดี กลุํมสายไฟ กว๎าง 4
เมตร ยาว 1,100
เมตรปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 660 ลบ.ม.
ซอยบ๎านนายสําเริง ยอด
เกตุ เริ่มจากถนน
พหลโยธิน กว๎าง 4 เมตร
ปริมาตรดินลูกรังไมํ
น๎อยกวํา 150 ลบ.ม.
ซอยบ๎านนายรินทร๑ บุญ
นํวม เริ่มจากถนนคลอง
เมืองถึงเกาะตําแย กว๎าง
4 เมตร ปริมาตรดิน
ลูกรังไมํน๎อยกวํา 96
ลบ.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2564
(บาท)

2565
(บาท)

200,000

200,000 ระยะทางที่ ประชาชนมีการ
ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
ซํอมแซม ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ซอยบ๎านนายเณร ทิน
ปาน เริ่มจากถนนคลอง
เมือง-เกาะตําแยกว๎าง 4
เมตร ปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 96 ลบ.ม.
ซอยบ๎านนายเซฟ ปาน
มากเริ่มจากถนนคลอง
เมือง-เกาะตําแย กว๎าง 4
เมตร ปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 120 ลบ.ม.
ซอยบ๎านนายฤทธิ์ เอี่ยม
เย็น เริ่มจากถนนคลอง
เมือง-เกาะตําแย กว๎าง 4
เมตร ปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 60 ลบ.ม.
ซอยบ๎านนายวีรชัย เกิด
ผา กว๎าง 3.50 เมตร
ปริมาตรดินลูกรังไมํน๎อย
กวํา 105 ลบ.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ซอยหลังเหมือง เริ่มจาก
บ๎านนายพล ยศอนันต๑
กว๎าง 2.5เมตร
ปริมาตรดินลูกรังไมํน๎อย
กวํา 562.50 ลบ.ม.
ซอยหลังเหมือง เริ่มจาก
ถนนพหลโยธิน กว๎าง
2.5 เมตร ปริมาตรดิน
ลูกรังไมํน๎อยกวํา
131.25 ลบ.ม.

39 โครงการซํอมสร๎าง
ถนนลาดยาง หมูํที่ 4
บ๎านมะเดื่อชุมพร

ประชาชนมีการสัญจรที่ โครงการซํอมสร๎าง
สะดวกและปลอดภัย
ถนนลาดยางสายบ๎าน
มะเดื่อชุมพรเชื่อม หมูํที่
8 บ๎านเขาชัยโพธิ์ หมูํที่
4 กว๎าง 6 เมตร ยาว
74 เมตร หนา 0.15
เมตร

250,000

ระยะทางที่ ประชาชนมีการ
ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

40 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ ซอยบ๎านนางศรี ฤทธิค์ ง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
กว๎าง 4 เมตร ยาว
หมูํที่ 4 บ๎านมะเดื่อ
125 เมตรหนา 0.15
ชุมพร
เมตร

350,000

41 โครงการกํอสร๎างปูาย เพื่อให๎หมูํบา๎ นมีความ
ซุ๎มทางเข๎าหมูํบา๎ นหมูํ สวยงาม นําอยูํอาศัย
ที่ 4 บ๎านมะเดื่อชุมพร

ขนาดกว๎าง 6 เมตร สูง
5 เมตร

200,000

42 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่
ลูกรังคูํขนานกับทาง สะดวกและปลอดภัย
หลวงหมายเลข 1 หมูํ
ที่ 4 บ๎านมะเดื่อชุมพร

เริ่มจากปากทางสาย
บ๎านมะเดื่อชุมพร เชื่อม
หมูํที่ 8 บ๎านเขาชัยโพธิ์
ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว
450 เมตร

400,000

250,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางที่ ประชาชนมีการ
ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

จํานวน 1 ซุ๎ม หมูํบา๎ นมีความ
สวยงาม

ระยะทางที่ ประชาชนมีการ
ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

กองชําง

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

43 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมคลองสํงน้ํา
ดาดคอนกรีตเสริม
เหล็กจากไรํกํานันตู๎
หมูํที่ 4 บ๎านมะเดื่อ
ชุมพร

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎ ปากกว๎าง 3 เมตร ก๎น
ในการเกษตรอยําง
กว๎าง 1 เมตร ยาว
เพียงพอ
2,000 เมตร

44 โครงการซํอมสร๎าง
ถนนลาดยางแบบผิว
พาราแอสฟัลท๑ติกคอ
นกรีต หมูํที่ 4 บ๎าน
มะเดื่อชุมพร

ประชาชนมีการสัญจรที่ ดําเนินการซํอมสร๎าง
สะดวกและปลอดภัย
ถนนลาดยางแบบผิว
พาราแอสฟัลท๑ติกคอนก
รีต หมูํที่ 4 บ๎านมะเดื่อ
ชุมพร สายหลักเชื่อมหมูํ
ที่ 8 บ๎านเขาชัยโพธิ์
ขนาดกว๎าง 6 เมตร
ระยะทาง 335 เมตร
ไมํมีไหลํทาง หรือมีพื้นที่
ลาดยางรวมไมํน๎อยกวํา
2,010 ตารางเมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

200,000

ระยะทางที่ ประชาชนมีน้ําใช๎ใน
ได๎รับการ การเกษตรอยําง
ซํอมแซม เพียงพอ

กองชําง

1,000,000

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
ซํอมสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

45 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูํบา๎ น
หมูํที่ 4 บ๎านมะเดื่อ
ชุมพร

วัตถุประสงค์

เพื่อแก๎ไขปัญหาให๎
ประชาชนมีน้ําประปาที่
สะอาดใช๎เพื่ออุปโภคบริโภคได๎

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ดําเนินการซํอมสร๎าง
ถนนลาดยางแบบผิว
พาราแอสฟัลท๑ติก
คอนกรีต ขนาดกว๎าง 6
เมตร ระยะทาง 84
เมตร ไมํมีไหลํทาง หรือ
มีพื้นที่ลาดยางรวมไมํ
น๎อยกวํา 504 ตาราง
เมตร สายหลักเชื่อมหมูํที่
8 บ๎านเขาชัยโพธิ์
ตําบลโกสัมพี

250,000

ดําเนินการปรับปรุง
ระบบประปาหมูํบา๎ นหมูํ
ที่ 4 บ๎านมะเดื่อชุมพร
ระยะทาง 1,344 เมตร

500,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

500,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวนระบบ ประชาชนมี
ประปาที่ได๎รับ น้ําประปาที่สะอาดใช๎
การปรับปรุง ในการอุปโภค-บริโภค
ได๎

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

46 โครงการซํอมสร๎าง
ประชาชนมีการสัญจรที่
ถนนลาดยางแบบผิว สะดวกและปลอดภัย
พาราแอสฟัลท๑ติก
คอนกรีต หมูํที่ 5 บ๎าน
โกสัมพี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการซํอมสร๎าง
ถนนลาดยางแบบผิว
พาราแอสฟัลท๑ติก
คอนกรีตสายทางเดิม
เข๎าตลาดโกสัมพี ขนาด
ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร
ยาว 106 เมตร ไหลํ
ทางข๎างละ 1 เมตรหรือ
มีพื้นที่ลาดยางไมํน๎อย
กวํา 848 ตารางเมตร

2561
(บาท)
500,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางที่ ประชาชนมีการ
ได๎รับการซํอม สัญจรที่สะดวกและ
สร๎าง
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

47 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา หมูํ 5
บ๎านโกสัมพี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อแก๎ไขปัญหาความ อุดหนุนกิจการไฟฟูาแกํ
เดือดร๎อนให๎ประชาชนมี สํานักงานการไฟฟูาสํวน
ไฟฟูาใช๎ในครัวเรือน
ภูมิภาคจังหวัด
กําแพงเพชร เพื่อ
ดําเนินการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา หมูํ5 บ๎าน
โกสัมพี จํานวน 2 สาย
1. สายหน๎าอาคาร
อเนกประสงค๑
2. สายตรงข๎ามทางเข๎า
วัดเกาะตําแย

2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จํานวน ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
ครัวเรือนที่ได๎ ในครัวเรือน
ใช๎ไฟฟูา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง
(อุดหนุน
การไฟฟูา
สํวน
ภูมิภาค
จังหวัด
กําแพงเพชร)

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

48 โครงการซํอมสร๎าง
ประชาชนมีการสัญจรที่
ถนนลาดยางแบบผิว สะดวกและปลอดภัย
พาราแอสฟัลท๑ติก
คอนกรีต หมูํที่ 5 บ๎าน
โกสัมพี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการซํอมสร๎าง
ถนนลาดยางแบบผิว
พาราแอสฟัลท๑ติก
คอนกรีตสายทางเดิม
เข๎าตลาดโกสัมพี ขนาด
ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร
ยาว 209 เมตร รัศมี
เลี้ยว 2 ข๎างมีพื้นที่ 539
ตารางเมตร ไมํมีไหลํ
ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยาง
รวมไมํน๎อยกวํา 1,793
ตารางเมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)
894,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
ซํอมสร๎าง ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

49 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรที่สะดวกและ
หมูํที่ 5 บ๎านโกสัมพี ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ๎านนางไพรัตน๑
ขนาดผิวจราจร กว๎าง 4
เมตร ยาว 45
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวํา 180 ตร.ม.
ไหลํทางลูกรังข๎างละ
0.50 เมตร

2561
(บาท)
103,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางที่ ประชาชนได๎รับความ
ได๎รับการ สะดวกในการสัญจร
กํอสร๎าง และขนพืชผลทาง
การเกษตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

50 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ กํอสร๎างถนนคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
เสริมเหล็กซอยบ๎านนาย
หมูํที่ 5 บ๎านโกสัมพี
ไพรัตน๑ กว๎าง 4 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว
143 เมตร รัศมีเลี้ยว 2
ด๎าน มีพื้นที่ 23.12
ตารางเมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตรวมไมํน๎อยกวํา
595.12 ตารางเมตร
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎าง
ละ 0.5 เมตร

2561
(บาท)
274,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางที่ ประชาชนมีการ
ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

51 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ ดําเนินการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูํที่ 5 บ๎านโกสัมพี
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น
กพ.ถ24-016 สายซอย
4 หมูํที่ 5 เชื่อมหมูํที่
19 (ซอยข๎างโรงเรียน
โกสัมพี) หมูํที่ 5 ขนาด
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร
ยาว 26 เมตร หนา
0.15 เมตร รัศมีเลี้ยว
2 ข๎าง มีพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 25 ตารางเมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวํา 129 ตร.ม.
ไหลํทางลูกรังข๎างละ
0.50 เมตร

2561
(บาท)
73,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

52 โครงการกํอสร๎างฝาย
กักเก็บน้ําพร๎อมดาด
คอนกรีตเรียงหินยา
แนว หมูํที่ 5 บ๎าน
โกสัมพี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎ คอนกรีตสันฝายกว๎าง 2
ในการอุปโภค บริโภค เมตร ฐานกว๎าง 8 เมตร
และการเกษตรอยําง
สูง 1.5 เมตร ยาว 6
เพียงพอ
เมตร หนา 0.10 เมตร
พร๎อมเรียงหินยาแนว

53 โครงการซํอมสร๎าง
ประชาชนมีการสัญจรที่ กว๎าง 6 เมตร ระยะทาง
ถนนลาดยางแบบผิว สะดวกและปลอดภัย
222 เมตร ไหลํทาง
พาราแอสฟัลติกคอน
ข๎างละ 1 เมตร หรือมี
กรีต สายทางเดิมเข๎า
พื้นที่ลาดยางไมํน๎อยกวํา
ตลาดโกสัมพี หมูํที่ 5
1,776 ตารางเมตร
บ๎านโกสัมพี

2561
(บาท)
326,000

1,000,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ฝาย 1 จุด ประชาชนมีน้ําใช๎ใน
การอุปโภค บริโภค
และการเกษตรอยําง
เพียงพอ

กองชําง

ระยะทางที่ ประชาชนมีการ
ได๎รับการซํอม สัญจรที่สะดวกและ
สร๎าง
ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

54 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ กํอสร๎างถนนคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
เสริมเหล็กสายข๎าง
หมูํที่ 5 บ๎านโกสัมพี
โรงเรียนบ๎านโกสัมพี
กว๎าง 4 เมตร ยาว
143.5 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา
574 ตารางเมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ
0.50 เมตร

270,000

55 โครงการกํอสร๎างผนัง เพื่อให๎การระบายน้ํา
คสล.ปากทํอพร๎อมตะ สะดวกยิ่งขึ้น
แกงกั้นเศษไม๎ลงสูํ
แมํน้ําปิง หมูํที่ 5
บ๎านโกสัมพี

80,000

กํอสร๎างผนัง คสล. ผนัง
กว๎าง 1.80 เมตร สูง
1.80 เมตร

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางที่ ประชาชนมีการ
ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

จํานวน 1 จุด การระบายน้ําสะดวก
ยิ่งขึ้น

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

56 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ ซอยบ๎านนายชํานาญ มี
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
บุญ กว๎าง 4.50 เมตร
หมูํที่ 5 บ๎านโกสัมพี
ยาว 200 เมตร หนา
0.15 เมตร รัศมีเลี้ยว
ไมํน๎อยกวํา 30 ตร.ม.

560,000

57 โครงการขยายเขต
ประปาหมูํบา๎ น หมูํที่
5 บ๎านโกสัมพี

180,000 300,000

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภคอยําง
เพียงพอ

ขยายเขตประปาบริเวณ
สายริมน้ํา หมูํที่ 5 บ๎าน
โกสัมพี เริ่มจากบ๎าน
นายชํานาญ มีบญ
ุ
ระยะทาง 700 เมตร

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางที่ ประชาชนมีการ
ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

จํานวน
ประชาชนมีน้ํา
กองชําง
ประชาชนที่ใช๎ อุปโภคบริโภคอยําง (อุดหนุน
ประปา
เพียงพอ
การประปา
สํวนภูมิภาค
สาขาตาก)

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

58 โครงการขยายเขต
เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ไฟฟูาสาธารณะ หมูํที่ ไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง
5 บ๎านโกสัมพี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะบริเวณถนน
สายเอเชีย หมูํที่ 5 บ๎าน
โกสัมพี

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

300,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน ประชาชนได๎มีไฟฟูา
ประชาชนที่ใช๎ ใช๎อยํางทั่วถึง
ไฟฟูา

กองชําง
(อุดหนุน
การไฟฟูา
สํวน
ภูมิภาค
จังหวัด
กําแพงเพชร)

59 โครงการปรับปรุงซํอม ประชาชนมีการสัญจรที่ สายข๎างโรงเรียนบ๎าน
สร๎างถนนคอนกรีต
สะดวกและปลอดภัย
โกสัมพี กว๎าง 4 เมตร
เสริมเหล็ก หมูํที่ 5
ยาว 100 เมตร หมูํที่ 5
บ๎านโกสัมพี
บ๎านโกสัมพี

300,000

ระยะทางที่ ประชาชนมีการ
ได๎รับการซํอม สัญจรที่สะดวกและ
สร๎าง
ปลอดภัย

กองชําง

60 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ ซอยบ๎านนางอําพา
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
เขียวสด กว๎าง 4 เมตร
หมูํที่ 5 บ๎านโกสัมพี
ยาว 100 เมตร หนา
0.15 เมตร

300,000

ระยะทางที่ ประชาชนมีการ
ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

61 โครงการฝายน้ําล๎น
พร๎อมดาดคอนกรีต
และเรียงหินยาแนว
หมูํที่ 5 บ๎านโกสัมพี

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎ คอนกรีตสันฝายกว๎าง 2 500,000
ในการอุปโภค บริโภค เมตร ฐานกว๎าง 6 เมตร
และการเกษตรอยําง
สูง 1 เมตร ยาว 9 เมตร
เพียงพอ

62 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
ปรับเกลี่ยเรียบ หมูํที่
5 บ๎านโกสัมพี

ประชาชนมีการสัญจรที่ 1.สายศาลเจ๎าพํอเสือ
สะดวกและปลอดภัย
กว๎าง 4 เมตร ยาว 400
เมตร ปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 240
ลูกบาศก๑เมตร
2.ซอยบ๎านนายจรัญ
จําปาทอง กว๎าง 4 เมตร
ยาว 80 เมตร
ปริมาตรดินลูกรังไมํน๎อย
กวํา 48 ลูกบาศก๑เมตร

200,000

2562
(บาท)

200,000

2563
(บาท)

200,000

2564
(บาท)

200,000

2565
(บาท)

200,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ฝาย 1 จุด ประชาชนมีน้ําใช๎ใน
การอุปโภค บริโภค
และการเกษตรอยําง
เพียงพอ

กองชําง

ระยะทางที่ ประชาชนมีการ
ได๎รับซํอมแซม สัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

63 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ําพร๎อม
ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
หมูํที่ 6 บ๎านไรํลําปาง

วัตถุประสงค์
เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ในครัวเรือน และ
เพื่อให๎มีไฟฟูาสาธารณะ
ใช๎เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนกิจการไฟฟูา แกํ
สํานักงานการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคจังหวัด
กําแพงเพชร เพื่อ
ดําเนินการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ําพร๎อมติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ หมูํที่ 6
บ๎านไรํลําปาง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

450,000

200,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จํานวน ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
ครัวเรือนที่ได๎ ในครัวเรือนและมี
ใช๎ไฟฟูา ไฟฟูาสาธารณะใช๎
เพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง
(อุดหนุน
การไฟฟูา
สํวน
ภูมิภาค
จังหวัด
กําแพงเพชร)

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

64 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ ดําเนินการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูํที่ 6 บ๎านไรํลําปาง
ซอยบ๎านนายสมศักดิ์
สิงห๑อุดร ขนาดผิวจราจร
กว๎าง 4 เมตร ยาว 84
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวํา 336 ตารา
เมตร ไมํมีไหลํทาง
65 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ กํอสร๎างถนนคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
เสริมเหล็ก ซอยบ๎าน
หมูํที่ 6 บ๎านไรํลําปาง
นายสมศักดิ์ สิงห๑อุดร
(ตํอจากเดิม) กว๎าง 4
เมตร ยาว 253 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 1,012 ตาราเมตร
ไมํมีไหลํทาง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

199,600

450,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางที่ ประชาชนมีการ
ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

ระยะทางที่ ประชาชนมีการ
ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

66 โครงการติดตั้งกล๎อง เพื่อปูองกันและแก๎ไข
วงจรปิด หมูํที่ 6 บ๎าน ปัญหายาเสพติดและ
ไรํลําปาง
เพิ่มความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย๑สิน

จํานวน 3 จุด พร๎อม
เครื่องบันทึกภาพ

150,000

ร๎อยละของ
ประชาชนที่
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวติ และ
ทรัพย๑สิน

67 โครงการกํอสร๎างที่พกั เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
น้ําประปาหมูํบา๎ น หมูํ สําหรับอุปโภค บริโภค
ที่ 6 บ๎านไรํลําปาง
เพียงพอ

กํอสร๎างที่พกั น้ําประปา
หมูํบา๎ นบริเวณคลองวัง
เจ๎าจุดไรํนางชลูด มรกต
ถังเก็บน้ําดิบขนาด 25
ลบ.ม.

300,000

จํานวน ประชาชนมีน้ํา
ครัวเรือนที่มี สําหรับอุปโภค
น้ําประปาใช๎ บริโภคเพียงพอ

กองชําง

ระยะทางที่ ประชาชนสามารถใช๎
ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
กํอสร๎าง รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

68 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนสามารถ ซอยบ๎านนางอ๎อย ทิพย๑
คอนกรีตเสริมเหล็ก ใช๎เส๎นทางสะดวก
สม กว๎าง 4 เมตร ยาว
หมูํที่ 6 บ๎านไรํลําปาง รวดเร็วและปลอดภัย
40 เมตร หนา 0.15
เมตร

150,000

ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดและ
เพิ่มความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย๑สิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

69 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนสามารถ ซอยนายท๎วม สุวรรณ๑
พูนดิน หมูํที่ 6 บ๎าน ใช๎เส๎นทางสะดวก
กว๎าง 4 เมตร ยาว 700
ไรํลําปาง
รวดเร็วและปลอดภัย
เมตร หนา 0.20 เมตร
สูง 0.40 เมตร

70 โครงการปรับปรุง
ประชาชนมีการสัญจรที่ กว๎าง 4 เมตร ปริมาตร
ซํอมแซมถนนลูกรัง
สะดวกและปลอดภัย
ดินลูกรังไมํน๎อยกวํา
หมูํที่ 6 บ๎านไรํลําปาง
1,282 ลบ.ม.
1.ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนลูกรังปรับเกลี่ย
เรียบ ซอยบ๎านเทิดไทย
ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว
300 เมตร มีปริมาตร
ดินลูกรังรวมไมํน๎อยกวํา
180 ลบ.ม.
2.ซอยเกาะใหญํ

2564
(บาท)

2565
(บาท)

300,000

150,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางที่ ประชาชนสามารถใช๎
ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
กํอสร๎าง รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

ระยะทางที่ ประชาชนมีการ
ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
ซํอมแซม ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3.ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนลูกรังปรับเกลี่ย
เรียบ ซอยบ๎านนางอ๎อย
ทิพย๑สม ขนาดกว๎าง 4
เมตร ยาว 400 เมตร
มีปริมาตรดินลูกรังรวม
ไมํน๎อยกวํา 240 ลบ.ม.
4.ซอยบ๎านนายสมศักดิ์
สิงห๑อุดร
5.ซอยบ๎านนายสมชาย
6.ซอยประปาหมูํบา๎ น
7.ซอยบ๎านนายอ๐อ
ขนาดกว๎
เมตร ยาว
8.ปรับปรุางงซํ4อมแซม
ถนนลูกรังปรับเกลี่ย
เรียบ ซอยบ๎านผู๎ชํวย
ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว
400 เมตร มีปริมาตร
ดินลูกรังรวมไมํน๎อยกวํา
240 ลบ.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

71 โครงการติดตั้งไฟฟูา เพื่อให๎มีไฟฟูาใช๎สําหรับ ดําเนินการติดตั้งไฟฟูา
โซลําเซลล๑เพื่อใช๎
สูบน้ําระบบประปา
โซลําเซลล๑เพื่อใช๎สําหรับ
สําหรับสูบน้ําระบบ หมูํบา๎ นได๎
ระบบประปาหมูํบา๎ นหมูํ
ประปาหมูํบา๎ น หมูํ 6
6 บ๎านไรํลําปาง
บ๎านไรํลําปาง
72 โครงการติดตั้งเสียงไร๎ เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
สาย หมูํที่ 6 บ๎านไรํ ข๎อมูลขําวสาร
ลําปาง

2563
(บาท)

2564
(บาท)

300,000

วางระบบเสียงไร๎สาย
ภายในหมูํบา๎ น หมูํที่ 6
บ๎านไรํลําปาง

73 โครงการกํอสร๎างฝาย เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎ สันกว๎าง 0.50 เมตร
ชะลอน้ําด๎วยกระสอบ ในการอุปโภค บริโภค ฐาน 3.50 เมตร สูง 1
ทรายคลองวังเจ๎า หมูํ และการเกษตร
เมตร ยาว 43 เมตร
ที่ 6 บ๎านไรํลําปาง

2565
(บาท)

500,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน ประชาชนมีน้ําเพื่อ
ครัวเรือนที่ได๎ อุปโภคและบริโภค
ใช๎น้ําประปา

กองชําง

จํานวนของ ประชาชนได๎รับ
ประชาชนที่ ข๎อมูลขําวสารครบถ๎วน
ได๎รับขําวสาร

กองชําง

ร๎อยละของ ประชาชนมีน้ําใช๎ใน
ครัวเรือนที่มี การอุปโภค บริโภค
น้ําใช๎อยําง และการเกษตร
เพียงพอ

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

74 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
หมูํที่ 7 บ๎านหนองวัว
ดํา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ไรํใต๎ หมูํที่ 7 บ๎านหนอง
วัวดํา กว๎าง 4 เมตร ยาว
24 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 96
ตารางเมตร ไหลํทาง
ลูกรังกว๎างข๎างละ 0.50
เมตร

2561
(บาท)
61,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

75 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
หมูํที่ 7 บ๎านหนองวัว
ดํา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ๎านนายบุญสํง
ขนาดกว๎าง 4 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 45
เมตร และรัศมีเลี้ยว 2
ด๎าน มีพื้นที่ 30 ตาราง
เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตรวมไมํน๎อยกวํา
195 ตารางเมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ
0.50 เมตร

2561
(บาท)
120,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

76 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
หมูํที่ 7 บ๎านหนองวัว
ดํา

ดําเนินการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น
กพ.ถ24-024 สายข๎าง
วัดหนองวัวดํา เริ่มจาก
ทําทรายลุงจําปา ขนาด
ผิวจราจร กว๎าง 5 เมตร
ยาว 69.5 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 347.5 ตาราง
เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.50 เมตร

77 โครงการปรับปรุง
เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
ซํอมแซมระบบประปา สําหรับอุปโภค บริโภค
หมูํที่ 7 บ๎านหนองวัว
ดํา

ปรับปรุง/ซํอมแซม
ระบบจํายน้ําระบบสูบน้ํา
ระบบสํงน้ํา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

200,000

450,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

จํานวน ประชาชนมีน้ํา
ครัวเรือนที่มี สําหรับอุปโภค
น้ําประปาใช๎ บริโภคเพียงพอ

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

78 โครงการกํอสร๎าง
ประชาชนมีการสัญจรที่ - กํอสร๎างคอนกรีตเสริม
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
เหล็ก สายหน๎า
หมูํที่ 7 บ๎านหนองวัว
โรงเรียนบ๎านหนองวัวดํา
ดํา
ขนาดกว๎าง 5 เมตร
ยาว 193 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา
965 ตารางเมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ
0.50 เมตร
- กํอสร๎างคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายกลางบ๎าน
หนองวัวดํา เริ่มจาก
หน๎าทําทราย ขนาดกว๎าง
5 เมตร ยาว67.50
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวํา 337.50
ตารางเมตร ไหลํทาง
ลูกรังกว๎างข๎างละ 0.50
เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

450,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

150,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
กลางบ๎านหนองวัวดํา
เริ่มจากหน๎าโรงเรียน
บ๎านหนองวัวดําขนาด
กว๎าง 5 เมตร ยาว 180
เมตรหนา 0.10 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวํา 900 ตาราง
เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.50 เมตร
- กํอสร๎างคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายกลางบ๎าน
บ๎านหนองวัวดําเริ่มจาก
หน๎าทําทราย ขนาดกว๎าง
5 เมตร ยาว 155
เมตร หนา 0.15 เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

300,000

450,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
ที่

โครงการ

79 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
ปรับเกลี่ยเรียบ หมูํที่
7 บ๎านหนองวัวดํา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ประชาชนมีการสัญจรที่ 1.ปรับปรุงซํอมแซม
สะดวกและปลอดภัย
ถนนลูกรังปรับเกลี่ย
เรียบ สายไรํใต๎ กว๎าง 4
เมตร ยาว 200 เมตร
ปริมาตรดินลูกรังไมํน๎อย
กวํา 120 ลบ.ม.
2.ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนลูกรังปรับเกลี่ย
เรียบ สายเข๎ามอสีเสียด
กว๎าง 4 เมตร ยาว 500
เมตร ปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 540 ลบ.ม.
3.สายริมน้ําปิงและซอย
หลังเหมืองไฟฟูา กว๎าง
4 เมตร ปริมาตรดิน
ลูกรังไมํน๎อยกวํา 1,680
ลบ.ม.
4.สายริมน้ําปิง กว๎าง 4
เมตร ปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 480 ลบ.ม.

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
ซํอมแซม ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

5.สายหลังเหมือง-ทาง
หลวงหมายเลข 1 กว๎าง
4 เมตร ปริมาตรดิน
ลูกรังไมํน๎อยกวํา 180
ลบ.ม.
80 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
สายเขาชัยโพธิ-์ มะเดื่อ
ชุมพร หมูํที่ 8 บ๎าน
เขาชัยโพธิ์

เริ่มจากไรํนายวิมล สอง
โท ถึงบ๎านมะเดื่อชุมพร
กว๎าง 6 เมตร ยาว
130.70 เมตรหนา
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา
784.20 ตารางเมตร
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎าง
ละ 0.50 เมตร

450,000

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

81 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ สายเขาชัยโพธิ-์ มะเดื่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
ชุมพร เริ่มจากบ๎านนาย
หมูํที่ 8 บ๎านเขาชัยโพธิ์
สุนทร สรวงศิริ ขนาด
กว๎าง 6 เมตร ยาว 165
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวํา 990 ตาราง
เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.50 เมตร
82 โครงการย๎ายพร๎อม
เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
ติดตั้งหม๎อแปลง หมูํที่ เดือดร๎อนให๎ประชาชน
8 บ๎านเขาชัยโพธิ์
สามารถใช๎น้ําในระบบ
ประปาหมูํบา๎ นได๎

ย๎ายพร๎อมติดตั้งหม๎อ
แปลง ขนาด 30 เควีเอ
หมูํ 8 บ๎านเขาชัยโพธิ์

200,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

450,000

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

150,000

จํานวน ประชาชนมีน้ําเพื่อ
ครัวเรือนที่ได๎ อุปโภคและบริโภค
ใช๎น้ําประปา

กองชําง
(อุดหนุน
การไฟฟูา
สํวน
ภูมิภาค
จังหวัด
กําแพงเพชร)

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

83 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ สายเขาชัยโพธิ-์ คลอง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
เปูา - กว๎าง 6 เมตร
หมูํที่ 8 บ๎านเขาชัยโพธิ์
ยาว 140 เมตรหนา
0.15 เมตร

2564
(บาท)
450,000

- กว๎าง 6 เมตร ยาว
140 เมตรหนา 0.15
เมตร
84 ปรับปรุงซํอมแซมถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ 1.สายบ๎านเขาชัยโพธิ์
ลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ สะดวกและปลอดภัย
เริ่มจากบ๎านนายทวิต
หมูํที่ 8 บ๎านเขาชัยโพธิ์
ทองไพรวัลย๑ กว๎าง 6
เมตร ปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 2,835 ลบ.
ม.
2.สายร๎านก๐วยเตี๋ยว
เริ่มจากบ๎านนายสมนึก
ดาปาน กว๎าง 6 เมตร
ปริมาตรดินลูกรังไมํน๎อย
กวํา 212.40 ลบ.ม.

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

450,000

200,000

200,000

200,000

200,000 ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
ซํอมแซม ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3.สายมอตาเงาะ เริ่ม
จากมอตาเงาะ กว๎าง 6
เมตร ปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 945 ลบ.ม.
4.ซอยโรงเรียนเกํา เริ่ม
จากโรงเรียนเกํ กว๎าง 4
เมตร ปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 240 ลบ.ม.
5.สายบ๎านนายบุญหลง
สัมพล เริ่มจากบ๎านนาย
บุญหลง สัมพลกว๎าง 6
เมตร ปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 900 ลบ.ม.
6.สายหลังวัดเขาชัยโพธิ์
เริ่มจากหลังวัดเขาชัย
โพธิก์ ว๎าง 6 เมตร
ปริมาตรดินลูกรังไมํน๎อย
กวํา 495 ลบ.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
7.สายเขาชัยโพธิ์ เริ่ม
จากไรํนายวิมล สองโท
กว๎าง 6 เมตร ปริมาตร
ดินลูกรังไมํน๎อยกวํา
1,170 ลบ.ม.
8.ซอยกลุํมนครไทย เริ่ม
จากบ๎านนางมาลี เกน
เกตุกร กว๎าง 6 เมตร
ปริมาตรดินลูกรังไมํน๎อย
กวํา 1,170 ลบ.ม.
9.ซอยทุํงหญ๎า เริ่มจาก
บ๎านนายนิ่มกันภัย
เชื่อมหมูํ 16 กว๎าง 6
เมตร ปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 1,170 ลบ.
ม.
10.ซอยมาบคล๎า เชื่อม
หมูํ 19 เริ่มจากบ๎าน
นายสังวน พรมมี เชื่อม
ไรํนายสมพงษ๑ กว๎าง 4
เมตร ปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 30 ลบ.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11.ทางเข๎าหมูํบา๎ น
กว๎าง 6 เมตร ยาว
750 เมตร ปริมาตรดิน
ลูกรังไมํน๎อยกวํา 675
ลบ.ม.
85 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ กํอสร๎างถนนคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
เสริมเหล็ก สายทางเข๎า
หมูํที่ 8 บ๎านเขาชัย
หมูํบา๎ นเขาชัยโพธิเ์ ริ่ม
โพธิ์
จากหน๎าบ๎านนายวอน
จันทคูณ ถึงไรํนายวิมล
สองโท ขนาดกว๎าง 6
เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 157 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตรวมไมํ
น๎อยกวํา 942 ตาราง
เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.50 เมตร

2561
(บาท)

450,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

86 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ ซอยมาบคล๎า เชื่อม หมูํที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
19 เริ่มจากบ๎านนาย
หมูํที่ 8 บ๎านเขาชัย
สังวน พรมมี เชื่อมไรํ
โพธิ์
นายสมพงษ๑ กว๎าง 5
เมตร ยาว 70 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตรวม
ไมํน๎อยกวํา 350 ตาราง
เมตร ไหลํทางลูกรัง 2
ข๎าง ข๎างละ 0.50 เมตร
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ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

87 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
สายรอบนอกหมูํบา๎ น
เขาชัยโพธิ-์ ทางหลักไป
หมูํที่ 23 , หมูํที่ 25
หมูํที่ 8 บ๎านเขาชัย
โพธิ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น
กพ.ถ24-027 สาย
รอบนอกหมูํบา๎ นเขาชัย
โพธิ-์ ทางหลักไปหมูํที่
23,หมูํที่ 25 หมูํที่ 8
บ๎านเขาชัยโพธิ์ บริเวณ
บ๎านนายบุญหลง สําพล
ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6
เมตร ยาว 56 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 336 ตาราง
เมตร ไหลํทางลูกรังข๎าง
ละ 0.50 เมตร
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ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

88 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ ซอยหลังวัดทําพุทรา
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
กว๎าง 4 เมตร ยาว 79
หมูํที่ 9 บ๎านทําพุทรา
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวํา 316 ตาราง
เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.50 เมตร
พร๎อมวางทํอระบายน้ํา
จํานวน 2 จุด ทํอขนาด
Ø0.60 เมตร จํานวน
13 ทํอน
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ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

89 โครงการซํอมสร๎าง
ถนนลาดยางแบบผิว
พาราแอสฟัลท๑ติก
คอนกรีต หมูํที่ 9
บ๎านทําพุทรา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ประชาชนมีการสัญจรที่ โครงการซํอมสร๎าง
สะดวกและปลอดภัย
ถนนลาดยางแบบผิว
พาราแอสฟัลติกคอนก
รีต หมูํที่ 9 บ๎านทํา
พุทราเชื่อม หมูํที่ 13
บ๎านบุํงตะคร๎อ ขนาด
กว๎าง 6 เมตร ระยะทาง
285 เมตร ไหลํทาง
ลาดยางข๎างละ 0.50
เมตร หรือมีพื้นที่ลาด
ยางรวมไมํน๎อยกวํา
1,995 ตารางเมตร

90 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ - ดําเนินการกํอสร๎าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูํที่ 9 บ๎านทําพุทรา
ซอย 9 หมูํท่ี 9 บ๎าน
ทําพุทรา
- ดําเนินการกํอสร๎าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 2,3,4,5 หมูํที่ 9
บ๎านทําพุทรา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

500,000 1,000,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
ซํอมสร๎าง ปลอดภัย

300,000 ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง
ปลอดภัย
200,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

91 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูํที่ 9
บ๎านทําพุทรา

เพื่อชํวยให๎การระบาย
น้ําสะดวกยิ่งขึ้นและ
ปูองกันน้ําทํวมขัง

ดําเนินการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก จํานวน 2 จุด จุด
ที่ 1 กว๎าง 0.30 เมตร
ลึก 0.30 เมตร ยาว 20
เมตร จุดที่ 2 กว๎าง
0.30 เมตร ลึก 0.30
เมตร ยาว 133 เมตร

450,000

จํานวน สามารถระบายน้ําได๎
ระยะทางที่ สะดวกยิ่งขึ้นและ
ได๎รับการ ปูองกันน้ําทํวมขัง
กํอสร๎าง

กองชําง

92 โครงการกํอสร๎างทํอ
ลอดเหลี่ยมคลองอ๎าย
เบี้ย หมูํที่ 9 บ๎านทํา
พุทรา

เพื่อชํวยในประชาชนมี
น้ําใช๎ในการเกษตรและ
ชํวยการระบายน้ํา
สะดวกยิ่งขึ้น

กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม
คลองอ๎ายเบี้ย ทํอขนาด
กว๎าง 2.10x2.10 เมตร
ยาว 6 เมตร ชนิด 2
ชํองทาง ทํามุม 0 องศา
กับแนวตั้งฉาก

370,000

ร๎อยละของ
พื้นที่
การเกษตรมี
น้ําเพียงพอ

ประชาชนมีน้ําใช๎ใน
การเกษตรและชํวย
การระบายน้ําสะดวก
ยิ่งขึ้น

กองชําง

93 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก ซอย
1,2,3,4,5 หมูํที่ 9
บ๎านทําพุทรา

เพื่อชํวยให๎การระบาย
น้ําสะดวกยิ่งขึ้นและ
ปูองกันน้ําทํวมขัง

- ซอย 1 ขนาดกว๎าง
ภายใน 0.30 เมตร
ความลึกด๎านใน 0.30
เมตร ผนังหนา 0.10
เมตร ยาว 144 เมตร

จํานวน
ระยะทางที่
ได๎รับการ
กํอสร๎าง

เพื่อชํวยให๎การ
ระบายน้ําสะดวก
ยิ่งขึ้นและปูองกันน้ํา
ทํวมขัง

กองชําง

450,000

93 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กฝาปิด
ที่ ตะแกรงเหล็
โครงการ
ก ซอย
1,2,3,4,5 หมูํที่ 9
บ๎านทําพุทรา

เพื่อชํวยให๎การระบาย
น้ําสะดวกยิ่งขึ้นและ
ปูองกันน้ําทํวมขัง
วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ซอย 1,2,3,4,5
ขนาดกว๎างภายใน 0.30
เมตร ความลึกด๎านใน
0.30 เมตร ผนังหนา
0.10 เมตร ยาว 185
เมตร
- ซอย 1,2,3,4,5
กว๎าง 0.30 เมตร ลึก
0.30 เมตร ยาว 150
เมตร
- ซอย 2,3,4,5 กว๎าง
0.30 เมตร ลึก 0.30
เมตร ยาว 150 เมตร
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(บาท)
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(บาท)

2565
(บาท)

450,000

300,000

200,000

จํานวน
ระยะทางที่
ได๎รับการ
ตัวชีกํอ้วสร๎
ัด (KPI)
าง

เพื่อชํวยให๎การ
ระบายน้ําสะดวก
ยิ่งขึ้นและปูองกันน้ํา
ทํผลที
วมขั่คงาดว่าจะได้รับ

กองชําง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
ที่

โครงการ

94 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
ปรับเกลี่ยเรียบ หมูํที่
9 บ๎านทําพุทรา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ประชาชนมีการสัญจรที่ 1.สายบ๎านทําพุทรา
สะดวกและปลอดภัย
เชื่อมบ๎านไรํลําปาง,ซอย
6กว๎าง5 เมตร
ปริมาตรดินไมํน๎อยกวํา
1,254.70 ลบ.ม.
2.ซอย 3, ซอย 6, ซอย
7,ซอย 8,
ซอย 9 กว๎าง 4 เมตร
ยาว 700 เมตร
ปริมาตรดินไมํน๎อยกวํา
420 ลบ.ม.
3.ซอยข๎างบ๎านผู๎ใหญํ
กว๎าง 4 เมตร ยาว 400
เมตร ปริมาตรดินไมํ
น๎อยกวํา 240 ลบ.ม.
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(บาท)

2564
(บาท)

200,000

200,000

200,000
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(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

200,000 ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
ซํอมแซม ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

95 โครงการปรับปรุง
เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ซํอมแซมเสียงตาม
ข๎อมูลขําวสารครบถ๎วน
สาย/หอกระจายขําว
หมูํที่ 9 บ๎านทําพุทรา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ภายในหมูํบา๎ น

96 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ ซอยหลังวัดพร๎อมวางทํอ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
ระบายน้าํ กว๎าง 4 เมตร
หมูํที่ 9 บ๎านทําพุทรา
ยาว 143 เมตร หนา
0.15 เมตร พร๎อมวาง
ทํอระบายน้ํา ขนาด Ø
0.80 ม. 9 ทํอน ขนาด
Ø 0.40 ม. 8 ทํอน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

200,000

400,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ร๎อยละของ ประชาชนได๎รับ
ประชาชนที่ ข๎อมูลขําวสารครบถ๎วน
ได๎รับขําวสาร

กองชําง

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

97 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ สายหน๎าโรงเรียนบ๎าน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
โละโคะ
หมูํที่ 10 บ๎านโละโคะ
- ขนาดกว๎าง 3 เมตร
ยาว 260 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา
780 ตารางเมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ
0.50 เมตร
- ขนาดกว๎าง 4 เมตร
ยาว 205 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา
820 ตารางเมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ
0.50 เมตร
- ขนาดกว๎าง 4 เมตร
ยาว 60 เมตร หนา
0.15 เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

450,000
450,000

450,000

200,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

98 โครงการปรับปรุง
เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
ซํอมแซม/ขยายเขต อุปโภค บริโภค
ระบบประปาหมูํบา๎ น
หมูํที่ 10 บ๎านโละโคะ

ซํอมแซม/ขยายเขต
ระบบประปาหมูํบา๎ น

99 โครงการจัดหาถังน้ํา เพื่อให๎ประชาชนมีที่ กัก
พลาสติกพร๎อมเทฐาน เก็บน้ําไว๎เพื่ออุปโภค
ปูน หมูํที่ 10 บ๎าน บริโภค
โละโคะ

ฐาน คสล.ขนาด 11x6
ม.หนา 0.10 ม. จํานวน
2 ด๎าน พร๎อมถังน้ํา
2,000 ลิตร จํานวน 16
ใบ

100 โครงการปรับปรุง
ประชาชนมีการสัญจรที่ สายอุทยานคลองวังเจ๎าซํอมแซมถนนคอนกรีต สะดวกและปลอดภัย
ปุาคา ขนาดรํองล๎อกว๎าง
เสริมเหล็ก หมูํที่ 10
ข๎างละ 0.80 เมตร ยาว
บ๎านโละโคะ
180 เมตร หนา 0.15
เมตร
1.จุดสะพานที่ 4
2.จุดสะพานที่ 2
3.จดสะพานที่ 5
4.จุดหน๎าบ๎านนายวรศักดิ์

2561
(บาท)

2562
(บาท)

200,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2563
(บาท)

2564
(บาท)

200,000

200,000

จํานวน ประชาชนมีน้ํา
ครัวเรือนที่มี สําหรับอุปโภค
น้ําประปาใช๎ บริโภคเพียงพอ

กองชําง

150,000

จํานวน ประชาชนมีที่ กักเก็บ
ครัวเรือนที่มี น้ําไว๎เพื่ออุปโภค
น้ําใช๎อยําง บริโภค
เพียงพอ

กองชําง

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
ซํอมแซม ปลอดภัย

กองชําง

200,000

200,000

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

200,000

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

101 โครงการซํอมสร๎างคอ ประชาชนมีการสัญจรที่ ซํอมสร๎างคอสะพานไม๎
สะพาน หมูํที่ 10
สะดวกและปลอดภัย
หมูํที่ 10 บ๎านโละโคะ
บ๎านโละโคะ

102 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ สายบ๎านนายทนง แซํจ๎าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
กว๎าง 4 เมตร ยาว
หมูํที่ 10 บ๎านโละโคะ
200เมตร หนา 0.15
เมตร

2561
(บาท)
240,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวนที่ได๎รับ ประชาชนมีการ
การซํอมสร๎าง สัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองชําง

300,000 ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

103 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
กลุํมปกากญอ หมูํที่
10 บ๎านโละโคะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเริ่มจากปาก
ทางเข๎าศูนย๑พฒ
ั นา
ชาวเขาถึงบ๎านนายออนุ
สมหวัง จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 กว๎าง 3 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว
137 เมตร จุดที่ 2
กว๎าง 4 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 12
เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 48
ตารางเมตร ไหลํทาง
ลูกรังกว๎างข๎างละ 0.50
เมตร

2561
(บาท)
270,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

104 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
กลุํมม๎ง หมูํที่ 10 บ๎าน
โละโคะ

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กกลุํมม๎ง(ปุา
หมาก) ดริ่มจากบ๎าน
นายจง แซํทา๎ ว ถึงบ๎าน
นายต๐วย แซํจ๎าง กว๎าง 4
เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 42 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 168
ตารางเมตร ไหลํทาง
ลูกรังกว๎างข๎างละ 0.50
เมตร

95,000

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

105 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
กลุํมม๎ง หมูํที่ 10 บ๎าน
โละโคะ

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กกลุํมม๎ง จุด
หน๎าบ๎านนายบุญชู แซํ
ม๎ากว๎าง 4 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 38
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 152 ตารางเมตร
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎าง
ละ 0.50 เมตร

86,000

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

106 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ กลุํมปุาหมาก กว๎าง 4
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
เมตร ยาว 200เมตร
หมูํที่ 10 บ๎านโละโคะ
หนา 0.15 เมตร

107 โครงการกํอสร๎างฝาย เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎ สันกว๎าง 2 เมตร ฐาน
ชะลอน้ําด๎วยกระสอบ ในการอุปโภค บริโภค 4.50 เมตร สูง 1 เมตร
ทรายคลองวังเจ๎า หมูํที่ และการเกษตร
ยาว 22 เมตร
10 บ๎านโละโคะ

100,000

100,000

100,000

100,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

200,000 ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

100,000

กองชําง

จํานวนของ ประชาชนมีน้ําใช๎ใน
ครัวเรือนที่มี การอุปโภค บริโภค
น้ําใช๎อยําง และการเกษตร
เพียงพอ

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

108 โครงการซํอมสร๎าง
ประชาชนมีการสัญจรที่ ดําเนินการซํอมสร๎าง
ถนนคอนกรีตรํองล๎อ สะดวกและปลอดภัย
ถนนคอนกรีตรํองล๎อ
หมูํที่ 10 บ๎านโละโคะ
บริเวณจุดสะพานที่ 2
ขนาดผิวจราจรรํองล๎อ
กว๎างข๎างละ 0.80 เมตร
ยาว 216 เมตร หนา
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา
345.6 ตารางเมตร
ไหลํทางและรํองกลาง
ลูกรังกว๎าง 1.50 เมตร

109 โครงการขุดบํอน้ําตื้น เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
หมูํที่ 10 บ๎านโละโคะ อุปโภคบริโภคเพียงพอ

ขุดบํอน้ําตื้น หมูํที่ 10
บ๎านโละโคะ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

200,000

100,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
ซํอมสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

จํานวน จํานวนครัวเรือนมีน้ํา
ครัวเรือนที่มี สําหรับอุปโภคบริโภค
น้ําประปาใช๎ เพียงพอ

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

110 โครงการติดตั้งไฟฟูา
โซลําเซลล๑เพื่อใช๎
สําหรับสูบน้ําระบบ
ประปาหมูํ 10 บ๎าน
โละโคะ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

เพื่อให๎มีไฟฟูาใช๎สําหรับ ดําเนิการติดตั้งไฟฟูาโซ
สูบน้ําระบบประปาได๎ ลําเซลล๑เพื่อใช๎สําหรับ
ระบบประปาหมูํ 10
บ๎านโละโคะ

111 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
หมูํที่ 11 บ๎านหนอง
เตาอิฐ

ดําเนินการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ๎านนางธรรม ดวง
แก๎วกว๎าง 5 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 211
เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา
1,055 ตารางเมตร
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎าง
ละ 0.50 เมตร

2562
(บาท)

2563
(บาท)
300,000

450,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน ประชาชนมีน้ําเพื่อ
ครัวเรือนที่ได๎ อุปโภคและบริโภค
ใช๎น้ําประปา

กองชําง

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

112 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น
กพ.ถ.24-035 สาย
ถนนเรียบริมน้ํา หมูํที่
11 , หมูํที่ 1 , หมูํที่ 7
หมูํที่ 11 บ๎านหนอง
เตาอิฐ

ดําเนินการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เริ่มจากบ๎านนายพิทกั ษ๑
หลวงปวน ขนาดผิว
จราจร กว๎าง 5 เมตร
ยาว 69.5 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 347.5 ตารางเมตร
ไหลํทางลูกรังกว๎าง
0.50 เมตร

200,000

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

113 โครงการปรับปรุง
ประชาชนมีการสัญจรที่
ซํอมแซมถนนลูกรัง
สะดวกและปลอดภัย
ทางหลวงท๎องถิ่น
กพ.ถ. 24-035 สาย
ถนนเรียบริมน้ํา หมูํที่
11 , หมูํที่ 1 , หมูํที่ 7
หมูํที่ 11 บ๎านหนอง
เตาอิฐ

ดําเนินการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง หมูํที่
11 บ๎านหนองเตาอิฐ
ขนาดกว๎าง 7 เมตร ยาว
41 เมตร หนาสูง 3
เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ลูกรังไมํน๎อยกวํา 922
ลูกบาศก๑เมตร

150,000

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
ปรับปรุงซํอม ปลอดภัย
แซํม

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

114 โครงการเรียงหินใหญํ เพื่อปูองกันไมํให๎ตลิ่งพัง เรียงหินใหญํปอู งกันตลิ่ง
ปูองกันตลิ่งพังบริเวณ จากปริมาณน้ําที่ไหล
พังบริเวณประปาหมูํบา๎ น
ประปาหมูํบา๎ น หมูํที่ หลาก
ถมดินทําคันกั้นน้ํา กว๎าง
11 บ๎านหนองเตาอิฐ
4 เมตร ยาว 8 เมตร
ฐานสูง 14 เมตร สูง 5
เมตร พร๎อมเรียงหินยา
แนวคันดินกันน้ํา 3 ด๎าน
115 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ สายริมน้ํา เริ่มจากบ๎าน
150,000
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
นางประภัทร เรือนสิทธิ์
หมูํที่ 11 บ๎านหนอง
กว๎าง 4 เมตร ยาว 57
เตาอิฐ
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวํา 228 ตาราง
เมตร ไหลาทางลูกรัง
กว๎าง ข๎างละ 0.50 เมตร

2562
(บาท)
450,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ร๎อยละ ปูองกันไมํให๎ตลิ่งพัง
ครัวเรือนที่อยูํ จากปริมาณน้ําที่ไหล
ริมตลิ่ง หลาก

กองชําง

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

116 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ ตํอจากจุดเดิม กว๎าง 5
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
เมตร ยาว 57 เมตร
สายริมน้ํา หมูํที่ 11
หนา 0.15 เมตร
บ๎านหนองเตาอิฐ

ประชาชนมีการสัญจรที่ กว๎าง 4 เมตร ปริมาตร
สะดวกและปลอดภัย
ดินลูกรังไมํไมํน๎อยกวํา
756 ลบ.ม.

2563
(บาท)

2564
(บาท)
250,000

117 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ สายริมน้ํา กว๎าง 5 เมตร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
ยาว 100 เมตร หนา
หมูํที่ 11 บ๎านหนอง
0.15 เมตร
เตาอิฐ

118 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
สายหลังเหมือง หมูํที่
11 บ๎านหนองเตาอิฐ

2562
(บาท)

85,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

500,000 ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

จํานวน ประชาชนมีการ
ระยะทางที่ สัญจรที่สะดวกและ
ได๎รับการ ปลอดภัย
ซํอมแซม

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

119 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมระบบประปา
หมูํบา๎ น หมูํที่ 11
บ๎านหนองเตาอิฐ

เพื่อแก๎ไขปัญหาให๎
ประชาชนมีน้ําประปาที่
สะอาดใช๎เพื่ออุปโภคบริโภคได๎

ดําเนินการปรับปรุง
ซํอมแซมระบบประปา
หมูํบา๎ น ถังน้ําใสขนาด
100 ลูกบาศก๑เมตร

120 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา หมูํ 11
บ๎านหนองเตาอิฐ

เพื่อแก๎ไขปัญหาความ อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
เดือดร๎อนให๎ประชาชนมี ภูมิภาคจังหวัด
ไฟฟูาใช๎ในครัวเรือน
กําแพงเพชร ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา หมูํ 11
บ๎านหนองเตาอิฐ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

500,000

100,000

121 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ สายริมน้ํา หมูํที่ 11
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
บ๎านหนองเตาอิฐ เชื่อม
11 บ๎านหนองเตาอิฐ
หมูํที่ 1 บ๎านทําคูณ
จุดที่ 1 กว๎าง 5 เมตร
ยาว 205 เมตร หนา
0.15 เมตร

450,000

จุดที่ 2 กว๎าง 5 เมตร
ยาว 205 เมตร หนา
0.15 เมตร

500,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวนระบบ ประชาชนมี
ประปาที่ได๎รับ น้ําประปาที่สะอาดใช๎
การปรับปรุง ในการอุปโภค-บริโภค
ได๎

กองชําง

จํานวน ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
ครัวเรือนที่ได๎ ในครัวเรือน
ใช๎ไฟฟูา

การไฟฟูา
สํวน
ภูมิภาค
จังหวัด
กําแพงเพชร

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

122 โครงการปรับปรุง
เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ซํอมแซมเสียงตามสาย ข๎อมูลขําวสาร
หมูํที่ 11 บ๎านหนอง
เตาอิฐ
123 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
หมูํที่ 11 บ๎านหนอง
เตาอิฐ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ภายในหมูํบา๎ น

ประชาชนมีการสัญจรที่ สายคลองม๎าตาย กว๎าง
สะดวกและปลอดภัย
4 เมตร ปริมาตรดินไมํ
น๎อยกวํา 1,100 ลบ.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

200,000

200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ร๎อยละของ ประชาชนได๎รับ
ประชาชนที่ ข๎อมูลขําวสารครบถ๎วน
ได๎รับขําวสาร

200,000

200,000

200,000 ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
ซํอมแซม ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

124 โครงการซํอมสร๎าง
ประชาชนมีการสัญจรที่
ถนนลาดยางผิวทาง สะดวกและปลอดภัย
แบบเซอร๑เฟสทรีต
เมนต๑ชั้นเดียว รหัส
ทางหลวงท๎องถิ่น
กพ.ถ.24-005 สาย
บ๎านทําคูณ-บ๎านคลอง
เจริญ หมูํที่ 12 บ๎าน
โนนสมบูรณ๑

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการซํอมสร๎าง
ถนนลาดยางผิวทางแบบ
เซอร๑เฟสทรีตเมนต๑ชั้น
เดียว รหัสทางหลวง
ท๎องถิ่น กพ.ถ24-005
บริเวณบ๎านนายเสณี
เมืองคง ขนาดผิวจราจร
กว๎าง 6 เมตร ยาว 387
เมตร ไมํมีไหลํทาง
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวํา 2,322
ตารางเมตร

2561
(บาท)
500,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
ซํอมสร๎าง ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

125 โครงการกํอสร๎างฝาย เพื่อกักเก็บน้ําไว๎ใช๎ใน
กักเก็บน้ําพร๎อมดาด การเกษตรอยํางเพียงพอ
คอนกรีตและเรียงหิน
ยาแนว หมูํที่ 12 บ๎าน
โนนสมบูรณ๑

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการกํอสร๎างฝาย
ดาดคอนกรีตบริเวณ
คลองกระแชงสันฝาย
กว๎าง 2.00 เมตร ฐาน
กว๎าง 6.00 เมตร สูง
1.00 เมตร ยาว 4.28
เมตรหนา 0.15 เมตร
ดาดคอนกรีตหนา 0.10
เมตร พร๎อมเรียงหินยา
แนว และขุดลอกคลอง
ปากกว๎าง 6.00 เมตร
ก๎น 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
1.80 เมตร ยาว 200
เมตร หรือปริมาตรดิน
ขุดไมํน๎อยกวํา 980
ลูกบาศก๑เมตร

2561
(บาท)
169,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จํานวนของ กักเก็บน้ําไว๎ใช๎ใน
พื้นที่
การเกษตรอยําง
การเกษตรที่มี เพียงพอ
น้ําใช๎

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

126 โครงการกํอสร๎างฝาย
กักเก็บน้ําพร๎อมดาด
คอนกรีตพร๎อมเรียง
หินยาแยวพร๎อมขุด
ลอกคลอง หมูํที่ 12
บ๎านโนนสมบูรณ๑

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อกักเก็บน้ําไว๎ใช๎ใน
ดําเนินการกํอสร๎างฝาย
การเกษตรอยํางเพียงพอ คอนกรีตคลองกระแชง
สันฝายกว๎าง 6.00
เมตร ฐานกว๎าง 14.00
เมตร สูง 2.00 เมตร
ยาว 9.10 เมตรหนา
0.15 เมตร ดาด
คอนกรีตหนา 0.10
เมตร พร๎อมเรียงหินยา
แนว และขุดลอกคลอง
ปากกว๎าง 9.00 เมตร
ก๎น 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
2.60 เมตร ยาว 380
เมตร หรือปริมาตรดิน
ขุดไมํน๎อยกวํา 2,470
ลูกบาศก๑เมตร

2561
(บาท)
330,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จํานวนของ กักเก็บน้ําไว๎ใช๎ใน
พื้นที่
การเกษตรอยําง
การเกษตรที่มี เพียงพอ
น้ําใช๎อยําง
เพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

127 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ กํอสร๎างถนนคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
เสริมเหล็กซอยปูุหาญ
หมูํที่ 12 บ๎านโนน
ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว
สมบูรณ๑
283.5 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา
1,134 ตารางเมตร
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎าง
ละ 0.50 เมตร
128 โครงการติดตั้งหม๎อ
แปลงไฟฟูาสามเฟส
หมูํที่ 12 บ๎านโนน
สมบูรณ๑

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง

ติดตั้งหม๎อแปลงไฟฟูา 3
เฟส บริเวณหน๎าบ๎าน
นายเสณี เมืองคง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

531,000

300,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน ประชาชนมีการ
ระยะทางที่ สัญจรที่สะดวกและ
ได๎รับการซํอม ปลอดภัย
สร๎าง

กองชําง

จํานวน ประชาชนได๎มีไฟฟูา
ประชาชนที่ใช๎ ใช๎อยํางทั่วถึง
ไฟฟูา

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

129 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
หมูํที่ 12 บ๎านโนน
สมบูรณ๑

130 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
หมูํที่ 12 บ๎านโนน
สมบูรณ๑

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

ซอยบ๎านนายบุญเลิศ
จงกลรัตน๑ เริ่มจากนาย
บุญเลิศ จงกลรัตน๑
ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว
185 เมตร หนา 0.15
เมตร พร๎อมรัศมีเลี้ยวไมํ
น๎อยกวํา 4 ตร.ม.

ประชาชนมีการสัญจรที่ 1.ซอยข๎างบ๎าน อบต.
สะดวกและปลอดภัย
ฉลอง กว๎าง 4 เมตร ยาว
550 เมตร ปริมาตร
ดินลูกรังไมํน๎อยกวํา
330 ลูกบาศก๑เมตร
2.ซอยศาลโปรํงจั่น (สอง
เส๎นคูํขนานคลอง) กว๎าง
4 เมตร ปริมาตรดิน
ไมํน๎อยกวํา 1,380 ลบ.
ม.

200,000

200,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

500,000

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

200,000

200,000 ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ
สัญจรที่สะดวกและ
ซํอมแซม
ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3.ซอยบ๎านนายแดง
น๎อยนิดเริ่มจากบ๎านนาย
แดง น๎อยนิด กว๎าง 4
เมตร ปริมาตรดินไมํ
น๎อยกวํา 210 ลบ.ม.
พร๎อมวางทํอ Ø 0.80
ม.จํานวน 5 ทํอน
4.ซอยบ๎านนายวิไลชาริ
ดาเริ่มจากบ๎านนายวิไล
ชาริดา กว๎าง 4 เมตร
ปริมาตรดินไมํน๎อยกวํา
163.20 ลบ.ม.
5.ซอยบ๎านนางขันแก๎ว
บัวบางใบเริ่มจากบ๎าน
นางขันแก๎ว บัวบางใบ
กว๎าง 4 เมตร ปริมาตร
ดินไมํน๎อยกวํา 210
ลบ.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
6.ซอยคุ๎มสวําง เริ่มจาก
บ๎านนางสําลี อํอนธานี
กว๎าง 4 เมตรปริมาตร
ดินไมํน๎อยกวํา 180
ลบ.ม.
7.ซอยหลัง รพ.สต.โนน
สมบูรณ๑ กว๎าง 4 เมตร
ปริมาตรดินไมํน๎อยกวํา
180 ลบ.ม.
8.ซอยบ๎านนายเทิน
บุตรสิงห๑ เริ่มจากบ๎าน
นายเทิน บุตรสิงห๑ กว๎าง
4 เมตรปริมาตรดินไมํ
น๎อยกวํา 186 ลบ.ม.
9.ซอยบ๎านนางบุญเพ็ง
โพธิส์ าธิ เริ่มจากบ๎าน
นางบุญเพ็ง โพธิส์ าธิ
กว๎าง 4 เมตร ปริมาตร
ดินไมํน๎อยกวํา 300
ลบ.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

10.ซอยยายใส กว๎าง 4
เมตร ยาว 550 เมตร
ปริมาตรดินไมํน๎อยกวํา
330 ลบ.ม.
131 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ จากบ๎านนายสมศักดิ์
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
ศิรินันท๑ ถึงบ๎านนาย
หมูํที่ 12 บ๎านโนน
ธานินท๑ เสาร๑ดี กว๎าง 4
สมบูรณ๑
เมตร ยาว 65 เมตร
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่
เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา
264 ตารางเมตร ไหลํ
ทางลูกรังข๎าง 0.50
เมตร รัสมีเลี้ยวไมํน๎อย
กวํา 2x2 เมตร

148,500

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

132 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ จากบ๎านนางปรานี สาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
คลํอง ถึงบ๎านนางสงํา ภู
หมูํที่ 12 บ๎านโนน
นนท๑ กว๎าง 4 เมตร ยาว
สมบูรณ๑
56 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา
228 ตารางเมตร ไหลํ
ทางลูกรังข๎างละ 0.50
เมตร รัศมีเลี้ยวไมํน๎อย
กวํา 2x2 เมตร

128,700

133 โครงปรับปรุง
ประชาชนมีการสัญจรที่ ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว
ซํอมแซมถนนลาดยาง สะดวกและปลอดภัย
500 เมตร
สายทําคูณ-โนน
สมบูรณ๑ หมูํที่ 12
บ๎านโนนสมบูรณ๑

200,000

134 โครงการปรับปรุง
เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
ซํอมแซมระบบประปา อุปโภค บริโภค
หมูํที่ 12 บ๎านโนน
สมบูรณ๑

เปลี่ยนปั้มน้ําระบบ
ประปาหมูํบา๎ น จํานวน
6 ตัว

2562
(บาท)

450,000

150,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

500,000 ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

จํานวน ประชาชนมีน้ํา
ครัวเรือนที่มี สําหรับอุปโภค
น้ําประปาใช๎ บริโภคเพียงพอ

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

135 โครงการซํอมสร๎าง
ถนนลาดยางแบบผิว
พาราแอสฟัลท๑ติก
คอนกรีต หมูํที่ 12
บ๎านโนนสมบูรณ๑

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ประชาชนมีการสัญจรที่ โครงการซํอมสร๎าง
สะดวกและปลอดภัย
ถนนลาดยางแบบผิว
พาราแอสฟัลติกคอน
กรีต หมูํที่ 12 บ๎านโนน
สมบูรณ๑ ขนาดกว๎าง 6
เมตร ระยะทาง 336
เมตร ไมํมีไหลํทาง หรือ
มีพื้นที่ลาดยางรวมไมํ
น๎อยกวํา 2,016 ตาราง
เมตร

136 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
หมูํที่ 13 บ๎านบุํง
ตะคร๎อ

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบุํงตะคล๎อ
เชื่อมบ๎านวังใหมํ ขนาด
กว๎าง 5 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 211
เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตรวมไมํน๎อยกวํา
1,055 ตารางเมตร
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎าง
ละ 0.5 เมตร

2562
(บาท)
1,000,000

450,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
ซํอมสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

137 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
สายบุํงตะคร๎อเชื่อม
หมูํที่ 19 บ๎านวังใหมํ
หมูํที่ 13 บ๎านบุํง
ตะคร๎อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบุํงตะคร๎อเชื่อม หมูํ
ที่ 19 บ๎านวังใหมํ
ขนาดผิวจราจร กว๎าง 5
เมตร ยาว 66 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 330 ตารางเมตร
ไหลํทางลูกรังข๎างละ
0.50 เมตร

2561
(บาท)
199,200

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

138 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ กํอสร๎างถนนคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
เสริมเหล็ก สายบุํงตะ
หมูํที่ 13 บ๎านบุํง
คล๎อเชือ่ มบ๎านวังใหมํ
ตะคร๎อ
- กว๎าง 6 เมตร ยาว
130.50 เมตร หนา
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา
783 ตารางเมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ
0.50 เมตร
- กว๎าง 6 เมตร ยาว
166 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา
996 ตารางเมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ
0.50 เมตร
- กว๎าง 5 เมตร ยาว
160 เมตร หนา 0.15
เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

450,000

450,000

500,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

- กว๎าง 5 เมตร ยาว
160 เมตร หนา 0.15
เมตร
139 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
หมูํที่ 13 บ๎านบุํง
ตะคร๎อ

ประชาชนมีการสัญจรที่ 1.ปรับเกลี่ยเรียบพร๎อม
สะดวกและปลอดภัย
วางทํอระบายน้ําสาย
บ๎านนายประยูร กอบสา
ริกรรม ขนาดกว๎าง 5
เมตร ปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 225 ลบ.ม.
พร๎อมวางทํอระบายน้ํา
ขนาด Ø 80 ซม.
จํานวน 8 ทํอน ขนาด Ø
40 ซม. จํานวน 8 ทํอน

2.ปรับเกลี่ยเรียบสาย
บ๎านนายปัญญา สระ
ทองดี ขนาดกว๎าง 6
เมตร ปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 1,278 ลบ.
ม.

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

500,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
ซํอมแซม ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3.ปรับเกลี่ยเรียบสาย
บ๎านนายสําราญ ขนาด
กว๎าง 4 เมตร ยาว
1,100 เมตร ปริมาตร
ดินลูกรังไมํน๎อยกวํา
660 ลบ.ม.
4.ปรับเกลี่ยเรียบสาย
บ๎านนายประทวน พูน
ภาค ขนาดกว๎าง 4 เมตร
ปริมาตรดินลูกรังไมํ
น๎อยกวํา 750 ลบ.ม.
พร๎อมวางทํอระบายน้ํา
จํานวน 3 จุด ขนาด Ø
1 ม. 2 จุด ขนาด Ø 40
ซม. 1 จุด
5.ปรับเกลี่ยเรียบสาย
บ๎าน นายสมศักดิ์ ยุทธ
พันธ๑ขนาดกว๎าง 4 เมตร
ปริมาตรดินลูกรังไมํน๎อย
กวํา 132 ลบ.ม

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

6.ปรับเกลี่ยเรียบสาย
บุํงตะคร๎อเชื่อมบ๎านวัง
ใหมํขนาดกว๎าง 5 เมตร
ปริมาตรดินลูกรังไมํ
น๎อยกวํา 1,776 ลบ.ม.
140 โครงการซํอมแซม
หลังคาถังกักเก็บ
น้ําประปา หมูํที่ 14
บ๎านหนองบัวสามัคคี

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําไว๎ ขนาด 10.4x11.2 เมตร 200,000
ใช๎ในการอุปโภค บริโภค

141 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ 1.ซอยสระประมง เริ่ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
จากไรํนายสาธิต
หมูํที่ 14 บ๎านหนอง
ประมาณ กว๎าง 4 เมตร
บัวสามัคคี
ยาว 185 เมตร หนา
0.15 เมตร

200,000

จํานวน ประชาชนมีน้ํา
ครัวเรือนที่ใช๎ สําหรับอุปโภค
น้ําประปา บริโภคเพียงพอ

กองชําง

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

141
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จุดที่ 1 ขนาดกว๎าง 4
เมตร ยาว 138 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 552 ตารางเมตร
ไมํมีไหลํทาง จุดที่ 2
ขนาดกว๎าง 5 เมตร ยาว
90 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือไมํพื้นที่เท
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา
450 ตารางเมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ
0.50 เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)
449,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ซอยสระประมง เริ่มจาก
สามแยกถึงคลองยายรํา
ขนาดกว๎าง 6 เมตร
ยาว 162 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา
972 ตารางเมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ
0.50 เมตร
3.ซอยไรํตา เริ่มจาก
ถนนสาย วังเจ๎า-อุทยาน
คลองวังเจ๎า กว๎าง 5
เมตร ยาว 151 เมตร
หนา 0.15 เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

450,000

500,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

142 โครงการปรับปรุง
เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําไว๎
ระบบประปาหมูํบา๎ น อุปโภค บริโภคอยําง
พร๎อมขยายเขต
เพียงพอ
ประปาหมูํที่ 14 บ๎าน
หนองบัวสามัคคี

ปรับปรุงระบบ
น้ําประปาหมูํบา๎ นพร๎อม
ขยายเขตประปา ถัง
กรองเส๎นผําศูนย๑กลาง
80 ซม. ปั้มน้ําพร๎อม
ตู๎ควบคุมขนาด 5.5 แรง
จํานวน 2 ชุด และ
เครื่องจํายสารละลาย
คลอรีน 1 ชุด

143 โครงการขยายเขต
เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
ไฟฟูาแรงต่ํา ซอยสระ เดือดร๎อนให๎ประชาชนมี
ประมง หมูํที่ 14
ไฟฟูาใช๎ในครัวเรือน
บ๎านหนองบัวสามัคคี

อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคจังหวัด
กําแพงเพชร ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา ซอยสระ
ประมง หมูํที่ 14 บ๎าน
หนองบัวสามัคคี

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

189,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จํานวน ประชาชนมีน้ํา
ครัวเรือนที่มี สําหรับอุปโภค
น้ําประปาใช๎ บริโภคเพียงพอ

100,000

จํานวน ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
ครัวเรือนที่ได๎ ในครัวเรือน
ใช๎ไฟฟูา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

การไฟฟูา
สํวน
ภูมิภาค
จังหวัด
กําแพงเพชร

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

144 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ ดําเนินการกํอสร๎างถนน
ลูกรัง หมูํที่ 14 บ๎าน สะดวกและปลอดภัย
ลูกรังเข๎าสระสาธารณะ
หนองบัวสามัคคี
ซอยบ๎านนายสนั่น ทอง
จันทร๑ หมูํที่ 14 บ๎าน
หนองบัวสามัคคี

145 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
หมูํที่ 14 บ๎านหนอง
บัวสามัคคี

ประชาชนมีการสัญจรที่ ซอยสระประมง กว๎าง 4
สะดวกและปลอดภัย
เมตร มีปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 660 ลบ.ม.
ซอยไรํตา-ซอยบ๎านนาย
สนั่น
ซอยเข๎าสระหลวง กว๎าง
4 เมตร ยาว 1,100
เมตร มีปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 660 ลบ.ม.

200,000

200,000

200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

100,000 ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

200,000

กองชําง

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
ซํอมแซม ปลอดภัย

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

146 โครงการกํอสร๎างฝาย เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎ สันกว๎าง 0.50 เมตร
ชะลอน้ําด๎วยกระสอบ ในการอุปโภค บริโภค ฐาน 3.50 เมตร สูง 1
ทรายคลองวังเจ๎า หมูํ และการเกษตร
เมตร ยาว 43 เมตร
ที่ 14 บ๎านหนองบัว
สามัคคี

147 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
ปรับเกลี่ยเรียบ หมูํที่
15 บ๎านไรํพจิ ิตร

ประชาชนมีการสัญจรที่ กว๎าง 4 เมตร ปริมาตร
สะดวกและปลอดภัย
ดินลูกรังไมํน๎อยกวํา
1,254.70 ลบ.ม.
1.ซอยบ๎านนายแหลม
มนต๑สาตร๑
2.ซอย บ๎านนายสมชาย
น๎อยรุํง
3.ซอยบ๎านนางปราณี
พึ่งอาสา

100,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000

จํานวนของ ประชาชนมีน้ําใช๎ใน
ครัวเรือนที่มี การอุปโภค บริโภค
น้ําใช๎
และการเกษตร

กองชําง

200,000

200,000

200,000

200,000

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
ซํอมแซม ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4.ซอยบ๎านนายประกอบ
พุฒวิ ตั ร๑
5.ซอยบ๎านนายสมชัย
นิลรัตนานนท๑
6.ซอยบ๎านนางผัน วรรณา

7.ซอยบ๎านนายประจักร
กลั่นแตง
8.ซอยบ๎านนายลําดวน
นิลรัตนานนท๑
9.ซอยบ๎านนายจํานวน
ทับทอง
10.ซอยบ๎านนายสุรชัย
ปานบุญ
11.ซอยทางเข๎าหมูํบา๎ น
สายตรงปุาไม๎ ขนาด
กว๎าง 4 เมตร ยาว
1,000 เมตร มี
ปริมาตรดินลูกรังไมํน๎อย
กวํา 660 ลูกบาศก๑เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
ที่

โครงการ

148 โครงการกํอสร๎าง
ห๎องควบคุมพร๎อม
เครื่องชั่งทาง
การเกษตร หมูํที่ 15
บ๎านไรํพจิ ิตร

วัตถุประสงค์
เพื่อให๎เกษตรกรมีตาชั่ง
พืชผลทางการเกษตร

149 โครงการปรับปรุง
เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําไว๎
ซํอมแซมระบบประปา อุปโภค บริโภคอยําง
หมูํที่ 15
เพียงพอ
บ๎านไรํพจิ ิตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กํอสร๎างห๎องควบคุม
พร๎อมติดตั้งตราชั่ง
พืชผลทางการเกษตร

300,000

จํานวน 1 แหํง เกษตรกรมี
ห๎องควบคุมพร๎อม
ติดตั้งตราชั่งพืชผล
ทางการเกษตร

กองชําง

ถังกรองเส๎นผําน
ศูนย๑กลาง 80 ซม.
ความสูงไมํรวมขาตั้ง
150 ซม.อัตราน้ําไหล
ผํานเครื่องประมาณ
10,000-15,000ลิตร
ตํอชั่วโมง

100,000

จํานวน ประชาชนมีน้ํา
ครัวเรือนที่ใช๎ สําหรับอุปโภค
น้ําประปา บริโภคเพียงพอ

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

150 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ - กํอสร๎างถนนคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
เสริมเหล็กสายบ๎านไรํ
หมูํที่ 15 บ๎านไรํพจิ ิตร
พิจิตรถึงบ๎านหนองแดน
ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว
127.80 เมตร หนา
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา
766.80 ตารางเมตร
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎าง
ละ 0.50 เมตร
กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ๎านไรํ
พิจิตร ขนาดกว๎าง 6
เมตร ยาว159 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 954 ตารางเมตร
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎าง
ละ 0.50 เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

450,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง
ปลอดภัย

450,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ๎านไรํ
พิจิตร-บ๎านหนองแดน
ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว
170 เมตร หนา 0.15
เมตร

151 โครงการติดตั้งหม๎อ
แปลงไฟฟูา หมูํ 15
บ๎านไรํพจิ ิตร

เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนให๎ประชาชน
สามารถใช๎น้ําในระบบ
ประปาหมูํบา๎ นได๎

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

500,000

- กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ๎านไรํ
พิจิตร-บ๎านหนองแดน
ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว
110 เมตร หนา 0.15
เมตร

500,000

ติดตั้งหม๎อแปลงไฟฟูา
ระบบประปา หมูํ 15
บ๎านไรํพจิ ิตร

200,000

จํานวน ประชาชนมีน้ําเพื่อ
ครัวเรือนที่ได๎ อุปโภคและบริโภค
ใช๎น้ําประปา

กองชําง
(อุดหนุน
การไฟฟูา
สํวน
ภูมิภาค
จังหวัด
กําแพงเพชร)

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

152 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรที่สะดวกและ
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น ปลอดภัย
กพ.ถ24-048 สาย
หลักบ๎านไรํพจิ ิตรถึง
บ๎านปางขนุน หมูํที่
15 บ๎านไรํพจิ ิตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หลักบ๎านไรํพจิ ิตรถึง
บ๎านปางขนุน (ตํอจากจุด
เดิม) ขนาดผิวจราจร
กว๎าง 6 เมตร ยาว 57
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวํา 342 ตาราง
เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.50 เมตร

2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางถนน เพื่อให๎ประชาชนมี
ที่ได๎รับการ การสัญจรที่สะดวก
กํอสร๎าง และปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

153 โครงการปรับปรุง
เพื่อให๎ประชาชนมีการ
ซํอมแซมถนนลูกรัง
สัญจรที่สะดวกและ
พร๎อมวางทํอระบายน้ํา ปลอดภัย
ซอยไกํยําง หมูํที่ 16
บ๎านทุํงธารทอง

ดําเนินการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
พร๎อมวางทํอระบายน้ํา
ซอยไกํยําง ขนาดผิว
จราจร กว๎าง 5 เมตร
ยาว 225 เมตร มี
ปริมาตรดินลูกรังรวมไมํ
น๎อยกวํา 450 ลบ.ม.
พร๎อมวางทํอขนาด Ø
0.60 เมตร จํานวน 2
จุดๆ ละ 5 ทํอน รวม
10 ทํอน

154 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีการ
ลูกรังซอยไกํยําง หมูํที่ สัญจรที่สะดวกและ
16 บ๎านทุํงธารทอง ปลอดภัย

ขนาดกว๎าง 5 เมตร
ปริมาตรดินลูกรังไมํน๎อย
กวํา 187.5 ลบ.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

87,000

100,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางถนน เพื่อให๎ประชาชนมี
ที่ได๎รับการ การสัญจรที่สะดวก
ปรับปรุง และปลอดภัย
ซํอมแซม

กองชําง

ระยะทางถนน เพื่อให๎ประชาชนมี
ที่ได๎รับการ การสัญจรที่สะดวก
กํอสร๎าง และปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

155 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรที่สะดวกและ
ซอยไกํยําง หมูํที่ 16 ปลอดภัย
บ๎านทุํงธารทอง

ขนาดกว๎าง 5 เมตร ยาว
200 เมตร

250,000 ระยะทางถนน เพื่อให๎ประชาชนมี
ที่ได๎รับการ การสัญจรที่สะดวก
กํอสร๎าง และปลอดภัย

กองชําง

156 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรที่สะดวกและ
ซอยบ๎านศิลป์ สิงห๑
ปลอดภัย
โพธิท์ องกุล หมูํที่ 16
บ๎านทุํงธารทอง

ขนาดกว๎าง 5 เมตร ยาว
150 เมตร

250,000 ระยะทางถนน เพื่อให๎ประชาชนมี
ที่ได๎รับการ การสัญจรที่สะดวก
กํอสร๎าง และปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

157 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีการ
พูนดินพร๎อมวางทํอ สัญจรที่สะดวกและ
ระบายน้ํา หมูํที่ 16 ปลอดภัย
บ๎านทุํงธารทอง

กํอสร๎างถนนพูนดิน
พร๎อมวางทํอระบายน้ํา
ซอยต๎นสน งานดินกว๎าง
5 เมตร ยาว 650
เมตร หรือปริมาตรดิน
ไมํน๎อยกวํา 1,768
ลูกบาศก๑เมตร ผิวลูกรัง
กว๎าง 5 เมตร หรือ
ปริมาตรดินลูกรังไมํน๎อย
กวํา 702 ลูกบาศก๑เมตร
พร๎อมวางทํอระบายน้ํา
0.60 เมตร จํานวน 2
จุดๆละ 7 ทํอน

158 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
หมูํที่ 16 บ๎านทุํงธาร
ทอง

ปรับปรุงซํอมแซมถนน
ลูกรังซอยบ๎านนางกําไร
ขนาด กว๎าง 5 เมตร
ปริมาตรดินลูกรังไมํน๎อย
กวํา 890 ลบ.ม.

เพื่อให๎ประชาชนมีการ
สัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

195,000

100,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางถนน เพื่อให๎ประชาชนมี
ที่ได๎รับการ การสัญจรที่สะดวก
กํอสร๎าง และปลอดภัย

กองชําง

ระยะทางถนน เพื่อให๎ประชาชนมี
ที่ได๎รับการ การสัญจรที่สะดวก
ซํอมแซม และปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

159 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
ปรับเกลี่ยเรียบ หมูํที่
16 บ๎านทุํงธารทอง

วัตถุประสงค์
เพื่อให๎ประชาชนมีการ
สัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงซํอมแซมถนน
ลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ
ซอยแก๎มลิง ขนาดกว๎าง
4 เมตร ยาว 1,000
เมตร ปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 600 ลบ.ม.
ปรับปรุงซํอมแซมถนน
ลูกรังซอยแก๎มลิง ขนาด
กว๎าง 5 เมตร ปริมาตร
ดินลูกรังไมํน๎อยกวํา
1,780 ลบ.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

100,000

200,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางถนน เพื่อให๎ประชาชนมี
ที่ได๎รับการ การสัญจรที่สะดวก
ซํอมแซม และปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

160 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรที่สะดวกและ
หมูํที่ 16 บ๎านทุํงธาร ปลอดภัย
ทอง

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเชื่อม หมูํ
ที่ 3 บ๎านคลองเมือง
ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว
135.50 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา
542 ตารางเมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ
0.50 เมตร

250,000

ระยะทางถนน เพื่อให๎ประชาชนมี
ที่ได๎รับการ การสัญจรที่สะดวก
กํอสร๎าง และปลอดภัย

กองชําง

161 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
ปรับเกลี่ยเรียบ หมูํที่
16 บ๎านทุํงธารทอง

-ซอยแก๎มลิง กว๎าง 4
เมตร ปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 1,000 ลบ.
ม.

200,000

ระยะทางถนน เพื่อให๎ประชาชนมี
ที่ได๎รับการ การสัญจรที่สะดวก
ซํอมแซม และปลอดภัย

กองชําง

เพื่อให๎ประชาชนมีการ
สัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

- ซอยบ๎านนายสมาน
บุญมาก กว๎าง 3 เมตร
ยาว 100 เมตร
ปริมาตรดินลูกรังไมํน๎อย
กวํา 45 ลบ.ม.
162 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมขยายเขต
ระบบประปา หมูํที่
16 บ๎านทุํงธารทอง

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ระยะทางถนน
ที่ได๎รับการ
ตัวซํชีอ้วมแซม
ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

100,000

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค บริโภค
เพียงพอ

เดินทํอเมน ทํอพีวซี ี
ขนาดทํอ Ø 2 นิ้ว
ความยาว 1,800 เมตร

200,000

จํานวน ประชาชนมีน้ํา
ครัวเรือนที่ใช๎ สําหรับอุปโภค
น้ําประปา บริโภคเพียงพอ

กองชําง

163 โครงการปรับปรุง
เพื่อให๎ประชาชนมี
สนามกีฬาหมูํบา๎ นหมูํที่ สถานที่ออกกําลังกาย
16 บ๎านทุํงธารทอง และทํากิจกรรมตํางๆ

ปรับปรุงสนามกีฬาใน
หมูํบา๎ น กว๎าง 15 เมตร
ยาว 27 เมตร หรือมี
พื้นที่ลานกีฬา 405
ตารางเมตรพร๎อมติดตั้ง
ปูายโครงการ

113,000

จํานวน ประชาชนมีสถานที่
ประชาชนที่ใช๎ ออกกําลังกายและทํา
สนามกีฬา กิจกรรมตํางๆ

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

164 โครงการขยายเขต
เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ไฟฟูาแรงต่ําพร๎อม
ไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง
ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
หมูํที่ 16 บ๎านทุํงธาร
ทอง

อุดหนุนกิจการไฟฟูาแกํ
สํานักงานการไฟฟูา
ภูมิภาคจังหวัด
กําแพงเพชรเพื่อ
ดําเนินการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ําพร๎อมติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ หมูํ 16
บ๎านทุํงธารทอง

165 โครงการขยายเขต
เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ไฟฟูาแรงต่ํา หมูํที่ 16 ไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง
บ๎านทุํงธารทอง

อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคจังหวัด
กําแพงเพชรขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา หมูํ 16
บ๎านทุํงธารทอง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

450,000

2563
(บาท)
230,000

250,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
ครัวเรือนที่ได๎ ในครัวเรือน
ใช๎ไฟฟูา

การไฟฟูา
สํวน
ภูมิภาค
จังหวัด
กําแพงเพชร

จํานวน ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
ครัวเรือนที่ได๎ ในครัวเรือน
ใช๎ไฟฟูา

การไฟฟูา
สํวน
ภูมิภาค
จังหวัด
กําแพงเพชร

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

166 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา หมูํที่ 17
บ๎านดงซํอม

เพื่อให๎มีระบบการ
ระบายน้ําที่ดีและไมํให๎
เกิดน้ําทํวมขัง

กํอสร๎างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกว๎างภายใน
0.30 เมตร ความลึก
ด๎านใน 0.30 เมตร
ผนังหนา 0.10 เมตร
ยาว 128 เมตร

167 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูํที่ 17
บ๎านดงซํอม

เพื่อให๎มีระบบการ
ระบายน้ําที่ดีและไมํให๎
เกิดน้ําทํวมขัง

กํอสร๎างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว๎าง 0.30 เมตร ลึก
0.30 เมตร ยาว 68
เมตร

2561
(บาท)

200,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

400,000

274,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวนราง มีระบบการระบาย
ระบายน้ําที่ น้าํ ที่ดีไมํเกิดน้ําทํวมขัง
กํอสร๎าง

กองชําง

ร๎อยละของ มีระบบการระบาย
พื้นที่
น้าํ ที่ดีไมํเกิดน้ําทํวมขัง
การเกษตรมี
น้ําใช๎

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

168 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาสามเฟสพร๎อม
ติดตั้งหม๎อแปลง หมูํ
17 บ๎านดงซํอม

วัตถุประสงค์
เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนให๎ประชาชน
สามารถใช๎น้ําในระบบ
ประปาหมูํบา๎ นได๎

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ขยายเขตไฟฟูาสามเฟส
พร๎อมติดตั้งหม๎อแปลง
หมูํ 17 บ๎านดงซํอม

2563
(บาท)

2565
(บาท)

370,000

169 โครงการกํอสร๎าง
เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา หอถังสูงขนาด 10 ลบ.
ระบบประปาหมูํบา๎ น อุปโภค บริโภคเพียงพอ ม. ถึงเติมน้ํา 10 ลบ.ม.
หมูํที่ 17 บ๎านดงซํอม
170 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ กว๎าง 4 เมตร ยาว 75
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
เมตร หนา 0.15 เมตร
ซอยรํวมใจ หมูํที่ 17
กว๎าง 4 เมตร ยาว 115
บ๎านดงซํอม
เมตร หนา 0.15 เมตร

2564
(บาท)

จํานวน ประชาชนมีน้ําเพื่อ
ครัวเรือนที่ได๎ อุปโภคและบริโภค
ใช๎น้ําประปา

450,000

126,000
200,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

450,000

จํานวน ประชาชนมีน้ํา
ครัวเรือนที่ใช๎ สําหรับอุปโภค
น้ําประปา บริโภคเพียงพอ

450,000 ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง
(อุดหนุน
การไฟฟูา
สํวน
ภูมิภาค
จังหวัด
กําแพงเพชร)
กองชําง

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

171 โครงการปรับปรุง
ประชาชนมีการสัญจรที่ - ปรับปรุงซํอมแซม
ซํอมแซมถนนลูกรัง
สะดวกและปลอดภัย
ถนนลูกรังปรับเกลี่ย
หมูํที่ 17 บ๎านดงซํอม
เรียบซอยหลังศาลทาง
แยกกลุํมซ๎ง กว๎าง 4
เมตร ยาว 250 เมตร
มีปริมาตรดินลูกรังไมํ
น๎อยกวํา 150 ลบ.ม.
พร๎อมวางทํอขนาด Ø
0.60 เมตร จํานวน 12
ทํอน และวางทํอขนาด
Ø 0.80 เมตร จํานวน
12 ทํอน
- ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนลูกรังปรับเกลี่ย
เรียบสายหลังวัด กว๎าง 4
เมตร ยาว 550 เมตร
มีปริมาตรดินลูกรังไมํ
น๎อยกวํา 330 ลูกบาศก๑
เมตร
- สายไปกลุํมซํง กว๎าง 4
เมตร ปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 1,776
ลูกบาศก๑เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

200,000

200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2563
(บาท)

2564
(บาท)

200,000

200,000 200,000 ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
ซํอมแซม ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

172 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ กํอสร๎างถนนคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
เสริมเหล็ก ขนาดกว๎าง 4
หมูํที่ 17 บ๎านดงซํอม
เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 106 เมตร หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 424 ตาราง
เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.50 เมตร

200,000

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

173 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ ดําเนินการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
หมูํที่ 17 บ๎านดงซํอม
รํวมใจ (ตํอจากจุดเดิม)
ขนาดผิวจราจร กว๎าง 4
เมตร ยาว 84 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 336 ตารางเมตร
ไหลํทางข๎างละ 0.50
เมตร

200,000

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

174 โครงการกํอสร๎างฝาย เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎
ชะลอน้ําด๎วยกระสอบ ในการอุปโภค บริโภค
ทรายคลองวังเจ๎า หมูํ และการเกษตร
ที่ 17 บ๎านดงซํอม

สันกว๎าง 1.50 เมตร
ฐาน 4.50 เมตร สูง
1.50 เมตร ยาว 40
เมตร

175 โครงการขุดเจาะบํอ
บาดาล หมูํที่ 17
บ๎านดงซํอม

ดําเนินการขุดเจาะบํอ
บาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว
ลึกไมํน๎อยกวํา 80 เมตร

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
เพื่ออุปโภคและบริโภค

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

150,000

100,000

100,000

100,000

300,000

2565
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน 1 จุด ประชาชนมีน้ําใช๎ใน
การอุปโภค บริโภค
และการเกษตร

กองชําง

จํานวน ประชาชนมีน้ําเพื่อ
ครัวเรือนที่มี อุปโภคและบริโภค
น้ําใช๎

กองชําง
(อื่นๆ)

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

176 โครงการซํอมสร๎าง
เพื่อให๎ประชาชนมีการ
ถนนลาดยางผิวทาง สัญจรที่สะดวกและ
แบบเซอร๑เฟสทรีต
ปลอดภัย
เมนต๑ชั้นเดียว รหัส
ทางหลวงท๎องถิ่น
กพ.ถ24-005 สาย
บ๎านทําคูณ-บ๎านคลอง
เจริญ หมูํที่ 18 บ๎าน
คลองเจริญ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการซํอมสร๎าง
ถนนลาดยางผิวทางแบบ
เซอร๑เฟสทรีตเมนต๑ชั้น
เดียวเริ่มจากบริเวณหมูํที่
18 บ๎านคลองเจริญ
ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6
เมตร ยาว 154 เมตร
ไมํมีไหลํทาง หรือมี
พื้นที่ลาดยางไมํน๎อยกวํา
924 ตารางเมตร

2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางถนน ประชาชนได๎รับความ
ที่ได๎รับการ สะดวกในการสัญจร
ซํอมสร๎าง และขนพืชผลทาง
การเกษตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

177 โครงการกํอสร๎างฝาย
น้ําล๎นพร๎อมดาด
คอนกรีตเรียงหินยา
แนว หมูํที่ 18 บ๎าน
คลองเจริญ

วัตถุประสงค์
เพื่อกักเก็บน้ําไว๎ใช๎ใน
การเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กํอสร๎างฝายน้ําล๎นพร๎อม
ดาดคอนกรีตเรียงหินยา
แนวบริเวณไรํนายสุธรรม
เมืองคง สันฝายกว๎าง 2
เมตรฐานกว๎าง 17
เมตรสูง 25 เมตรยาว
14.30เมตรหนา 0.10
เมตรพร๎อมเรียงหินยา
แนว ด๎านหน๎าและ
ด๎านหลังฝาย ด๎านละ
10 เมตร

178 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ - กํอสร๎างถนนคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
เสริมเหล็กซอย 1 เริ่ม
หมูํที่ 18 บ๎านคลอง
จากบ๎านนายพงศ๑ดนัย
เจริญ
มหาบุรษุ ขนาดกว๎าง 4
เมตร ยาว 65.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 262 ตาราง
เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.50 เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

480,000

120,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวนของ กักเก็บน้ําไว๎ใช๎ใน
พื้นที่
การเกษตร
การเกษตรที่มี
น้ําใช๎อยําง
เพียงพอ

กองชําง

จํานวนของ ประชาชนมีการ
ครัวเรือนที่มี สัญจรที่สะดวกและ
ความสะดวก ปลอดภัย
สัญจรและขน
พืชผลสะดวก
รวดเร็ว

กองชําง

เจริญ

สัญจรและขน
พืชผลสะดวก
รวดเร็ว
งบประมาณ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

- ขนาดกว๎าง 4 เมตร
ยาว 200 เมตร หนา
0.15 เมตร
179 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
หมูํที่ 18 บ๎านคลอง
เจริญ

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย 3 เริ่ม
จากบ๎านนายคําภา ดวง
สําราญ ขนาดกว๎าง 4
เมตร ยาว 130 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 520 ตารางเมตร
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎าง
ละ 0.50 เมตร

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

500,000

240,000

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย
500,000

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

180 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
หมูํที่ 18 บ๎านคลอง
เจริญ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 4 เริ่ม
จากบ๎านนายนพพา
ภิรมย๑ ขนาดกว๎าง 4
เมตร ยาว 81.40 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 325.60
ตารางเมตร ไหลํทาง
ลูกรังกว๎างข๎างละ 0.50
เมตร

181 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ ซอย 5 เริ่มจากบ๎าน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
นายชัยยันต๑ นันศรี
หมูํที่ 18 บ๎านคลอง
ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว
เจริญ
58 เมตร หนา 0.15
เมตร รัศมีเลี้ยว 6 ตร.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

150,000

150,000

200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

182 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ ซอยบ๎านนายพิม เมลกุล
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
ขนาดกว๎าง 4 เมตร
หมูํที่ 18 บ๎านคลอง
ยาว 120 เมตรหนา
เจริญ
0.15 เมตร รัศมีเลี้ยว 4
ตร.ม.

183 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
หมูํที่ 18 บ๎านคลอง
เจริญ

ซอยบ๎านนายเกรียงไกร
มาคุม ขนาดกว๎าง 4
เมตร ยาว 170 เมตร
หนา 0.15 เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)
340,000

460,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

184 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
ปรับเกลี่ยเรียบ หมูํที่
18 บ๎านคลองเจริญ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ประชาชนมีการสัญจรที่ 1.สายไปไรํนางจอม
สะดวกและปลอดภัย
กว๎าง 5 เมตร ปริมาตร
ดินลูกรังไมํน๎อยกวํา
285 ลบ.ม.
2.สายบ๎านนายบุญมา
ศรีสวงค๑ กว๎าง 4 เมตร
ปริมาตรดินลูกรังไมํน๎อย
กวํา 390 ลบ.ม.
3.สายต๎นไทร กว๎าง 5
เมตร ปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 2,850 ลบ.
ม.
4.สายไรํนายสิงห๑ ทอง
สุขถึงไรํนายประสิทธิ์
พิลึก กว๎าง 6 เมตร
ปริมาตรดินลูกรังไมํน๎อย
กวํา 2,745 ลบ.ม.

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
ซํอมแซม ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5.สายสระประปา(เริ่ม
จากไรํประไพ พรมเรีย
กว๎าง 6 เมตร ปริมาตร
ดินลูกรังไมํน๎อยกวํา
630 ลบ.ม.
6.ซอยวัดปุา เริ่มจาก
บ๎านนายสังวาล บุญมี
กว๎าง 4 เมตร ปริมาตร
ดินลูกรังไมํน๎อยกวํา
528 ลบ.ม.
7.สายไรํนายสุเทพถึงไรํ
นายสัมพันธ๑ กว๎าง 4
เมตร ยาว 300 เมตร
ปริมาตรดินลูกรังไมํน๎อย
กวํา 180 ลบ.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
8.สายคลองกระแชงถึง
ไรํนายสังวาลย๑ กว๎าง 4
เมตร ยาว 150 เมตร
ปริมาตรดินลูกรังไมํน๎อย
กวํา 90 ลบ.ม. พร๎อม
วางทํอขนาดØ0.80 ม.
จํานวน 6 ทํอน และ
วางทํอขนาด 1.00 ม.
จํานวน 6 ทํอน
9.สายไปไรํนายสถิต
กว๎าง 4 เมตร ยาว 150
เมตร ปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 90 ลบ.ม.
พร๎อมวางทํอขนาด Ø
0.80 ม. จํานวน 12
ทํอน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

10.สายไรํนายสุทศั น๑
กว๎าง 4 เมตร ยาว 300
เมตร ปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 180 ลบ.ม.
185 โครงการกํอสร๎างฝาย
กักเก็บน้ําพร๎อมดาด
คอนกรีตพร๎อมเรียง
หินยาแนว หมูํที่ 18
บ๎านคลองเจริญ

เพื่อกักเก็บน้ําไว๎ใช๎ใน
การเกษตร

ดําเนินการกํอสร๎างฝาย
กักเก็บน้ําดาดคอนกรีต
บริเวณไรํนายบุญชง
เฉียบแหลม สันฝายกว๎าง
2.00 เมตร ฐานกว๎าง
10.00 เมตร สูง 2.00
เมตร ยาว 16.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร พร๎อม
เรียงหินยาแนวหน๎าฝาย
ยาว 5 เมตร ท๎ายฝาย
ยาว 10.00 เมตร

428,000

จํานวนของ กักเก็บน้ําไว๎ใช๎ใน
พื้นที่
การเกษตร
การเกษตรที่มี
น้ําใช๎

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

186 โครงการกํอสร๎างฝาย เพื่อกักเก็บน้ําไว๎ใช๎ใน
น้ําล๎นพร๎อมดาด
การเกษตร
คอนกรีต บริเวณไรํ
นายนพพล แสงไข หมูํ
ที่ 18 บ๎านคลองเจริญ

คอนกรีตสันฝายกว๎าง 2
เมตร ฐานกว๎าง 10
เมตร สูง 2 เมตร ยาว 6
เมตร หนา 0.10 เมตร

187 โครงการปรับปรุง
เพื่อให๎ประชาชนมีการ
ซํอมแซมถนนคอนกรีต สัญจรที่สะดวกและ
เสริมเหล็กรหัสทาง
ปลอดภัย
หลวงท๎องถิ่น กพ.ถ
24-016 สายซอย 4
หมูํที่ 5 เชื่อมหมูํที่
19 (ซอยข๎างโรงเรียน
โกสัมพี) หมูํที่ 19
บ๎านวังใหมํ

ปรับปรุงซํอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรหัส
ทางหลวงท๎องถิ่น กพ.ถ
24-016 สายซอย 4
หมูํที่ 5 เชื่อมหมูํที่ 19
(ซอยข๎างโรงเรียนโกสัม
พี) ขนาดผิวจราจร กว๎าง
6 เมตร ยาว 58.5
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวํา 351 ตาราง
เมตร ไหลํทางลูกรังข๎าง
ละ 0.50 เมตร

2561
(บาท)
300,000

200,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวนของ กักเก็บน้ําไว๎ใช๎ใน
พื้นที่
การเกษตร
การเกษตรที่มี
น้ําใช๎

กองชําง

ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
ปรับปรุง ปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

188 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนมีการสัญจรที่ กํอสร๎างถนนคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย
เสริมเหล็ก(ซอยบ๎าน
หมูํที่ 19 บ๎านวังใหมํ
นายกองแก๎ว รอดทนงค๑
) ขนาดกว๎าง 6 เมตร
ยาว160 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา
960 ตารางเมตร ไหลํ
ทางลูกรังข๎างละ 0.50
เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)
451,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางถนน ประชาชนมีการ
ที่ได๎รับการ สัญจรที่สะดวกและ
กํอสร๎าง ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

189 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนสามารถใช๎
กํอสร๎างถนนคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส๎นทางสะดวก รวดเร็ว เสริมเหล็ก ซอยบ๎าน
หมูํที่ 19 บ๎านวังใหมํ และปลอดภัย
นายสําราญ เริ่มจาก
บ๎านนายสมพงค๑ สาม
แขกถึงบ๎านนางนิภา
หวํางจ๏อย กว๎าง 4
เมตร ยาว 44 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 176 ตารางเมตร
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎าง
ละ 0.50 เมตร
190 โครงการปรับปรุงเสียง เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ไร๎สาย หมูํที่ 19 บ๎าน ข๎อมูลขําวสาร
วังใหมํ

ปรับปรุงเสียงไร๎สาย
จํานวน 5 จุด พร๎อม
เครื่องรับสัญญาณ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

100,000

500,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
กํอสร๎าง รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

จํานวนของ ประชาชนได๎รับ
ประชาชนที่ ข๎อมูลขําวสารครบถ๎วน
ได๎รับขําวสาร

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

191 โครงการวางทํอ
เพื่อให๎การระบายน้ําได๎
ระบายน้ํา คสล.พร๎อม ดีปอู งกันน้ําทํวม
บํอพักสําเร็จรูป หมูํที่
19 บ๎านวังใหมํ

ดําเนินการวางทํอ
450,000
ระบายน้ํา คสล. พร๎อม
บํอพักสําเร็จรูปซอย
บ๎านนายชม ทองละมัย
ทํอ คสล.ขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลาง 0.60
เมตร จํานวน 158 ทํอน
พร๎อมยาแนวรอยตํอ
และติดตั้งบํอพัก คสล.
สําเร็จรูป จํานวน 17 จุด

192 โครงการกํอสร๎างทํอ
ระบายน้ํา หมูํที่ 19
บ๎านวังใหมํ

ซอยบ๎านนางปิยฉัตร
คูหามณีรัตน๑ ขนาดกว๎าง
1 เมตร ยาว 75 เมตร

เพื่อให๎การระบายน้ําได๎
ดีปอู งกันน้ําทํวม

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวนของ การระบายน้ําได๎ดี
ครัวเรือนที่ ปูองกันน้ําทํวม
ไมํมีน้ําทํวมขัง

กองชําง

จํานวนของ การระบายน้ําได๎ดี
ครัวเรือนที่ ปูองกันน้ําทํวม
ไมํมีน้ําทํวมขัง

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

193 โครงการปรับปรุง
ประชาชนสามารถใช๎
ปรับปรุงซํอมแซมถนน
ซํอมแซมถนนคอนกรีต เส๎นทางสะดวก รวดเร็ว คอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมเหล็ก หมูํที่ 19 และปลอดภัย
ซอยบ๎านนายกองแก๎ว
บ๎านวังใหมํ
รอดทนงค๑ กว๎าง 6 เมตร
ยาว 58 เมตร หนา
0.15 เมตร มีพื้นที่เท
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา
348 ตารางเมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ
0.50 เมตร

2561
(บาท)
194,300

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
ซํอมแซม รวดเร็วและปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

194 โครงการปรับปรุง
ประชาชนสามารถใช๎
ปรับปรุงซํอมแซมถนน
ซํอมแซมถนนคอนกรีต เส๎นทางสะดวก รวดเร็ว คอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมเหล็ก หมูํที่ 19 และปลอดภัย
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น
บ๎านวังใหมํ
กพ.ถ.24-016 สายซอย
4 หมูํที่ 5 เชื่อมหมูํที่
19 (ซอยข๎างโรงเรียน
บ๎านโกสัมพี) กว๎าง 6
เมตร ยาว 58.5 เมตร
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่
เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา
351 ตารางเมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)
200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
ซํอมแซม รวดเร็วและปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

195 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนสามารถใช๎
โครงการถนนลูกรัง
ลูกรังคูํขนานกับทาง เส๎นทางสะดวก รวดเร็ว พร๎อมบดอัด พร๎อมวาง
หลวงหมายเลข 1 หมูํ และปลอดภัย
ทํอระบายน้ํา ทางหลวง
ที่ 19 บ๎านวังใหมํ
หมายเลข 1 ขนาดกว๎าง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
6 เมตร ยาว 200 เมตร
หมูํที่ 19 บ๎านวังใหมํ

196 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
ปรับเกลี่ยเรียบ หมูํที่
19 บ๎านวังใหมํ

ประชาชนสามารถใช๎
1.สายทางเข๎าหมูํ 13
เส๎นทางสะดวก รวดเร็ว บ๎านบุํงตะคล๎อ กว๎าง 6
และปลอดภัย
เมตร ปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 450 ลบ.ม.
2.ซอย 3 เริ่มจากบ๎าน
นายเลิศ คําเอื้อย กว๎าง
4 เมตร ปริมาตรดิน
ลูกรังไมํน๎อยกวํา 300
ลบ.ม.

200,000

200,000

200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

500,000 ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
กํอสร๎าง รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

200,000

กองชําง

ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
ปรับปรุง รวดเร็วและปลอดภัย
ซํอมแซม

ปรับปรุง
ซํอมแซม

รวดเร็วและปลอดภัย

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3.ซอยร๎านแซบอีหลี
(พร๎อมวางทํอระบายน้ํา
กว๎าง 4 เมตร ปริมาตร
ดินลูกรังไมํน๎อยกวํา
120 ลบ.ม.
4.สายคูํขนานถนน
พหลโยธิน กว๎าง 5 เมตร
ปริมาตรดินลูกรังไมํ
น๎อยกวํา 750 ลบ.ม.
5.ซอยบ๎านนางขันเงิน สี
เขียว กว๎าง 5 เมตร
ปริมาตรดินลูกรังไมํน๎อย
กวํา 187.5 ลบ.ม.
6.ซอย 5 (บริเวณเสา
ไฟฟูาใหญํ)กว๎าง 4 เมตร
ปริมาตรดินลูกรังไมํ
น๎อยกวํา 240 ลบ.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
7.สายเข๎าคลองตลุก
กว๎าง 4 เมตร ยาว 200
เมตร ปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 120 ลบ.ม.
8.ซอย 3 บ๎านโหนํง
กว๎าง 4 เมตร ยาว 400
เมตร ปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 240 ลบ.ม.
พร๎อมวางทํอระบายน้ํา
Ø0.60 เมตร จํานวน
12 ทํอน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

197 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรที่สะดวกและ
หมูํที่ 20 บ๎านคลอง ปลอดภัย
แตงโม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 บริเวณบ๎านนาย
เจริญ ขจรศักดิ์ ขนาด
ผิวจราจร กว๎าง 4 เมตร
ยาว 42 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา
168 ตารางเมตร ไหลํ
ทางลูกรังข๎างละ 0.50
เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

200,000

100,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
กํอสร๎าง รวดเร็วและปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จุดที่ 2 สายเข๎าฝาย
บริเวณนานายสามิตร
กลํอมกลม ขนาดผิว
จราจรกว๎าง 4 เมตร
ยาว 43 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา
168 ตารางเมตร ไหลํ
ทางลูกรังข๎างละ 0.50
เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

100,000

198 โครงการปรับปรุง
เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
ซํอมแซมระบบประปา อุปโภคบริโภคเพียงพอ
หมูํที่ 20 บ๎านคลอง
แตงโม

เปลี่ยนซัพเมอร๑ส จาก
1.5 แรงม๎า เป็น 2.5
แรงม๎า

100,000

จํานวน ประชาชนมีน้ํา
ครัวเรือนที่มี สําหรับอุปโภค
น้ําประปาใช๎ บริโภคเพียงพอ

กองชําง

199 โครงการกํอสร๎างถังกัก เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
เก็บน้ํา หมูํที่ 20
อุปโภคบริโภค
บ๎านคลองแตงโม

ถังเก็บน้ําขนาดความจุ
20 ลบ.ม. กว๎าง
3.50x3.50x2.50
เมตร

300,000

จํานวน ประชาชนมีน้ํา
ครัวเรือนที่ใช๎ สําหรับอุปโภค บริโภค
น้ําประปา

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

200 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนสามารถใช๎
กํอสร๎างถนนคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส๎นทางสะดวก รวดเร็ว เสริมเหล็ก ตํอจากจุด
หมูํที่ 20 บ๎านคลอง และปลอดภัย
เดิม บริเวณบ๎านนาย
แตงโม
เจริญ ขจรศักดิ์ ขนาด
กว๎าง 4 เมตร ยาว 55
เมตร หนา 0.15 เมตร
มีพื้นที่เทคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 220 ตาราง
เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.50 เมตร

100,000

ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
กํอสร๎าง รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

201 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนสามารถใช๎
กํอสร๎างถนนคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส๎นทางสะดวก รวดเร็ว เสริมเหล็กตํอจากจุดเดิม
หมูํที่ 20 บ๎านคลอง และปลอดภัย
สายเข๎าฝายบริเวณ
แตงโม
บ๎านนายสามิตร กลํอม
กลม ขนาดกว๎าง 4 เมตร
ยาว 43 เมตร หนา
0.15 เมตร มีพื้นที่เท
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา
172 ตารางเมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ
0.50 เมตร

100,000

ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
กํอสร๎าง รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

202 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนสามารถใช๎
- กํอสร๎างถนนคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส๎นทางสะดวก รวดเร็ว เสริมเหล็กสาย
หมูํที่ 20 บ๎านคลอง และปลอดภัย
กลางบ๎านคลองแตงโม
แตงโม
ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว
110 เมตร หนา 0.15
เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวํา 440 ตาราง
เมตร
- กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย
กลางบ๎านคลองแตงโม
กว๎าง 4 เมตร ยาว 230
เมตร หนา 0.15 เมตร
203 โครงการกํอสร๎างทํอ เพื่อให๎การระบายน้ํา
ลอดเหลี่ยม หมูํที่ 20 สะดวกยิ่งขึ้น
บ๎านคลองแตงโม

กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม
คลองแตงโม บริเวณนา
นายสมาน กลํอมกลม
(พร๎อมประตูเปิด-ปิด)
ทํอขนาดกว๎าง
2.10x2.10 เมตร ยาว
8.00 เมตร ชนิด 2 ชํอง

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
กํอสร๎าง รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

จํานวนของ การระบายน้ําสะดวก
พื้นที่
ยิ่งขึ้น
การเกษตรมี
การระบายน้ํา
สะดวก

กองชําง

450,000

423,000

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

204 โครงการกํอสร๎างฝาย เพื่อให๎ประชาชนมีใช๎ใน สันฝายกว๎าง 2 เมตร
กักเก็บน้ําคลองแตงโม การเกษตรเพียงพอ
ฐานกว๎าง 10 เมตร สูง
จุดไรํนายสมนึก พึ่ง
2 เมตร ยาว 9 เมตร
ช๎าง หมูํที่ 20 บ๎าน
คลองแตงโม

205 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
ปรับเกลี่ยเรียบ หมูํที่
20 บ๎านคลองแตงโม

ประชาชนสามารถใช๎
1.ซอยบ๎านนายเจริญ
เส๎นทางสะดวก รวดเร็ว ขจรศักดิ์ กว๎าง 4 เมตร
และปลอดภัย
ปริมาตรดินลูกรังไมํน๎อย
กวํา 60 ลบ.ม.
2.สายใต๎สายไฟเริ่มจาก
คลองแตงโม กว๎าง 4
เมตร ปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 600 ลบ.ม.
3.ซอยไปบล็อกคอน
เวิร๑ส กว๎าง 4 เมตร ยาว
200 เมตร ปริมาตร
ดินลูกรังไมํน๎อยกวํา
120 ลบ.ม.

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

200,000

100,000

100,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จํานวนของ ประชาชนมีน้ําใช๎ใน
พื้นที่
การเกษตรเพียงพอ
การเกษตรที่มี
น้ําเพียงพอ

100,000

200,000

200,000 ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
ซํอมแซม รวดเร็วและปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

4.สายคูํขนานกับทาง
หลวงหมายเลข 1 กว๎าง
4 เมตร ยาว 300
เมตร ปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 180 ลบ.ม.
5.ทางเข๎าหมูํบา๎ นทาง
สายไฟ กว๎าง 4 เมตร
ยาว 640 เมตร
ปริมาตรดินลูกรังไมํน๎อย
กวํา 384 ลบ.ม.
206 โครงการปรับปรุง
เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
ซํอมแซมระบบประปา อุปโภคบริโภค
หมูํบา๎ น หมูํที่ 20
บ๎านคลองแตงโม

ปรับปรุงซํอมแซมระบบ
ประปาหมูํบา๎ น ถังน้ําใส
คสล.ขนาด
3.00x5.00 เมตร สูง
2.00 เมตร ถังกรอง
น้ําประปาพร๎อมวางทํอ
เมนต๑พวี ซี ี ขนาด Ø 2
นิ้ว ระยะทาง 150 เมตร

363,000

จํานวน จํานวนครัวเรือนมีน้ํา
ครัวเรือนที่ใช๎ สําหรับอุปโภคบริโภค
น้ําประปา

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

207 โครงการปรับปรุง
ประชาชนสามารถใช๎
สายกลางบ๎านคอลง
ซํอมแซมถนนคอนกรีต เส๎นทางสะดวก รวดเร็ว แตงโมเริ่มจากบ๎านนาย
เสริมเหล็ก หมูํที่ 20 และปลอดภัย
ประทวน ทายะ กว๎าง 4
บ๎านคลองแตงโม
เมตร ยาว 35 เมตร
หนา 0.10 เมตร

208 โครงการกํอสร๎างฝาย เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
น้ําล๎นคลองแตงโม
เพือ่ ทําการเกษตร
บริเวณบ๎านนายวิเชียร
เมืองนิล หมูํที่ 20
บ๎านคลองแตงโม

สันฝายกว๎าง 2 เมตร
ฐานกว๎าง 8 เมตร สูง
1.50 เมตร ยาว 8.40
เมตร

2563
(บาท)
110,000

200,000

200,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
ซํอมแซม รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

จํานวนของ ประชาชนมีน้ําทํา
พื้นที่
การเกษตร
การเกษตรที่มี
น้ํา

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

209 โครงการติดตั้งไฟฟูา
โซลําเซลล๑บริเวณ
อาคารอเนกประสงค๑
หมูํ 20 บ๎านคลอง
แตงโม

เพื่อให๎มีไฟฟูาสํองสวํางใช๎ ติดตั้งไฟฟูาโซลําเซลล๑
บริเวณอาคาร
อเนกประสงค๑ หมูํ 20
บ๎านคลองแตงโม

200,000

210 โครงการกํอสร๎างถนน
ลูกรังคูํขนานกับทาง
หลวงหมายเลข 1 หมูํ
20 บ๎านคลองแตงโม

เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการรับ-สํงนักเรียน
และเพิ่มความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย๑สิน

500,000

เพื่อกํอสร๎างถนนลูกรัง
คูํขนานกับทางหลวง
หมายเลข 1 (ตํอจากจุด
เดิมถึงหน๎าโรงเรียน
โกสัมพีวทิ ยา) ขนาด
กว๎าง 5 เมตร ยาว 600
เมตร สูง 1.20 เมตร

2564
(บาท)

500,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน 1 แหํง มีไฟฟูาสํองสวํางใช๎

กองชําง

ระยะทางที่ ประชาชนได๎รับความ
ได๎รับการ สะดวกในการสัญจร
กํอสร๎าง

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

211 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนสามารถใช๎
ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว
ลูกรังคูํขนานกับทาง เส๎นทางสะดวก รวดเร็ว 600 เมตร
หลวงหมายเลข 1 (ตํอ และปลอดภัย
จากจุดเดิม หมูํที่ 20
บ๎านคลองแตงโม

212 โครงการปรับปรุง
เพื่อให๎ประชาชนมีการ
ซํอมแซมถนนลูกรัง
สัญจรที่สะดวกและ
หมูํที่ 21 บ๎านหนองบง ปลอดภัย

ดําเนินการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง สาย
มอสีเสียด กว๎าง 4 เมตร
ยาว 450 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินลูกรังไมํ
น๎อยกวํา 1,800
ลูกบาศก๑เมตร

200,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

500,000 ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
กํอสร๎าง รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
ปรับปรุง รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

213 โครงการซํอมสร๎าง
เพื่อให๎ประชาชนมีการ
ถนนคอนกรีตเสริม
สัญจรที่สะดวกและ
เหล็ก รหัสทางหลวง ปลอดภัย
ท๎องถิ่น กพ.ถ
24-064 สายซอย 3
เจริญสุข หมูํที่ 21
บ๎านหนองบง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการซํอมสร๎าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอย 3 เจริญสุข
จํานวน 2 จุด จุดที่ 1
ขนาดผิวจราจร กว๎าง 4
เมตร ยาว 109 เมตร
หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 436 ตารางเมตร
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎าง
ละ 0.50 เมตร
จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจร
กว๎าง 4 เมตร ยาว 15
เมตร หนา 0.15 เมตร
รัศมีเลี้ยว 2 ข๎างมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวํา 25 ตร.ม.
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
รวมไมํน๎อยกวํา 85
ตารางเมตร ไหลํทางข๎าง
ละ 0.50 เมตร

2561
(บาท)
235,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
ซํอมสร๎าง รวดเร็วและปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กว๎าง 4 เมตร ยาว
112 เมตร หนา 0.10
เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา
360 ตารางเมตร ไหลํ
ทางลูกรังข๎างละ 0.50
เมตร

214 โครงการปรับปรุง
เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
ซํอมแซมระบบประปา อุปโภค บริโภค เพียงพอ
หมูํบา๎ น หมูํที่ 21
บ๎านหนองบง

ปรับปรุงซํอมแซมระบบ
ประปาหมูํบา๎ น ติดตั้ง
ระบบกรองน้ํา(ชนิดถัง
เหล็ก) ระบบพลังงานโซ
ลําเซลล๑ จํานวน 6 แผง

215 โครงการกํอสร๎างลาน เพื่อให๎ประชาชนมีที่
กีฬาอเนกประสงค๑
สําหรับออกกําลังกาย
คอนกรีตเสริมเหล็ก และจัดกิจกรรมตํางๆ
หมูํที่ 21 บ๎านหนองบง

บริเวณหน๎าวัดบ๎าน
หนองบง ขนาดความ
กว๎าง 14.50 เมตร
ความยาว 24 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 348 ตารางเมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

200,000

490,000

200,000

จํานวน ประชาชนมีน้ําอุปโภค
ครัวเรือนที่ใช๎ บริโภค เพียงพอ
น้ําประปา

กองชําง

จํานวน ประชาชนมีที่สําหรับ
ประชาชนที่ ออกกําลังกายและจัด
เลํนกีฬา กิจกรรมตํางๆ

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

216 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนสามารถใช๎
ซอยเก๎าร๎อยไรํ
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส๎นทางสะดวก รวดเร็ว ขนาดกว๎าง 5 เมตร ยาว
หมูํที่ 21 บ๎านหนองบง และปลอดภัย
170 เมตร หนา 0.15
เมตร

2565
(บาท)

500,000

ขนาดกว๎าง 5 เมตร ยาว
130 เมตร หนา 0.15
เมตร
217 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนสามารถใช๎
กํอสร๎างถนนคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส๎นทางสะดวก รวดเร็ว เสริมเหล็กซอยศาลเจ๎า
หมูํที่ 21 บ๎านหนองบง และปลอดภัย
พํอปูุดํา เริ่มจากบ๎าน
นายชูฤกษ๑ มีชัย ขนาด
กว๎าง 4 เมตร ยาว 140
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวํา 560 ตาราง
เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.50 เมตร

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
กํอสร๎าง รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
กํอสร๎าง รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

350,000

250,000

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

218 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนสามารถใช๎
1.ซอยบ๎านนาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส๎นทางสะดวก รวดเร็ว ซํอนกลิ่น กล่ําปวน
หมูํที่ 21 บ๎านหนองบง และปลอดภัย
ขนาดกว๎าง 3 เมตร ยาว
84 เมตร หนา 0.15
เมตร
2.สายหน๎าวัดหนองบง
ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว
1,000 เมตร หนา
0.15 เมตร
3.ซอย 4 กว๎าง 4 เมตร
ยาว 50 เมตร หนา
0.15 เมตร
4.ซอยบ๎านนางจําปี
สิงห๑แรง กว๎าง 3 เมตร
ยาว 30 เมตร หนา
0.15 เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

200,000

200,000

200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

200,000 ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
กํอสร๎าง รวดเร็วและปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

219 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
ปรับเกลี่ยเรียบ หมูํที่
21 บ๎านหนองบง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ประชาชนสามารถใช๎
1.ซอยบ๎านนาง
เส๎นทางสะดวก รวดเร็ว ซํอนกลิ่น กล่ําปวน
และปลอดภัย
ขนาดกว๎าง 3 เมตร ยาว
84 เมตร
2.สายหน๎าวัดหนองบง
ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว
1,000 เมตร
3.ซอย 4 กว๎าง 4 เมตร
ยาว 550 เมตร มี
ปริมาตรดินลูกรังไมํน๎อย
กวํา 330 ลูกบาศก๑เมตร
4.ซอยบ๎านนางจําปี
สิงห๑แรง กว๎าง 3 เมตร
ยาว 30 เมตร
5.ซอย 3 กว๎าง 4 เมตร
ยาว 550 เมตร มี
ปริมาตรดินลูกรังไมํน๎อย
กวํา 330 ลูกบาศก๑เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

200,000 ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
ซํอมแซม รวดเร็วและปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

6.สายมอสีเสียด กว๎าง 4
เมตร ยาว 450 เมตร
มีปริมาตรดินลูกรังไมํ
น๎อยกวํา 1,800
ลูกบาศก๑เมตร
220 โครงการปรับปรุง
ประชาชนสามารถใช๎
สายหนองวัวดําเริ่มจาก
ซํอมแซมถนนลูกรัง
เส๎นทางสะดวก รวดเร็ว บ๎านนายสมพาค อมร
หมูํที่ 21 บ๎านหนองบง และปลอดภัย
สุฒธิ รรม ขนาดกว๎าง 4
เมตร ปริมาณดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 300 ลบ.ม.

221 โครงการปรับปรุง
เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ซํอมแซมเสียงตามสาย ขําวสารอยํางทั่วถึง
หมูํที่ 21 บ๎านหนอง
บง

ภายในหมูํบา๎ น

240,000

150,000

ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
ซํอมแซม รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

จํานวน ประชาชนได๎รับ
ครัวเรือนที่ ขําวสารอยํางทั่วถึง
ได๎รับข๎อมูล
ขําวสาร

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

222 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรที่สะดวกและ
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น ปลอดภัย
กพ.ถ.24-066
สายซอยผู๎ใหญํ
ฟูาคํารณ หนูรอด หมูํ
ที่ 22 บ๎านมอรังงาม

ดําเนินการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยผู๎ใหญํฟาู คํารณ
หนูรอด (ตํอจากจุดเดิม)
ขนาดผิวจราจร กว๎าง 4
เมตร ยาว 84 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหลํ
ทางข๎างละ 0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวํา 336 ตาราง
เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.50 เมตร

200,000

223 โครงการติดตั้งสถานี เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ลูกขํายเครื่องรับ
ขําวสารอยํางทั่วถึง
สัญญาณเสียงไร๎สาย
หมูํที่ 22 บ๎านมอรังงาม

ติดตั้งสถานีลูกขําย
เครื่องรับสัญญาณเสียง
ไร๎สาย จํานวน 1 สถานี
พร๎อมลําโพง จํานวน 4
ชุด

91,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
กํอสร๎าง รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

จํานวนของ ประชาชนได๎รับ
ประชาชนที่ ข๎อมูลขําวสารทั่วถึง
ได๎รับขําวสาร

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

224 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรที่สะดวกและ
หมูํที่ 22 บ๎านมอรัง ปลอดภัย
งาม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 ซอยประปาเริ่ม
จากบ๎านนายสํารวย
โพธิอ์ ํอง ถึงถนนสาย
อุทยานคลองวังเจ๎า-วัง
เจ๎า กว๎าง 4 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 12.5
เมตร รัศมีเลี้ยวมีพื้นที่
62.5 ตารางเมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา
112.5 ตารางเมตร
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎าง
ละ 0.50 เมตร

2561
(บาท)
359,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางถนน เพื่อให๎ประชาชนมี
ที่ได๎รับการ การสัญจรที่สะดวก
กํอสร๎าง และปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จุดที่ 2 ซอยประปาเริ่ม
จากปุาชุมชนถึงไรํนาย
ณรงค๑ เพชรวิเศษ กว๎าง
4 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 151 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา
604 ตารางเมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ
0.50 เมตร
225 โครงการวางทํอ
เพื่อให๎ประชาชนมีการ
ระบายน้ําพร๎อมดาด สัญจรที่สะดวกและ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ปลอดภัย
และเสริมคอสะพาน
ข๎ามคลองวังเจ๎า หมูํที่
22 บ๎านมอรังงาม

วางทํอระบายน้ําพร๎อม
ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก
และเสริมคอสะพานข๎าม
คลองวังเจ๎าบริเวณซอย
ประปา ขนาด 0.40
เมตร ขนาดทางข๎าม
กว๎าง 3.2 เมตร ยาว
45 เมตร หนา 0.15
เมตร

450,000

ระยะทางถนน เพื่อให๎ประชาชนมี
ที่ได๎รับการ การสัญจรที่สะดวก
กํอสร๎าง และปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

226 โครงการปรับปรุง
เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ซํอมแซมเสียงไร๎สาย ขําวสารอยํางทั่วถึง
หมูํที่ 22 บ๎านมอรังงาม

ปรับปรุงซํอมแซมเสียง
ไร๎สายภายในหมูํบา๎ น
จํานวน 3 จุด พร๎อม
เครื่องรับสัญญาณ

227 โครงการปรับปรุง/
เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
ซํอมแซมระบบประปา สําหรับอุปโภค บริโภค
หมูํบา๎ นหมูํที่ 22 บ๎าน
มอรังงาม

ดําเนินการปรับปรุง
ซํอมแซมระบบประปา
ภายในหมูํบา๎ น

228 โครงการปรับปรุง
เพื่อให๎ประชาชนมีการ
ซํอมแซมถนนลูกรัง
สัญจรที่สะดวกและ
หมูํที่ 22 บ๎านมอรังงาม ปลอดภัย

1.ปรับเกลี่ยเรียบซอย
บ๎านนายพิศ นางตัน
กว๎าง 4 เมตร ยาว
1,100 เมตร ปริมาตร
ดินลูกรังไมํน๎อยกวํา
660 ลบ.ม.
2.ซอยบ๎านนางไสว
(พร๎อมวางทํอระบายน้ํา)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

300,000

600,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวนของ ประชาชนได๎รับ
ประชาชนที่ ข๎อมูลขําวสารทั่วถึง
ได๎รับขําวสาร

กองชําง

จํานวน ประชาชนมีน้ํา
ครัวเรือนที่ใช๎ สําหรับอุปโภค
น้ําประปา บริโภคเพียงพอ

กองชําง

200,000 ระยะทางถนน เพื่อให๎ประชาชนมี
ที่ได๎รับการ การสัญจรที่สะดวก
ซํอมแซม และปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

229 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรที่สะดวกและ
ซอยชายน้ําเกํา หมูํที่ ปลอดภัย
22 บ๎านมอรังงาม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กว๎าง 4 เมตร ยาว 84
เมตร หนา 0.15 เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

กว๎าง 4 เมตร ยาว 84
เมตร หนา 0.15 เมตร

เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ปูาตั๋น หมูํ 22 บ๎านมอ
รังงาม ขนาดกว๎าง 4
เมตร ยาว 105 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 420 ตร.ม ไหลํ
ทางลูกรังข๎างละ 0.50
เมตร

2565
(บาท)

200,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ
เส๎นทางสะดวก
กํอสร๎าง
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
กํอสร๎าง รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

200,000

กว๎าง 4 เมตร ยาว 84
เมตร หนา 0.15 เมตร
230 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรที่สะดวกและ
หมูํ 22 บ๎านมอรังงาม ปลอดภัย

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

200,000

198,000

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

231 โครงการกํอสร๎างฝาย เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎
ชะลอน้ําด๎วยกระสอบ ในการอุปโภค บริโภค
ทรายคลองวังเจ๎า หมูํ และการเกษตร
ที่ 22 บ๎านมอรังงาม

สันกว๎าง 1.50 เมตร
ฐาน 4.50 เมตร สูง
1.50 เมตร ยาว 30
เมตร

232 โครงการซํอมสร๎าง
ถนนลาดยางแบบผิว
พาราแอสฟัลท๑ติก
คอนกรีต สายรอบ
นอกหมูํบา๎ นเขาชัย
โพธิ-์ ทางหลักไปหมูํที่
23 ,หมูํที่ 25

ดําเนินการซํอมสร๎าง
ถนนลาดยางแบบผิว
พาราแอสฟัลท๑ติกคอนก
รีต ขนาดกว๎าง 6 เมตร
ไหลํทางลาดยางข๎างละ
0.50 เมตร

ประชาชนสามารถใช๎
เส๎นทางสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

121,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวนของ ประชาชนมีน้ําใช๎ใน
ครัวเรือนที่มี การอุปโภค บริโภค
น้ําใช๎
และการเกษตร

500,000

500,000

ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
ซํอมสร๎าง รวดเร็วและปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

233 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนสามารถใช๎
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส๎นทางสะดวกรวดเร็ว
หมูํที่ 23 บ๎านคลองเปูา และปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ๎านคลอง
เปูาเชื่อมหมูํที่ 8 บ๎าน
เขาชัยโพธิ์
กว๎าง 6 เมตร ยาว
113.70 เมตร หนา
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา
682.20 ตร.ม ไหลํทาง
ลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร

กว๎าง 6 เมตร ยาว 145
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวํา 864 ตร.ม
ไหลํทางลูกรังข๎างละ
0.50 เมตร
กว๎าง 6 เมตร ยาว 150
เมตร หนา 0.15 เมตร

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ
เส๎นทางสะดวก
กํอสร๎าง
รวดเร็วและปลอดภัย

400,000

400,000

400,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

234 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนสามารถใช๎
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส๎นทางสะดวกรวดเร็ว
หมูํที่ 23 บ๎านคลองเปูา และปลอดภัย

กว๎าง 6 เมตร ยาว 148
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวํา 888 ตร.ม
ไหลํทางลูกรัง 2 ข๎าง
กว๎างข๎างละ 0.50 เมตร
และวางทํอระบายน้ํา
เส๎นผําศูนย๑กลาง 0.60
เมตร จํานวน 18 ทํอน

235 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนสามารถใช๎
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส๎นทางสะดวกรวดเร็ว
สายบ๎านนายนิยม
และปลอดภัย
วงษ๑มี หมูํที่ 23 บ๎าน
คลองเปูา

กว๎าง 6 เมตร ยาว 250
เมตร หนา 0.15 เมตร

2561
(บาท)
420,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
กํอสร๎าง รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

500,000 ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
กํอสร๎าง รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

236 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
ปรับเกลี่ยเรียบ หมูํที่
23 บ๎านคลองเปูา

วัตถุประสงค์
ประชาชนสามารถใช๎
เส๎นทางสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.สายบ๎านคลองเปูา
เชื่อมที่ 8 บ๎านเขาชัย
โพธิ์ กว๎าง 5 เมตร
ปริมาตรดินลูกรังไมํน๎อย
กวํา 2,025 ลบ.ม.
2.สายกลุํมซ๎ง กว๎าง 6
เมตร ยาว 450 เมตร
ปริมาตรดินลูกรังไมํน๎อย
กวํา 405 ลบ.ม.
3.สายบ๎านผู๎ชํวยอรัญญา
กว๎าง 6 เมตร ปริมาตร
ดินลูกรังไมํน๎อยกวํา
360 ลบ.ม.
4.สายบ๎านคลองเปูา
หมูํที่ 23 บ๎านคลองเปูา
กว๎าง 4 เมตร ปริมาตร
ดินลูกรังหมํน๎อยกวํา
498 ลบ.ม. พร๎อมวาง
ทํอระบายน้ํา ขนาด Ø
1.0 ม. 6 ทํอน

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
ซํอมแซม รวดเร็วและปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
ซํอมแซม รวดเร็วและปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

5.ซอยลานมันศิริโสภา
กว๎าง 4 เมตร ปริมาตร
ดินลูกรังไมํน๎อยกวํา
1,050 ลบ.ม.
6.สายไรํนายลอย บุตร
วงศ๑ กว๎าง 4 เมตร
ปริมาตรดินลูกรังไมํน๎อย
กวํา 1,050 ลบ.ม.
7.สายหน๎าวัด กว๎าง 6
เมตร ยาว 300 เมตร
ปริมาตรดินลูกรังไมํน๎อย
กวํา 270 ลบ.ม.
237 โครงการปรับปรุง
ประชาชนสามารถใช๎
ซํอมแซมถนนลูกรัง
เส๎นทางสะดวกรวดเร็ว
ปรับเกลี่ยเรียบ หมูํที่ และปลอดภัย
24 บ๎านใหมํชัยมงคล

1.สายถนนคอนกรีตถึง
ปุาชุมชน กว๎าง 5 เมตร
ปริมาตรดินลูกรังไมํ
น๎อยกวํา 360 ลบ.ม
2.สายลานมันชัยพัฒน๑
กว๎าง 4 เมตร ปริมาตร
ดินลูกรังไมํน๎อยกวํา
210 ลบ.ม.

กองชําง

เส๎นทางสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
ซํอมแซม รวดเร็วและปลอดภัย

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

3.สายบ๎านนางประคอง
วงจันทร๑ กว๎าง 5 เมตร
ยาว 400 เมตร
ปริมาตรดินลูกรังไมํน๎อย
กวํา 300 ลบ.ม.
4.สายหนองทอง กว๎าง
4 เมตร ยาว 600
เมตร ปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 360 ลบ.ม.
5.ซอยบ๎านนางสําเนียง
เนตรแสนสี กว๎าง 3
เมตร ปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 45 ลบ.ม.
6.ซอยบ๎านนางประคอง
วงค๑จันทร๑ กว๎าง 5
เมตร ปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 1,776 ลบ.
ม.

199,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

238 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนสามารถใช๎
ลูกรังพร๎อมบดอัด หมูํ เส๎นทางสะดวกรวดเร็ว
ที่ 24 บ๎านใหมํชัย
และปลอดภัย
มงคล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการกํอสร๎างถนน
ลูกรังพร๎อมบดอัด
จํานวน 2 จุด จุดที่ 1
กว๎าง 5 เมตร สูง 0.50
เมตร ยาว 80 เมตร
หรือมีปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 240
ลูกบาศก๑เมตร จุดที่ 2
กว๎าง 5 เมตร สูง 0.50
เมตร ยาว 132 เมตร
หรือมีปริมาตรดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 396
ลูกบาศก๑เมตร

2561
(บาท)
179,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
กํอสร๎าง รวดเร็วและปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

239 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนสามารถใช๎
ลูกรังพร๎อมวางทํอ
เส๎นทางสะดวกรวดเร็ว
ระบายน้ํา สายคลอง และปลอดภัย
ข๎าวเหนียวแดง หมูํที่
24 บ๎านใหมํชัยมงคล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการกํอสร๎างถนน
ลูกรังพร๎อมวางทํอ
ระบายน้ํา สายคลองข๎าว
เหนียวแดงตํอจากปุา
ชุมชนถึง นานางปั๋น
ขนาดผิวจราจร กว๎าง 4
เมตร ยาว 455 เมตร
มีปริมาตรดินลูกรังรวม
ไมํน๎อยกวํา 1,092
ลบ.ม. พร๎อมวางทํอ
ขนาด Ø 0.60 เมตร
จํานวน 2 จุด รวม 16
ทํอน

2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
กํอสร๎าง รวดเร็วและปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

240 โครงการกํอสร๎างทํอ เพื่อให๎การระบายน้ํา
ลอดเหลี่ยม หมูํที่ 24 สะดวกยิ่งขึ้น
บ๎านใหมํชัยมงคล

กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม
สายหนองทองจุดไรํนาย
บุญสํง ชํวยสนิท ขนาด
กว๎าง 2.10x2.10 เมตร
ยาว 8 เมตร จํานวน 2
ชํองทาง เรียงหินยา
แนวหน๎า-หลังทํอ
จํานวน 10 ลูกบาศก๑
เมตร

241 โครงการปปรับปรุง
ซํอมแซมระบบกล๎อง
วงจรปิด หมูํที่ 24
บ๎านใหมํชัยมงคล

ภายในหมูํบา๎ น หมูํที่ 24
บ๎านใหมํชัยมงคล

เพื่อปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดและ
เพิ่มความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย๑สิน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

400,000

400,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน 1 จุด มีการระบายน้ํา
สะดวกยิ่งขึ้น

กองชําง

จํานวนของ
ประชาชนที่
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวติ และ
ทรัพย๑สิน

กองชําง

ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดและ
เพิ่มความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย๑สิน

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

242 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนสามารถใช๎
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส๎นทางสะดวกรวดเร็ว
หมูํที่ 24 บ๎านใหมํชัย และปลอดภัย
มงคล

สายภายในหมูํบา๎ น
ขนาดกว๎าง 4 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 145
เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา
580 ตร.ม ไหลํทาง
ลูกรัง 2 ข๎าง กว๎างข๎าง
ละ 0.50 เมตร

243 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนสามารถใช๎
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส๎นทางสะดวกรวดเร็ว
หมูํที่ 24 บ๎านใหมํชัย และปลอดภัย
มงคล

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ๎านนาง
ยา กว๎าง 4 เมตร ยาว
245 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา
980 ตร.ม ไหลํทาง
ลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

270,000

450,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
กํอสร๎าง รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
กํอสร๎าง รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

244 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา หมูํ 24
บ๎านใหมํชัยมงคล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เพื่อแก๎ไขปัญหาความ อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
เดือดร๎อนให๎ประชาชนมี ภูมิภาคจังหวัด
ไฟฟูาใช๎ในครัวเรือน
กําแพงเพชร ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา
1.ซอยบ๎านนางสวรรค๑
พรมปิก
2.ซอยบ๎านน.ส.คําผล
ท๎าวสาร
3.ซอยบ๎านนายชิง ดวง
สาร หมูํที่ 24 บ๎านใหมํ
ชัยมงคล

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จํานวน
ครัวเรือนที่ได๎
ใช๎ไฟฟูา

500,000

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
ในครัวเรือน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง
(อุดหนุน
การไฟฟูา
สํวน
ภูมิภาค
จังหวัด
กําแพงเพชร)

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

245 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อให๎ประชาชนมีการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรที่สะดวกและ
หมูํที่ 25 บ๎านเนิน
ปลอดภัย
มะกอกน๎อย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 ซอยบ๎านนายสุ
ชาติ เพ็ชพิจิตร ขนาดผิว
จราจรกว๎าง 3 เมตร
ยาว 66 เมตร หนา
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา
198 ตารางเมตร ไมํมี
ไหลํทาง

2561
(บาท)
114,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
กํอสร๎าง รวดเร็วและปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จุดที่ 2 ซอยบ๎านนายคํา
พันธ๑ ยิ้มแปูน ขนาดผิว
จราจรกว๎าง 4 เมตร
ยาว 10 เมตร หนา
0.15 เมตร รัศมีเลี้ยวมี
พื้นที่ 9 ตารางเมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
รวมไมํน๎อยกวํา 49
ตารางเมตร ไหลํทาง
ลูกรังกว๎างข๎างละ 0.50
เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

246 โครงการซํอมสร๎าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํที่ 25 บ๎าน
เนินมะกอกน๎อย

เพื่อให๎ประชาชนมีการ
สัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ดําเนินการซํอมสร๎าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ๎านนายสุวรรณ
ยิ้มแปูน ขนาดผิว
จราจรกว๎าง 5 เมตร
ยาว 43 เมตร หนา
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา
215 ตารางเมตร ไมํมี
ไหลํทาง

247 โครงการติดตั้งแผง
โซลําเซลล๑ระบบสูบ
น้ําบาดาล หมูํที่ 25
บ๎านเนินมะกอกน๎อย

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎ ติดตั้งแผงโซลําเซลล๑
อุปโภคบริโภค
ระบบสูบน้ําบาดาล
พร๎อมถังน้ําขนาด 20
ลูกบาศก๑เมตร

248 โครงการติดตั้งไฟฟูา
สํองสวํางระบบโซลํา
เซลล๑ หมูํที่ 25
บ๎านเนินมะกอกน๎อย

เพื่อให๎ประชาชน
ดําเนินการติดตั้งไฟฟูา
สามารถสัญจรได๎สะดวก สํองสวํางระบบโซลํา
และปลอดภัย
เซลล๑ จํานวน 25 จุด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

86,000

450,000

200,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
ซํอมสร๎าง รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

จํานวน 1 แหํง ประชาชนมีน้ําใช๎
อุปโภคบริโภค

กองชําง

จํานวนจุดที่ ประชาชนสามารถใช๎
ดําเนินการ เส๎นทางสะดวก
ติดตั้ง
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

249 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนสามารถใช๎
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส๎นทางสะดวกรวดเร็ว
ซอยบ๎านนายธนชาติ และปลอดภัย
เพชรพิจิตร หมูํที่ 25
บ๎านเนินมะกอกน๎อย

กว๎าง 3 เมตร ยาว 66
เมตร หนา 0.10 เมตร

80,000

ระยะทางที่ ประชาชนสามารถใช๎
ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
กํอสร๎าง รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

250 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนสามารถใช๎
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส๎นทางสะดวกรวดเร็ว
หมูํที่ 25 บ๎านเนิน
และปลอดภัย
มะกอกน๎อย

สายข๎างวัดโกสัมพิการาม
ขนาดกว๎าง 6 เมตร
ยาว 64.70 เมตร หนา
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํเทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา
388.20 ตารางเมตร
ไหลํทางลูกรังข๎างละ
0.50 เมตร

230,000

ระยะทางที่ ประชาชนสามารถใช๎
ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
กํอสร๎าง รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

251 โครงการซํอมแซม
เสียงตามสาย หมูํที่
25 บ๎านเนินมะกอก
น๎อย

ระยะทาง 900 เมตร
พร๎อมติดตั้งลําโพง

100,000

จํานวน ประชาชนได๎รับ
ครัวเรือนที่ ขําวสารอยํางทั่วถึง
ได๎รับข๎อมูล
ขําวสาร

กองชําง

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ขําวสารอยํางทั่วถึง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

252 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนสามารถใช๎
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส๎นทางสะดวกรวดเร็ว
ซอยตลาดพลอยเจริญ และปลอดภัย
หมูํที่ 25 บ๎านเนิน
มะกอกน๎อย

กว๎าง 4 เมตร ยาว 200
เมตร หนา 0.10 เมตร

253 โครงการกํอสร๎างฝาย เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
กักเก็บน้ําดาดคอนกรีต สําหรับทําการเกษตร
พร๎อมเรียงหินยาแนว
หมูํที่ 25 บ๎านเนิน
มะกอกน๎อย

จุดที่ 1 บริเวณไรํนาย
ดอกดิน ทวีสี สันฝาย
กว๎าง 2 เมตร ยาว 13
เมตร สูง 2.5 เมตร
ฐานกว๎าง 12 เมตร
จุดที่ 2 บริเวณไรํนาย
ทองล๎วน บวกศิลป์ สัน
ฝายกว๎าง 2 เมตร ยาว
13 เมตร สูง 2.5 เมตร
ฐานกว๎าง 12 เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

450,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

500,000 ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
กํอสร๎าง รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

จํานวน ประชาชนมีน้ํา
ครัวเรือนที่ใช๎ สําหรับทําการเกษตร
น้ําประปา

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

254 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
หมูํที่ 25 บ๎านเนิน
มะกอกน๎อย

วัตถุประสงค์
ประชาชนสามารถใช๎
เส๎นทางสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.สายข๎างวัดโกสัมพิกา
ราม กว๎าง 4 เมตร
ปริมาตรดินลูกรังไมํน๎อย
กวํา 1,040 ลบ.ม.
พร๎อมวางทํอ Ø 1.00
ม.จํานวน 6 ทํอน ทํอ Ø
0.80 จํานวน 8 ทํอน
ทํอ Ø 0.40 ม. จํานวน
11 ทํอน
2.ซอยฝายคลองวังเจ๎า
(พร๎อมวางทํอ)
3.ซอยตลาดพลอยเจริญ
4.สายเข๎าประปา กว๎าง
3 เมตร ยาว 200 เมตร
มีปริมาตรดินลูกรังไมํ
น๎อยกวํา 90 ลูกบาศก๑
เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
ซํอมแซม รวดเร็วและปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

5.ปรับเกลี่ยเรียบสาย
หลังวัด กว๎าง 5 เมตร
ยาว 950 เมตร มี
ปริมาตรดินลูกรังไมํน๎อย
กวํา 570 ลูกบาศก๑เมตร

255 โครงการซํอมแซม
ประชาชนสามารถใช๎
ถนนคอนกรีตเสริม
เส๎นทางสะดวกรวดเร็ว
เหล็ก ซอยบ๎านนาย และปลอดภัย
แสวง หมูํที่ 25 บ๎าน
เนินมะกอกน๎อย

กว๎าง 5 เมตร ยาว 43
เมตร หนา 0.10 เมตร

100,000

ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
ซํอมแซม รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

256 โครงการกํอสร๎างถนน ประชาชนสามารถใช๎
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส๎นทางสะดวกรวดเร็ว
หมูํที่ 25 บ๎านเนิน และปลอดภัย
มะกอกน๎อย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยวัด
โกสัมพิการาม
- กว๎าง 6 เมตร ยาว
164 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา
984 ตร.ม ไหลํทาง
ลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร
- กว๎าง 6 เมตร ยาว
170 เมตร หนา 0.15
เมตร

257 โครงการปรับปรุง
ประชาชนสามารถใช๎
ซํอมแซมถนนลูกรัง
เส๎นทางสะดวกรวดเร็ว
ซอยกิโล 9 หมูํที่ 25 และปลอดภัย
บ๎านเนินมะกอกน๎อย

2561
(บาท)

กว๎าง 6 เมตร ยาว 500
เมตร พร๎อมวางทํอ
ระบายน้ํา หมูํที่ 25
บ๎านเนินมะกอกน๎อย

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
กํอสร๎าง รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

100,000 ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
ซํอมแซม รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

450,000

250,000

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

258 โครงการขยายเขต
มีไฟฟูาสํองสวําง
ไฟฟูาสาธารณะ หมูํที่ เดินทางตอนกลางคืน
25 บ๎านเนินมะกอก
น๎อย

ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
สายวัดโสพิการาม หมูํที่
25 บ๎านเนินมะกอกน๎อย

259 โครงการขยายเขต
เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ไฟฟูาแรงต่ํา หมูํที่ 25 ไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง
บ๎านเนินมะกอกน๎อย

อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคจังหวัด
กําแพงเพชรขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา บ๎านนาย
ทองล๎วน ปลอกศิลป์ หมูํ
25 บ๎านเนินมะกอกน๎อย

เพื่อให๎สนามฟุตบอลมี ปรับปรุงสนามฟุตบอล 7
สภาพที่พร๎อมสมบูรณ๑ใช๎ คน แบบปูหญ๎า ขนาด
แขํงขันกีฬา
กว๎าง 45 เมตร ยาว 65
เมตร

260 โครงการปรับปรุง
สนามฟุตบอล
องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโกสัมพี

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

100,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวนจุดที่ มีแสงสวํางในยามค่ํา
ติดตั้ง
คืน

กองชําง
(อุดหนุน
การไฟฟูา
สํวน
ภูมิภาค
จังหวัด
กําแพงเพชร)

300,000

จํานวน ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
ครัวเรือนที่ได๎ ในครัวเรือน
ใช๎ไฟฟูา

กองชําง
(อุดหนุน
การไฟฟูา
สํวน
ภูมิภาค
จังหวัด
กําแพงเพชร)

200,000

จํานวน 1 แหํง มีสนามฟุตบอลเพื่อใช๎
ในการแขํงขันกีฬา

กองชําง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

261 โครงการซํอมสร๎าง
ประชาชนสามารถใช๎
ถนนลาดยางแบบผิว เส๎นทางสะดวกรวดเร็ว
พาราแอสฟัลท๑ติก
และปลอดภัย
คอนกรีต สายบ๎านบุํง
ตะคร๎อ-บ๎านทําพุทรา

ดําเนินการซํอมสร๎าง
ถนนลาดยางแบบผิว
พาราแอสฟัลท๑ติก
คอนกรีตขนาดกว๎าง 7
เมตร ไมํมีไหลํทาง

500,000

ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
ซํอมสร๎าง รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

262 โครงการซํอมสร๎าง
ถนนลาดยางแบบผิว
พาราแอสฟัลท๑ติก
คอนกรีต สายรอบ
นอกหมูํบา๎ นเขาชัย
โพธิ-์ ทางหลักไปหมูํที่
23, หมูํที่ 25

ดําเนินการซํอมสร๎าง
ถนนลาดยางแบบผิว
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต
ขนาดกว๎าง 6 เมตร

500,000

ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
ซํอมสร๎าง รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

ประชาชนสามารถใช๎
เส๎นทางสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

263 โครงการซํอมสร๎าง
ประชาชนสามารถใช๎
ถนนลาดยางแบบผิว เส๎นทางสะดวกรวดเร็ว
พาราแอสฟัลท๑ติก
และปลอดภัย
คอนกรีต สายอุทยาน
ประวัตศาสตร๑ข๎าม
คลองเมือง หมูํที่ 3
บ๎านคลองเมือง

ดําเนินการซํอมสร๎าง
ถนนลาดยางแบบผิว
พาราแอสฟัลท๑ติกคอน
กรีต ขนาดผิวจราจร
กว๎าง 6 เมตร ไหลํทาง
กว๎างข๎างละ 1.50 เมตร

500,000

ระยะทางถนน ประชาชนสามารถใช๎
ที่ได๎รับการ เส๎นทางสะดวก
ซํอมสร๎าง รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

264 โครงการซํอมแซม
เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ถนนคอนกรีตเสริม
ความสดวกในการสัญจร
เหล็กสายหน๎า
โรงพยาบาลโกสัมพีนคร

ดําเนินการซํอมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน๎าโรงพยาบาล
โกสัมพีนคร

200,000

ระยะทางถนน ประชาชนได๎รับความ
ที่ได๎รับการ สะดวกในการสัญจร
ปรับปรุง

กองชําง

300,000

จํานวน 1 แหํง ประชาชนผู๎มาติดตํอ
ราชการ พนักงาน
องค๑การบริหารสํวน
ตําบลมีน้ําเพื่อ
อุปโภคและบริโภค

กรม
ทรัพยากรฯ

265 โครงการขุดเจาะบํอ
บาดาล องค๑การ
บริหารสํวนตําบล
โกสัมพี

เพื่อให๎ประชาชนผู๎มา
ดําเนินการขุดเจาะบํอ
ติดตํอราชการ พนักงาน บาดาลองค๑การบริหาร
องค๑การบริหารสํวน
สํวนตําบลโกสัมพี
ตําบลโกสัมพีมีน้ําเพื่อ
อุปโภคและบริโภค

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

266 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา หมูํ 2
บ๎านหนองแดน

เพื่อแก๎ไขปัญหาความ อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
เดือดร๎อนให๎ประชาชนมี ภูมิภาคจังหวัด
ไฟฟูาใช๎ในครัวเรือน
กําแพงเพชร ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา หมูํ 2
บ๎านหนองแดน

100,000

จํานวน ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
ครัวเรือนที่ได๎ ในครัวเรือน
ใช๎ไฟฟูา

กองชําง
(อุดหนุน
การไฟฟูา
สํวน
ภูมิภาค
จังหวัด
กําแพงเพชร)

267 โครงการขุดเจาะบํอ
บาดาลเพื่ออุปโภค
และบริโภค หมูํ 17
บ๎านดงซํอม

เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนให๎ประชาชน
สามารถใช๎น้ําในระบบ
ประปาหมูํบา๎ นได๎

300,000

จํานวน ประชาชนมีน้ําเพื่อ
ครัวเรือนที่ใช๎ อุปโภคและบริโภค
น้ําเพื่ออุปโภค
และบริโภค

กรม
ทรัพยากรฯ

268 โครงการกํอสร๎าง
ระบบประปาองค๑การ
บริหารสํวนตําบล
โกสัมพี

เพื่อให๎ประชาชนที่มา ดําเนินการกํอสร๎าง
ติดตํอราชการ พนักงาน ระบบประปาองค๑การ
องค๑การบริหารสํวน
บริหารสํวนตําบลโกสัมพี
ตําบลโกสัมพีมีน้ําเพื่อ
อุปโภคและบริโภค

ดําเนินการขุดเจาะบํอ
บาดาลเพื่ออุปโภคและ
บริโภค หมูํ 17 บ๎านดง
ซํอม

2,000,000

จํานวน 1 แหํง ประชาชนที่มาติดตํอ
กรม
ราชการ พนักงาน
สํงเสริมฯ/
องค๑การบริหารสํวน
กรม
ตําบลโกสัมพีมีน้ํา
ทรัพยากรฯ
เพื่ออุปโภคและบริโภค

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

269 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑บริเวณที่ทําการ
องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโกสัมพี

เพื่อให๎บริเวณที่ทําการ
องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโกสัมพีมีความ
สวยงาม

ปรับปรุงภูมิทศั น๑บริเวณ
ที่ทําการองค๑การบริหาร
สํวนตําบลโกสัมพี เชํน
ถมดิน ปลูกต๎นไม๎ ติดตั้ง
ระบบน้ํา ฯลฯ

270 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูํบา๎ น
หมูํที่ 1-25 ตําบล
โกสัมพี

เพื่อแก๎ไขปัญหาให๎
ดําเนินการปรับปรุง
ประชาชนมีน้ําประปาที่ ระบบประปาหมูํบา๎ น ที่
สะอาดใช๎เพื่ออุปโภค- ชํารุดให๎มีสภาพใช๎การได๎
บริโภคได๎

1,000,000

271 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาสาธารณะ หมูํ
1-25 ตําบลโกสัมพี

เพื่อแก๎ไขปัญหาความ อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
เดือดร๎อนให๎ประชาชนมี ภูมิภาคจังหวัด
ไฟฟูาใช๎ในครัวเรือน
กําแพงเพชร ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา หมูํ1-25
ตําบลโกสัมพี

1,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

80,000

50,000

50,000

จํานวนภูมิ
ทัศน๑ของที่ทํา
การ อบต.
โกสัมพีได๎รับ
การปรับปรุง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 จํานวนระบบ ประชาชนมี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ภูมิทศั น๑ของบริเวณที่ สํานักปลัด
ทําการองค๑การ
บริหารสํวนตําบล
โกสัมพีมีความสวยงาม

กองชําง

ประปาที่ได๎รับ น้ําประปาที่สะอาดใช๎
การปรับปรุง ในการอุปโภค-บริโภค
ได๎
1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

จํานวน ประชาชนมีไฟฟูา
กองชําง
ประชาชนที่ได๎ สาธารณะใช๎สํองสวําง (อุดหนุน
ใช๎ประโยชน๑
การไฟฟูา
สํวน
ภูมิภาค
จังหวัด
กําแพงเพชร)

งบประมาณ
ที่

โครงการ

272 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
หมูํที่ 1-25 ตําบล
โกสัมพี

วัตถุประสงค์

ประชาชนสามารถใช๎
ดําเนินการปรับปรุง
เส๎นทางสะดวก รวดเร็ว ซํอมแซมถนนลูกรัง หมูํที่
และปลอดภัย
1-25 ตําบลโกสัมพี

273 โครงการกํอสร๎างฝาย เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎
ชะลอน้ําด๎วยกระสอบ ในการอุปโภค บริโภค
ทราย หมูํที่ 1-25
และการเกษตร
ตําบลโกสัมพี
274 โครงการติดตั้งไฟฟูา
สํองสวํางระบบ
พลังงานแสงอาทิตย๑
หมูํ 1-25 ตําบล
โกสัมพี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ดําเนินการกํอสร๎างฝาย
ชะลอน้ําด๎วยกระสอบ
ทราย หมูํที่ 1-25
ตําบลโกสัมพี

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูา ติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง
สํองสวํางในการสัญจร ระบบพลังงาน
แสงอาทิตย๑ ขนาด 20
วัตต๑ พร๎อมอุปกรณ๑ติดตั้ง
หมูํ 1-25 ตําบลโกสัมพี

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

จํานวน ประชาชนสามารถใช๎
ประชาชนที่ใช๎ เส๎นทางสะดวก
ถนน
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ร๎อยละของ ประชาชนมีน้ําใช๎ใน
ครัวเรือนที่มี การอุปโภค บริโภค
น้ําใช๎อยําง และการเกษตร
เพียงพอ

กองชําง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

จํานวน ประชาชนมีไฟฟูา
กองชําง
ประชาชนที่ได๎ สาธารณะใช๎สํองสวําง (อุดหนุน
ใช๎ประโยชน๑
การไฟฟูา
สํวน
ภูมิภาค
จังหวัด
กําแพงเพชร)

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ประชาชนสามารถใช๎
ดําเนินการปรับปรุงซํอม
เส๎นทางสะดวก รวดเร็ว สร๎างถนนคอนกรีตเสริม
และปลอดภัย
เหล็ก หมูํที่ 1-25 ตําบล
โกสัมพี

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

จํานวน ประชาชนสามารถใช๎
ประชาชนที่ใช๎ เส๎นทางสะดวก
ถนน
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

276 โครงการปรับปรุงซํอม ประชาชนสามารถใช๎
ดําเนินการปรับปรุงซํอม
สร๎างถนนลาดยางหมูํที่ เส๎นทางสะดวก รวดเร็ว สร๎างถนนลาดยางหมูํที่
1-25 ตําบลโกสัมพี และปลอดภัย
1-25 ตําบลโกสัมพี

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

จํานวน ประชาชนสามารถใช๎
ประชาชนที่ใช๎ เส๎นทางสะดวก
ถนน
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

277 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา หมูํที่
1-25 ตําบลโกสัมพี

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

จํานวน ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
ครัวเรือนที่ได๎ ในครัวเรือน
ใช๎ไฟฟูา

กองชําง
(อุดหนุน
การไฟฟูา
สํวน
ภูมิภาค
จังหวัด
กําแพงเพชร)

275 โครงการปรับปรุง
สร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูํที่
1-25 ตําบลโกสัมพี

เพื่อแก๎ไขปัญหาความ อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
เดือดร๎อนให๎ประชาชนมี ภูมิภาคจังหวัด
ไฟฟูาใช๎ในครัวเรือน
กําแพงเพชร ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา หมูํที่ 1-25
ตําบลโกสัมพี

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

278 โครงการขุดเจาะบํอ เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
บาดาลเพื่ออุปโภค
เพือ่ อุปโภคและบริโภค
และบริโภค หมูํ 1-25
ตําบลโกสัมพี

ดําเนินการขุดเจาะบํอ
บาดาลเพื่ออุปโภคและ
บริโภค หมูํที่ 1-25
ตําบลโกสัมพี

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

จํานวน ประชาชนมีน้ําเพื่อ
ครัวเรือนที่มี อุปโภคและบริโภค
น้ําใช๎

กองชําง
(อื่นๆ)

279 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซม/ขยายเสียง
ตามสาย/เสียงไร๎สาย
หมูํที่ 1-25 ตําบล
โกสัมพี

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ข๎อมูลขําวสาร

1,000,000
ดําเนินการปรับปรุง
ซํอมแซม/ขยายเสียง
ตามสาย/เสียงไร๎สาย
หมูํที่ 1-25 ตําบลโกสัมพี

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

จํานวน ประชาชนได๎รับ
ประชาชนที่ ข๎อมูลขําวสารครบถ๎วน
ได๎รับขําวสาร

กองชําง

280 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมระบบกล๎อง
วงจรปิด หมูํที่ 1-25
ตําบลโกสัมพี

เพื่อปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดและ
เพิ่มความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย๑สิน

1,000,000
ดําเนินการปรับปรุง
ซํอมแซมกล๎องวงจรปิด
หมูํที่ 1-25 ตําบลโกสัมพี

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

จํานวนของ
ประชาชนที่
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวติ และ
ทรัพย๑สิน

กองชําง

ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดและ
เพิ่มความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย๑สิน

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

281 โครงการติดตั้งกล๎อง เพื่อปูองกันและแก๎ไข
วงจรปิด (CCTV) หมูํที่ ปัญหายาเสพติดและ
21 บ๎านหนองบง
เพิ่มความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย๑สิน

ติดตั้งกล๎องวงจรปิด
(CCTV) ภายในหมูํบา๎ น
จํานวน 9 จุด พร๎อม
เครื่องบันทึก ตาม
รายละเอียดที่ อบต.
โกสัมพีกําหนด

222,000

จํานวนของ
ประชาชนที่
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวติ และ
ทรัพย๑สิน

ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดและ
เพิ่มความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย๑สิน

กองชําง

282 โครงการติดตั้งกล๎อง เพื่อปูองกันและแก๎ไข
วงจรปิด (CCTV) หมูํที่ ปัญหายาเสพติดและ
7 บ๎านหนองวัวดํา
เพิ่มความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย๑สิน

ติดตั้งกล๎องวงจรปิด
(CCTV) ภายในหมูํบา๎ น
จํานวน 8 จุด พร๎อม
เครื่องบันทึกภาพพร๎อม
อุปกรณ๑และจอแสดง
ภาพ จํานวน 1 ชุด ตาม
รายละเอียดที่ อบต.
โกสัมพีกําหนด

270,000

จํานวนของ
ประชาชนที่
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวติ และ
ทรัพย๑สิน

ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดและ
เพิ่มความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย๑สิน

กองชําง

283 จัดซื้อกล๎องโทรทัศน๑
วงจรปิด (CCTV)
พร๎อมติดตั้ง หมูํที่ 3
บ๎านคลองเมือง

จัดซื้อกล๎องโทรทัศน๑
วงจรปิด พร๎อมติดตั้ง
ภายในหมูํบา๎ น จํานวน
7 ตัว พร๎อมเครื่อง
บันทึกภาพ

จํานวนของ
ประชาชนที่
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวติ และ
ทรัพย๑สิน

ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดและ
เพิ่มความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย๑สิน

กองชําง

เพื่อปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดและ
เพิ่มความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย๑สิน

350,000

งบประมาณ
ที่

โครงการ

284 จัดซื้อกล๎องโทรทัศน๑
วงจรปิด (CCTV)
พร๎อมติดตั้ง หมูํที่ 6
บ๎านไรํลําปาง

วัตถุประสงค์
เพื่อปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดและ
เพิ่มความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย๑สิน

285 เงินชดเชยสัญญาแบบ เพื่อจํายเป็นคําเงิน
ปรับราคา(คํา K)
ชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคา(คํา K)

รวม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

150,000

จัดซื้อกล๎องโทรทัศน๑
วงจรปิด พร๎อมติดตั้ง
ภายในหมูํบา๎ น จํานวน
3 ตัว พร๎อมเครื่อง
บันทึกภาพ

45,059

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา(คํา K)

32,350,000

30,080,000

จํานวนของ
ประชาชนที่
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวติ และ
ทรัพย๑สิน

40,000

42,508,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

28,980,000

30,600,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดและ
เพิ่มความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย๑สิน

กองชําง

จํานวนเงิน เงินชดเชยสัญญา
ชดเชยสัญญา แบบปรับราคา(คํา K)
แบบปรับราคา
(คํา K)

กองชําง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลโกสัมพี

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 บริหารจัดการท่องเทีย่ วให้มคี ุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาแพงเพชร ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการกํอสร๎าง
เพื่อให๎มีพื้นที่ในการจัด ดําเนินการกํอสร๎าง
อาคารอเนกประสงค๑ งาน/กิจกรรมตํางๆ
อาคารอเนกประสงค๑
หมูํที่ 3 บ๎านคลองเมือง
บริเวณลานตากพืชผล
ทางการเกษตรสาธารณะ
หมูํที่ 3 บ๎านคลองเมือง
ขนาดกว๎าง 10 เมตร
ยาว 17 เมตร สูง 4
เมตร

2561
(บาท)
300,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จํานวน 1 หลัง มีพื้นที่ในการประชุม/
จัดกิจกรรมตํางๆ
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2 โครงการตํอเติม
เพื่อให๎มีพื้นที่ในการจัด ดําเนินการตํอเติม
อาคารศาลาประชาคม งาน/กิจกรรมตํางๆ
อาคารศาลาประชาคม
หมูํที่ 9 บ๎านทําพุทรา
พร๎อมห๎องน้ํา หมูํที่ 9
บ๎านทําพุทรา

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

200,000 จํานวน 1 หลัง มีพื้นที่ในการประชุม/
จัดกิจกรรมตํางๆ
เพิ่มขึ้น

กองชําง

3 โครงการขยายเขต
ประปาให๎กับการ
ประปาสํวนภูมิภาค
สาขาตาก

เพื่อแก๎ไขปัญหาให๎
อุดหนุนการประปาสํวน
ประชาชนมีน้ําประปา ภูมิภาค สาขาตาก
ที่สะอาดใช๎เพื่อ
ให๎กบั ประชาชน หมูํที่ 5
อุปโภค-บริโภคได๎
บ๎านโกสัมพี ระยะทาง
ประมาณ 250 เมตร

300,000

ระยะทางที่ได๎ ประชาชมีน้ําประปา
ขยายเขต ที่สะอาดใช๎ในการ
ประปา อุปโภค-บริโภค อยําง
เพียงพอ

กองชําง

4 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมอาคาร
เอนกประสงค๑ หมูํที่
14 บ๎านหนองบัว
สามัคคี

เพื่อให๎มีพื้นที่ในการจัด ดําเนินการปรับปรุง
งาน/กิจกรรมตํางๆ
ซํอมแซมภายในพื้นที่
อาคารเอนกประสงค๑
พื้นที่กว๎าง 11.70 เมตร
ยาว 13.75 เมตร

450,000

จํานวน 1 หลัง มีพื้นที่ในการประชุม/
จัดกิจกรรมตํางๆ
เพิ่มขึ้น

กองชําง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการปรับปรุง
ระบบน้ําประปา
หมูํบา๎ น พร๎อมขยาย
เขตประปา หมูํที่ 14
บ๎านหนองบัวสามัคคี

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาดใช๎
เพื่ออุปโภค-บริโภค
อยํางเพียงพอ

6 โครงการกํอสร๎างห๎อง เพื่อให๎ประชาชนมี
คอบคุมพร๎อมเครื่อง ห๎องควบคุมพร๎อมตรา
ชั่งทางการเกษตร หมูํที่ ชั่งพืชผลทางการเกษตร
15 บ๎านไรํพจิ ิตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ดําเนินการปรับปรุง
ระบบประปาหมูํบา๎ น
พร๎อมขยายเขตประปา
บ๎านหนองบัวสามัคคี ถัง
กรองเส๎นผําศูนย๑กลาง
80 ซ.ม. ปั้มน้ําพร๎อม
ตู๎ควบคุมขนาด 5.5 แรง
2 ชุด และเครื่องจําย
สารละลายครอรีน 1 ชุด

189,000

จํานวนระบบ
ประปาที่ได๎รับ
การปรับปรุง
และขยายเขต

ประชาชมีน้ําประปา
ที่สะอาดใช๎ในการ
อุปโภค-บริโภค อยําง
เพียงพอ

กองชําง

กํอสร๎างห๎องควบคุม/
ขนาดกว๎าง 3 เมตร ยาว
4 เมตร พร๎อมเครื่องชั่ง
น้ําหนักบรรทุก ขนาด
3x8 เมตร พิกัด
50,000 กิโลกรัม
จํานวน 1 เครื่อง ติดตั้ง
พืชผลทางการเกษตร
หมูํที่ 15 บ๎านไรํพจิ ิตร

450,000

จํานวน 1 หลัง ประชาชนมี
ห๎องควบคุมพร๎อม
ตราชั่งพืชผลทางการ
เกษตร

กองชําง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงสูงให๎กับการ
ไฟฟูาสํวนภูมิภาค
จังหวัดกําแพงเพชร

เพื่อแก๎ไขปัญหาให๎
ประชาชนสามารถใช๎
น้ําในระบบประปา
หมูํบา๎ นได๎

อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคจังหวัดกําแพง
เชร เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาแรงสูงเพื่อใช๎กับ
ระบบประปาหมูํบา๎ น
หมูํที่ 23 บ๎านคลองเปูา
ระยะทางประมาณ
630 เมตร

8 โครงการกํอสร๎าง
บ๎านพักพนักงาน
องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโกสัมพี

เพื่อให๎พนักงาน อบต. ดําเนินการกํอสร๎าง
โกสัมพี ที่อยูํหาํ งไกลมี บ๎านพักพนักงาน
บ๎านพักอาศัย
องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโกสัมพี จํานวน 1
ชั้น จํานวน 8 ห๎อง
ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว
7 เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

600,000

1,850,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางที่ได๎ สามารถแก๎ไขปัญหา
ขยายเขตไฟฟูา ให๎ประชาชนสามารถ
ใช๎น้ําในระบบประปา
หมูํบา๎ นได๎

กองชําง

จํานวน พนักงานที่อยูํหาํ งไกล
พนักงานที่มีที่ ได๎มีบา๎ นพักอาศัย
พักอาศัย

กองชําง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการตํอเติม
เพื่อให๎มีพื้นที่ในการจัด ดําเนินการตํอเติม
หลังคาอาคารปูองกัน งาน/กิจกรรมตํางๆ
หลังคาอาคารปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
และบรรเทาสาธารณภัย
ขนาดกว๎าง 5 เมตร
ยาว 30 เมตร
10 โครงการกํอสร๎าง
อาคารอเนกประสงค๑
องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโกสัมพี

เพื่อให๎มีสถานที่รองรับ
การจัดงาน การประชุม
และกิจกรรมตํางๆ
ฯลฯ

11 โครงการกํอสร๎างรั้วที่ เพื่อปูองกันการบุกรุก
ทําการองค๑การบริหาร แนวเขต
สํวนตําบลโกสัมพี

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

500,000

จํานวน 1 แหํง มีพื้นที่ในการจัดงาน/
กิจกรรมตํางๆเพิ่มขึ้น

กองชําง

ดําเนินการกํอสร๎าง
อาคารอเนกประสงค๑
องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโกสัมพี ขนาดกว๎าง
40 เมตร ยาว 60
เมตร สูง 6 เมตร

6,000,000

จํานวน 1 มีสถานที่รองรับการ
แหํง
จัดงาน การประชุม
กิจกรรมตํางๆ ฯลฯ

กองชําง

เพื่อกํอสร๎างรั้วที่ทําการ
องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโกสัมพี

500,000

500,000

500,000 จํานวน 1 แหํง ปูองกันการบุกรุกแนว
เขต

กองชําง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

12 คําจ๎างออกแบบ
ประมาณราคาอาคาร
เอนกประสงค๑

เพื่อเป็นคําจ๎าง
ออกแบบ ประมาณ
ราคาอาคาร
เอนกประสงค๑

จํายเป็นคําจ๎างออกแบบ
ปรมาณราคาอาคาร
เอนกประสงค๑

13 โครงการกํอสร๎าง
ห๎องน้ํา บริเวณศาล
ท๎าวเวศสุวรรณ หมูํที่
3 บ๎านคลองเมือง

เพื่อให๎มีหอ๎ งน้ําไว๎ใช๎ กํอสร๎างห๎องน้ํา ศาลท๎าว
บริการแกํนักทํองเที่ยว เวสสุวรรณ

14 โครงการติดตั้งตกแตํง
ไฟประดับ อาคาร
องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโกสัมพี

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามล
คลพระราชพิธบี รม
ราชาภิเษกสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหวั มหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร

ติดตั้งตกแตํงไฟประดับ
อาคารองค๑การบริหาร
สํวนตําบลโกสัมพี
จํานวน 2 จุด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

250,000

400,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน มีแบบประมาณราคา
โครงการที่ อาคารเอนกประสงค๑
ดําเนินการ
ออกแบบ

กองชําง

จํานวน 2 ห๎อง มีหอ๎ งน้ําไว๎ใช๎บริการ
แกํนักทํองเที่ยว

กองชําง

จํานวน 2 จุด เฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามลคล
พระราชพิธบี รม
ราชาภิเษก

กองชําง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

15 โครงการกํอสร๎างโรง
จอดรถ

2561
(บาท)

เพื่อให๎ประชาชนที่มา กํอสร๎างโรงจอดรถ
ติดตํอราชการมีที่จอดรถ ขนาดกว๎าง 5 เมตร ยาว
48 เมตร สูง 2.60
เมตร

รวม

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

400,000

2,289,000

700,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จํานวน 1 แหํง ประชาชนที่มาติดตํอ
ราชการมีที่จอดรถ

9,400,000

800,000

1,000,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลโกสัมพี

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกาแพงเพชร ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจัดงานวัน 1. เพื่อให๎เด็กได๎แสดง เด็กในเขตพื้นที่ตําบล
เด็กแหํงชาติ
ความสามารถในเชิง
โกสัมพี
สร๎างสรรค๑ กล๎าคิด
กล๎าทํา กล๎าแสดงออก

งบประมาณ
2561
(บาท)
180,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวนเด็กใน 1. เด็กได๎แสดง
เขตพื้นที่ตําบล ความสามารถในเชิง
โกสัมพี สร๎างสรรค๑ กล๎าคิด
กล๎าทํา กล๎าแสดงออก

2. เพื่อให๎เด็กได๎
ตระหนักในระเบียบ
วินัย สิทธิ หน๎าที่ มี
ความรับผิดชอบ ตํอ
ตนเองและสังคม

2. เด็กได๎ตระหนักใน
ระเบียบ วินัย สิทธิ
หน๎าที่ มีความ
รับผิดชอบ ตํอตนเอง
และสังคม

3. เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมี
กําลังใจในการปฏิบตั ิตน
เป็นคนดีของสังคมและ
ประเทศชาติ

3. เด็กมีกําลังใจในการ
ปฏิบตั ิตนเป็นคนดีของ
สังคมและประเทศชาติ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

ที่

โครงการ

2 โครงการวันเด็ก
แหํงชาติ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อให๎เด็กได๎แสดง เด็กในเขตพื้นที่ตําบล
ความสามารถในเชิง
โกสัมพี
สร๎างสรรค๑ กล๎าคิด
กล๎าทํา กล๎าแสดงออก

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

150,000

150,000

150,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

150,000 จํานวนเด็กใน 1. เด็กได๎แสดง
เขตพื้นที่ตําบล ความสามารถในเชิง
โกสัมพี สร๎างสรรค๑ กล๎าคิด
กล๎าทํา กล๎าแสดงออก

2. เพื่อให๎เด็กได๎
ตระหนักในระเบียบ
วินัย สิทธิ หน๎าที่ มี
ความรับผิดชอบ ตํอ
ตนเองและสังคม

2. เด็กได๎ตระหนักใน
ระเบียบ วินัย สิทธิ
หน๎าที่ มีความ
รับผิดชอบ ตํอตนเอง
และสังคม

3. เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมี
กําลังใจในการปฏิบตั ิตน
เป็นคนดีของสังคมและ
ประเทศชาติ

3. เด็กมีกําลังใจในการ
ปฏิบตั ิตนเป็นคนดีของ
สังคมและประเทศชาติ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

ที่

โครงการ

3 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบตั ิการเพื่อ
พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด องค๑การ
บริหารสํวนตําบล
โกสัมพี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการ ครู บุคลากรทางการศึกษา
ฝึกอบรมมีความรู๎ ความ และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง
เข๎าใจระบบการประกัน
คุณภาพภายในของ
ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
2. เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

15,000

40,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน ครู
บุคลากร
ทางการศึกษา
และผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องมี
ความรู๎มากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมี
ความรู๎ ความเข๎าใจใน
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในของ
ศพด. และสามารถ
จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองเพื่อ
รองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจาก
สมศ.ได๎

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน
ในเขตองค๑การ
บริหารสํวนตําบล
โกสัมพี

1.เพื่อสุขภาพของเด็ก โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบล
โกสัมพี จํานวน 10
นักเรียนโตสมวัย
สุขภาพสมบูรณ๑ แข็งแรง โรงเรียน 1 สาขา
2.ชํวยเสริมสร๎าง
รํางกายให๎เจริญเติบโต
และได๎รับสารอาหาร
ครบถ๎วนในแตํละวัน

5 โครงการอาหาร
เสริม (นม) ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค๑การ
บริหารสํวนตําบล
โกสัมพี

1. เพื่อให๎เด็กเล็กมี
พัฒนาการที่เหมาะสม
กับวัย
2.เพื่อให๎เด็กเล็กได๎รับ
อาหารเสริม (นม) ที่
เพียงพอ

จํานวนเด็กเล็กมีสุขภาพ
สมบูรณ๑ตามวัยเพิ่มขึ้น

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2,310,000

2,310,000

2,310,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2,310,000 เด็กนักเรียน 1.นักเรียนมีสุขภาพ

ได๎รับ
สารอาหาร
ครบถ๎วน
สุขภาพ
สมบูรณ๑
แข็งแรง

460,000

460,000

460,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

460,000

สมบูรณ๑ แข็งแรง
2.เด็กนักเรียนได๎รับ
สารอาหารครบถ๎วนใน
แตํละวันและมี
ภูมิคุ๎มกันโรคเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด
(โรงเรียน
สังกัด
สํานักงาน
คณะกรรม
การ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ในเขต
ตําบล
โกสัมพี)

จํานวนเด็ก 1.เด็กเล็กมีพฒ
ั นาการที่ สํานักปลัด
เล็กมีสุขภาพ เหมาะสมกับวัยเพิ่มขึ้น
สมบูรณ๑ตาม
วัยเพิ่มขึ้น 2.เด็กเล็กได๎รับอาหาร
เสริม (นม) ที่เพียงพอ

ที่

โครงการ

6 โครงการอาหาร
กลางวันศูนย๑พฒ
ั นา
เด็กเล็ก สังกัด
องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโกสัมพี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

1. เพื่อให๎เด็กเล็กได๎รับ เด็กใน ศพด.สังกัด อบต.
อาหารกลางวันที่
โกสัมพี
เพียงพอ
2.เพื่อให๎เด็กเล็กได๎รับ
โภชนาการที่มี
ประโยชน๑ตํอรํางกาย

7 โครงการอาหาร
1.เพื่อให๎เด็กนักเรียนมี โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบล
กลางวันโรงเรียนใน รํางกายแข็งแรงสมบูรณ๑ โกสัมพี จํานวน 10
เขตองค๑การบริหาร
โรงเรียน 1 สาขา
2.เพือ่ ให๎เด็กนักเรียน
สํวนตําบลโกสัมพี
สามารถเรียนรู๎ได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ
3.เพื่อให๎เด็กนักเรียน
ได๎รับอาหารกลางวัน
อยํางมีคุณภาพตาม
โภชนาการ

4,820,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1,176,000 1,176,000 1,176,000 1,176,000

จํานวนเด็ก
เล็กมีสุขภาพ
สมบูรณ๑ตาม
วัยเพิ่มขึ้น

1. เด็กเล็กได๎รับอาหาร สํานักปลัด
กลางวันที่เพียงพอ
2.เด็กเล็กมีสุขภาพ
แข็งแรงเหมาะสมกับวัย

4,820,000

จํานวนเด็ก
นักเรียนได๎รับ
อาหาร
กลางวันครบ
ทุกคน

1. เด็กนักเรียนได๎รับ
สํานักปลัด
อาหารกลางวันครบทุกคน (โรงเรียน

4,820,000

4,820,000

4,820,000

2.เด็กนักเรียนมี
สุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ๑แข็งแรงตาม
หลักโภชนาการ

สังกัด
สํานักงาน
คณะกรรม
การ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ในเขต
อบต.โกสัม
พี)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

8 โครงการซ๎อมแผน
ปูองกันการเกิด
อัคคีภยั ของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค๑การ
บริหารสํวนตําบล
โกสัมพี

เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู๎
เบื้องต๎นเกี่ยวกับการ
ชํวยเหลือตนเองกรณี
เกิดเหตุอัคคีภยั

ครู/ครูผู๎ดูแลเด็ก และผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎อง รวมทั้งเด็ก
เล็ก

30,000

50,000

50,000

50,000 ครู/ครูผู๎ดูแล
เด็ก และผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎อง
รวมทั้งเด็ก
เล็กมีความรู๎
เพิ่มมากขึ้น

ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมี สํานักปลัด
ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับ
การชํวยเหลือตนเอง
กรณีเกิดเหตุอัคคีภยั
เพิ่มขึ้น

9 โครงการทัศนศึกษา
แหลํงเรียนรู๎นอก
สถานที่ศูนย๑พฒ
ั นา
เด็กเล็กในสังกัด
องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโกสัมพี

1.เพื่อให๎เด็กได๎เรียนรู๎
จากประสบการณ๑จริง

เด็กในศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
สังกัดองค๑การบริหารสํวน
ตําบลโกสัมพี ที่มีอายุ
ระหวําง 3-4 ขวบ

7,000

40,000

40,000

40,000 จํานวนเด็กใน
ศูนย๑พฒ
ั นา
เด็กเล็กสังกัด
องค๑การ
บริหารสํวน
ตําบลโกสัมพี

1.เด็กได๎เรียนรู๎จาก
สํานักปลัด
ประสบการณ๑จริงเพิ่มขึ้น

2.เพื่อให๎เด็กในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโกสัมพี มี
พัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน
เหมาะสมตามวัย

2.เด็กในศูนย๑พฒ
ั นาเด็ก
เล็กสังกัดองค๑การ
บริหารสํวนตําบลโกสัม
พี มีพฒ
ั นาการทั้ง 4
ด๎าน เหมาะสมตามวัย
เพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10 โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหารสถานศึกษา
ของศูนย๑พฒ
ั นาเด็ก
เล็กสังกัดองค๑การ
บริหารสํวนตําบล
โกสัมพี (คํา
กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน)

1. เพื่อสํงเสริมการจัด
การศึกษา โดยการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
ให๎เหมาะสมตามวัย

11 โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหารสถานศึกษา
ของศูนย๑พฒ
ั นาเด็ก
เล็กสังกัดองค๑การ
บริหารสํวนตําบล
โกสัมพี (คํา
เครื่องแบบนักเรียน)

1. เพื่อสํงเสริมการจัด
การศึกษา แกํเด็กกํอน
วัยเรียนได๎มีเครื่องแบบ
นักเรียนที่เหมาะสม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กในศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
สังกัดองค๑การบริหารสํวน
ตําบลโกสัมพี ที่มีอายุ
ระหวําง 3-4 ขวบ

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

103,200

103,200

103,200

103,200

2. เพื่อให๎เด็กมี
พัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน
เหมาะสมตามวัย

2. เพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและแบํงเบา
ภาระให๎แกํผู๎ปกครอง

เด็กในศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
สังกัดองค๑การบริหารสํวน
ตําบลโกสัมพี ที่มีอายุ
ระหวําง 3-4 ขวบ

72,000

72,000

72,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เด็กในศูนย๑
พัฒนาเด็ก
เล็กมี
พัฒนาการ
เหมาะสมตาม
วัยเพิ่มขึ้น

1. เด็กกํอนวัยเรียน
ได๎รับการสํงเสริม
การศึกษา โดยการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
ได๎เหมาะสมตามวัย

72,000 จํานวนเด็กใน
ศูนย๑พฒ
ั นา
เด็กเล็กที่ได๎รับ
เครื่องแบบ
นักเรียน

1. เด็กกํอนวัยเรียน
ได๎รับการสํงเสริมด๎าน
การศึกษาและมี
เครื่องแบบนักเรียนที่
เหมาะสมตามวัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

2. เด็กมีพฒ
ั นาการ ทั้ง
4 ด๎านเหมาะสมตามวัย

2. เด็กกํอนวัยเรียน
ได๎รับโอกาสทาง
การศึกษา

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหารสถานศึกษา
ของศูนย๑พฒ
ั นาเด็ก
เล็กสังกัดองค๑การ
บริหารสํวนตําบล
โกสัมพี (คําจัดการ
เรียนการสอน)

1. เพื่อสํงเสริมการจัด เด็กในศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
การศึกษา แกํเด็กกํอน สังกัดองค๑การบริหารสํวน
วัยเรียนได๎อยําง
ตําบลโกสัมพี
เหมาะสม

13 โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหารสถานศึกษา
ของศูนย๑พฒ
ั นาเด็ก
เล็กสังกัดองค๑การ
บริหารสํวนตําบล
โกสัมพี (คําหนังสือ
เรียน)

1. เพื่อสํงเสริมการจัด
การศึกษา แกํเด็กกํอน
วัยเรียนได๎มีหนังสือ
เสริมประสบการณ๑ที่
เหมาะสม

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

408,000

408,000

408,000

408,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

408,000 เด็กใน ศพด.
มีพฒ
ั นาการ
เหมาะสมตาม
วัยเพิ่มขึ้น

2. เพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและแบํงเบา
ภาระให๎แกํผู๎ปกครอง

2. เพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและแบํงเบา
ภาระให๎แกํผู๎ปกครอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็กกํอนวัยเรียน
ได๎รับการสํงเสริมด๎าน
การศึกษาอยําง
เหมาะสมตามวัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

2. เด็กกํอนวัยเรียน
ได๎รับโอกาสทาง
การศึกษาเพิ่มขึ้น

เด็กในศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
สังกัดองค๑การบริหารสํวน
ตําบลโกสัมพีที่มีอายุ
ระหวําง 3-4 ขวบ

48,000

48,000

48,000

48,000 เด็กใน ศพด.
มีพฒ
ั นาการ
เหมาะสมตาม
วัยเพิ่มขึ้น

1. เด็กกํอนวัยเรียน
ได๎รับการสํงเสริมด๎าน
การศึกษาอยําง
เหมาะสมตามวัย
2. เด็กกํอนวัยเรียน
ได๎รับโอกาสทาง
การศึกษาเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

14 โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหารสถานศึกษา
ของศูนย๑พฒ
ั นาเด็ก
เล็กสังกัดองค๑การ
บริหารสํวนตําบล
โกสัมพี (คําอุปกรณ๑
การเรียน)

1. เพื่อสํงเสริมการจัด
การศึกษาแกํเด็กกํอน
วัยเรียนได๎มีอุปกรณ๑การ
เรียนที่เหมาะสม

เด็กในศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
สังกัดองค๑การบริหารสํวน
ตําบลโกสัมพีที่มีอายุ
ระหวําง 3-4 ขวบ

15 โครงการ
บริหารงานทั่วไป
ภายในศูนย๑พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ๎านคลอง
เมือง

เพื่อให๎ศูนย๑พฒ
ั นาเด็ก ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎าน
เล็กบ๎านคลองเมือง
คลองเมือง
มีการบริหารจัดการที่ดี

-

-

-

-

-

ศูนย๑พฒ
ั นา ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เด็กเล็กบ๎าน บ๎านคลองเมืองมีการ
คลองเมือง บริหารงานทั่วไปเป็น
ระบบมากขึ้น

สํานักปลัด

16 โครงการ
บริหารงานทั่วไป
ภายในศูนย๑พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ๎านหนอง
แดน

เพื่อให๎ศูนย๑พฒ
ั นาเด็ก ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎าน
เล็กบ๎านหนองแดน
หนองแดน
มีการบริหารจัดการที่ดี

-

-

-

-

-

ศูนย๑พฒ
ั นา ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เด็กเล็กบ๎าน บ๎านหนองแดนมีการ
หนองแดน บริหารงานทั่วไปเป็น
ระบบมากขึ้น

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

48,000

48,000

48,000

48,000 เด็กใน ศพด.
มีพฒ
ั นาการ
เหมาะสมตาม
วัยเพิ่มขึ้น

2. เพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและแบํงเบา
ภาระให๎แกํผู๎ปกครอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็กกํอนวัยเรียน
ได๎รับการสํงเสริมด๎าน
การศึกษา และมี
อุปกรณ๑การเรียนที่
เหมาะสมตามวัย

สํานักปลัด

2. เด็กกํอนวัยเรียน
ได๎รับโอกาสทาง
การศึกษาเพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

17 โครงการ
เพื่อให๎ศูนย๑พฒ
ั นาเด็ก
บริหารงานทั่วไป เล็กบ๎านดงซํอม มี
ภายในศูนย๑พฒ
ั นา การบริหารจัดการที่ดี
เด็กเล็กบ๎านดงซํอม

ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎านดง
ซํอม

-

-

-

-

-

ศูนย๑พฒ
ั นา ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เด็กเล็กบ๎าน บ๎านดงซํอมมีการ
ดงซํอม บริหารงานทั่วไปเป็น
ระบบมากขึ้น

18 โครงการ
บริหารงานทั่วไป
ภายในศูนย๑พฒ
ั นา
เด็กเล็กโละโคะ

เพื่อให๎ศูนย๑พฒ
ั นาเด็ก
เล็กบ๎านโละโคะ มี
การบริหารจัดการที่ดี

ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎าน
โละโคะ

-

-

-

-

-

ศูนย๑พฒ
ั นา ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎าน สํานักปลัด
เด็กเล็กบ๎าน โละโคะมีการ
โละโคะ บริหารงานทั่วไปเป็น
ระบบมากขึ้น

19 โครงการ
บริหารงานทั่วไป
ภายในศูนย๑พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ๎านโนน
สมบูรณ๑

เพื่อให๎ศูนย๑พฒ
ั นาเด็ก ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎าน
เล็กบ๎านโนนสมบูรณ๑ โนนสมบูรณ๑
มีการบริหารจัดการที่ดี

-

-

-

-

-

ศูนย๑พฒ
ั นา ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎าน สํานักปลัด
เด็กเล็กบ๎าน โนนสมบูรณ๑มีการ
โนนสมบูรณ๑ บริหารงานทั่วไปเป็น
ระบบมากขึ้น

-

-

-

-

-

ศูนย๑พฒ
ั นา ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เด็กเล็กบ๎าน บ๎านทําคูณมีการ
ทําคูณ บริหารงานทั่วไปเป็น
ระบบมากขึ้น

20 โครงการ
เพื่อให๎ศูนย๑พฒ
ั นาเด็ก ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎านทํา
บริหารงานทั่วไป เล็กบ๎านทําคูณ มีการ คูณ
ภายในศูนย๑พฒ
ั นา บริหารจัดการที่ดี
เด็กเล็กบ๎านทําคูณ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

21 โครงการ
บริหารงานทั่วไป
ภายในศูนย๑พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ๎านหนอง
วัวดํา

เพื่อให๎ศูนย๑พฒ
ั นาเด็ก
เล็กบ๎านหนองวัวดํา มี
การบริหารจัดการที่ดี

ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎าน
หนองวัวดํา

-

-

-

-

-

ศูนย๑พฒ
ั นา ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เด็กเล็กบ๎าน บ๎านหนองวัวดํามีการ
หนองวัวดํา บริหารงานทั่วไปเป็น
ระบบมากขึ้น

สํานักปลัด

22 โครงการพัฒนา
คุณภาพภายใน
ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ๎านคลองเมือง

เพื่อให๎ศูนย๑พฒ
ั นาเด็ก ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎าน
เล็กบ๎านคลองเมืองมี คลองเมือง
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เป็นระบบและ
มีมาตรฐาน

-

-

-

-

-

ศูนย๑พฒ
ั นา ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เด็กเล็กบ๎าน บ๎านคลองเมืองมีระบบ
คลองเมือง ประกันคุณภาพภายใน
ที่เป็นระบบมีคุณภาพ

สํานักปลัด

23 โครงการพัฒนา
คุณภาพภายใน
ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ๎านหนองแดน

เพื่อให๎ศูนย๑พฒ
ั นาเด็ก ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎าน
เล็กบ๎านหนองแดนมี หนองแดน
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เป็นระบบและ
มีมาตรฐาน

-

-

-

-

-

ศูนย๑พฒ
ั นา ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เด็กเล็กบ๎าน บ๎านหนองแดนมีระบบ
หนองแดน ประกันคุณภาพภายใน
ที่เป็นระบบมีคุณภาพ

สํานักปลัด

24 โครงการพัฒนา
คุณภาพภายใน
ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ๎านดงซํอม

เพื่อให๎ศูนย๑พฒ
ั นาเด็ก ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎านดง
เล็กบ๎านดงซํอมมีระบบ ซํอม
ประกันคุณภาพภายใน
ที่เป็นระบบและมี
มาตรฐาน

-

-

-

-

-

ศูนย๑พฒ
ั นา ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เด็กเล็กบ๎าน บ๎านดงซํอมมีระบบ
ดงซํอม ประกันคุณภาพภายใน
ที่เป็นระบบมีคุณภาพ

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

25 โครงการพัฒนา
คุณภาพภายใน
ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ๎านโละโคะ

เพื่อให๎ศูนย๑พฒ
ั นาเด็ก ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎าน
เล็กบ๎านโละโคะมี
โละโคะ
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เป็นระบบและ
มีมาตรฐาน

-

-

-

-

-

ศูนย๑พฒ
ั นา ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎าน สํานักปลัด
เด็กเล็กบ๎าน โละโคะมีระบบประกัน
โละโคะ คุณภาพภายในที่เป็น
ระบบมีคุณภาพ

26 โครงการพัฒนา
คุณภาพภายใน
ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ๎านโนนสมบูรณ๑

เพื่อให๎ศูนย๑พฒ
ั นาเด็ก ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎าน
เล็กบ๎านโนนสมบูรณ๑มี โนนสมบูรณ๑
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เป็นระบบและ
มีมาตรฐาน

-

-

-

-

-

ศูนย๑พฒ
ั นา ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎าน สํานักปลัด
เด็กเล็กบ๎าน โนนสมบูรณ๑มีระบบ
โนนสมบูรณ๑ ประกันคุณภาพภายใน
ที่เป็นระบบมีคุณภาพ

27 โครงการพัฒนา
คุณภาพภายใน
ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ๎านทําคูณ

เพื่อให๎ศูนย๑พฒ
ั นาเด็ก ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎านทํา
เล็กบ๎านทําคูณมีระบบ คูณ
ประกันคุณภาพภายใน
ที่เป็นระบบและมี
มาตรฐาน

-

-

-

-

-

ศูนย๑พฒ
ั นา ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เด็กเล็กบ๎าน บ๎านทําคูณมีระบบ
ทําคูณ ประกันคุณภาพภายใน
ที่เป็นระบบมีคุณภาพ

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

-

-

ศูนย๑พฒ
ั นา ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เด็กเล็กบ๎าน บ๎านหนองวัวดํามี
หนองวัวดํา ระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เป็นระบบมี
คุณภาพ

สํานักปลัด

29 โครงการศึกษา
เพื่อให๎เด็กเล็กได๎เรียนรู๎ เด็กเล็กในศูนย๑พฒ
ั นาเด็ก
แหลํงเรียนรู๎ใน
จากประสบการณ๑จริง เล็กสังกัด อบต.โกสัมพี
ชุมชนศูนย๑พฒ
ั นา
เด็กเล็กในสังกัด
องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโกสัมพี

-

-

-

-

-

จํานวนเด็ก เด็กเล็กได๎เรียนรู๎จาก
เล็กภายใน ประสบการณ๑จริง
ศูนย๑พฒ
ั นา
เด็กเล็ก สังกัด
อบต.โกสัมพี

สํานักปลัด

30 โครงการขับเคลื่อน
การดําเนินงาน "ที่
อํานหนังสือท๎องถิ่น
รักการอําน"

-

-

-

-

-

จํานวน 1.ประชาชนได๎เข๎าถึง
ประชาชนที่ได๎ หนังสือหรือข๎อมูล
เข๎าถึงหนังสือ สารสนเทศให๎มากขึน้
หรืออําน
ข๎อมูลขําวสาร
2.ประชาชนได๎รับการ
สํงเสริมและสร๎าง
พฤติกรรมรักการอําน
เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

28 โครงการพัฒนา
คุณภาพภายใน
ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ๎านหนองวัวดํา

เพื่อให๎ศูนย๑พฒ
ั นาเด็ก ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎าน
เล็กบ๎านหนองวัวดํามี หนองวัวดํา
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เป็นระบบและ
มีมาตรฐาน

1.เพื่อสร๎างโอกาสให๎
ประชาชนได๎เข๎าถึง
หนังสือหรือข๎อมูล
สารสนเทศให๎มากขึ้น
2.เพื่อสํงเสริมและ
สร๎างพฤติกรรมรักการ
อํานของคนภายในตําบล

ประชาชนในเขตตําบล
โกสัมพี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

31 โครงการจัดหาสื่อ เพื่อให๎เด็กนักเรียนมีสื่อ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพี
การเรียนการสอน การเรียนการสอนดนตรี นคร(บ๎านทําคูณ)
ดนตรีโรงเรียน
อนุบาลโกสัมพีนคร
(บ๎านทําคูณ)

50,000

จํานวนเด็ก เด็กนักเรียนมีสื่อการ
นักเรียนที่เข๎า เรียนการสอนดนตรี
รํวมโครงการ

สํานักปลัด
(อุดหนุน
โรงเรียน
อนุบาล
โกสัมพีนคร
(บ๎านทํา
คูณ))

32 โครงการปรับปรุง
และพัฒนางาน
ห๎องสมุดโรงเรียน
บ๎านหนองแดน

เพื่อให๎เด็กนักเรียนมี
ห๎องสมุดในการศึกษา
ค๎นคว๎า

โรงเรียนบ๎านหนองแดน

50,000

จํานวนเด็ก เด็กนักเรียนมีหอ๎ งสมุด
นักเรียนที่เข๎า ในการศึกษาค๎นคว๎า
รํวมโครงการ

สํานักปลัด
(อุดหนุน
โรงเรียน
บ๎านหนอง
แดน)

33 โครงการตามแนว
พระราชดําริ
(ปรัชญาของเศษฐ
กิจพอเพียง)
โรงเรียนบ๎านคลอง
เมือง

เพื่อให๎เด็กนักเรียนได๎
เรียนรู๎ตามแนว
พระราชดําริ(ปรัชญา
ของเศษฐกิจพอเพียง)

โรงเรียนบ๎านคลองเมือง

40,000

จํานวนเด็ก เด็กนักเรียนได๎เรียนรู๎
นักเรียนที่เข๎า ตามแนวพระราชดําริ
รํวมโครงการ (ปรัชญาของเศษฐกิจ
พอเพียง)

สํานักปลัด
(อุดหนุน
โรงเรียน
บ๎านคลอง
เมือง)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

34 โครงการจัดหาสื่อ เพื่อให๎เด็กนักเรียนสื่อ
การเรียนการสอนสูํ การเรียนการสอนสูํ
มาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล
โรงเรียนบ๎านมะเดื่อ
ชุมพร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

โรงเรียนบ๎านมะเดื่อชุมพร

40,000

จํานวนเด็ก เด็กนักเรียนมีสื่อการ
นักเรียนที่เข๎า เรียนการสอนสูํ
รํวมโครงการ มาตรฐานสากล

สํานักปลัด
(อุดหนุน
โรงเรียน
บ๎าน
มะเดื่อ
ชุมพร)

35 โครงการพัฒนา
ศักยภาพด๎าน
เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาโรงเรียน
บ๎านโกสัมพี(วิเศษ
น๎อมมิตรอนุกุล)

เพื่อให๎เด็กนักเรียนได๎มี โรงเรียนบ๎านโกสัมพี(วิเศษ
การพัฒนาศักยภาพ
น๎อมมิตรอนุกุล)
ด๎านเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา

30,000

จํานวนเด็ก เด็กนักเรียนมีการ
สํานักปลัด
นักเรียนที่เข๎า พัฒนาศักยภาพด๎าน
(อุดหนุน
รํวมโครงการ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โรงเรียน
บ๎านโกสัมพี
(วิเศษน๎อม
มิตรอนุกุล))

36 โครงการ
คอมพิวเตอร๑เพื่อ
การศึกษาการเรียน
การสอนโรงเรียน
บ๎านไทยทวี

เพื่อให๎เด็กนักเรียนมี โรงเรียนบ๎านไทยทวี
คอมพิวเตอร๑ใน
การศึกษาการเรียนการ
สอน

30,000

จํานวนเด็ก เด็กนักเรียนมี
สํานักปลัด
นักเรียนที่เข๎า คอมพิวเตอร๑ใน
(อุดหนุน
รํวมโครงการ การศึกษาการเรียนการ โรงเรียน
สอน
บ๎านบ๎าน
ไทยทวี)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

37 โครงการพัฒนา
เพื่อให๎เด็กนักเรียนมี
ด๎านการสื่อสาร
การพัฒนาด๎านการ
ภาษาอังกฤษ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ๎านหนอง
วัวดํา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โรงเรียนบ๎านหนองวัวดํา

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

40,000

จํานวนเด็ก เด็กนักเรียนมีพฒ
ั นา
นักเรียนที่เข๎า ด๎านการสื่อสาร
รํวมโครงการ ภาษาอังกฤษ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด
(อุดหนุน
โรงเรียน
บ๎านหนอง
วัวดํา)

38 โครงการพัฒนา
แหลํงเรียนรู๎ ศูนย๑
งานเกษตรเพื่อการ
เรียนรู๎สูํปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ๎านดงซํอม

เพื่อให๎เด็กนักเรียนมี โรงเรียนบ๎านดงซํอม
แหลํงเรียนรู๎ ศูนย๑งาน
เกษตรเพื่อการเรียนรู๎สูํ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

50,000

จํานวนเด็ก เด็กนักเรียนมีแหลํง
สํานักปลัด
นักเรียนที่เข๎า เรียนรู๎ ศูนย๑งานเกษตร (อุดหนุน
รํวมโครงการ เพื่อการเรียนรู๎สูํ
โรงเรียน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ บ๎านดงซํอม)
พอเพียง

39 โครงการปรับปรุง
และพัฒนางาน
ห๎องสมุดโรงเรียน
บ๎านหนองแดน
(สาขาโละโคะ)

เพื่อให๎เด็กนักเรียนมี
ห๎องสมุดในการศึกษา
ค๎นคว๎า

50,000

จํานวนเด็ก เด็กนักเรียนมีหอ๎ งสมุด
นักเรียนที่เข๎า ในการศึกษาค๎นคว๎า
ใช๎บริการ
ห๎องสมุด

โรงเรียนบ๎านหนองแดน
(สาขาโละโคะ)

สํานักปลัด
(อุดหนุน
โรงเรียน
บ๎านหนอง
แดนสาขา
โละโคะ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

40 โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ๑
วิทยาศาสตร๑
สารเคมีวสั ดุ สื่อการ
เรียนรู๎โรงเรียนบ๎าน
โนนสมบูรณ๑

เพื่อให๎เด็กนักเรียนมี
วัสดุอุปกรณ๑
วิทยาศาสตร๑ สารเคมี
วัสดุ สื่อการเรียนรู๎

41 โครงการพัฒนา
จัดหาเครื่องเลํน
สนามเด็กเลํน
โรงเรียนบ๎านไรํ
ลําปาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โรงเรียนบ๎านโนนสมบูรณ๑

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

50,000

จํานวนเด็ก
นักเรียนที่ได๎
ใช๎ประโยชน๑
จากวัสดุ
อุปกรณ๑

เด็กนักเรียนมีวสั ดุ
อุปกรณ๑วทิ ยาศาสตร๑
สารเคมีวสั ดุ สื่อการ
เรียนรู๎

สํานักปลัด
(อุดหนุน
โรงเรียน
บ๎านโนน
สมบูรณ๑)

เพื่อให๎เด็กนักเรียนมี โรงเรียนบ๎านไรํลําปาง
เครื่องเลํนสนามเด็กเลํน

30,000

จํานวนเด็ก เด็กนักเรียนมีเครื่อง
นักเรียนที่เลํน เลํนสนามเด็กเลํน
สนามเด็กเลํน

สํานักปลัด
(อุดหนุน
โรงเรียน
บ๎านไรํ
ลําปาง)

42 โครงการดนตรีไทย เพื่อสํงเสริมวัฒนธรรม โรงเรียนโกสัมพีวทิ ยา
เพื่อสํงเสริม
ไทยในสถานศึกษา
วัฒนธรรมไทยใน
สถานศึกษา
โรงเรียนโกสัมพี
วิทยา

60,000

จํานวนเด็ก เด็กนักเรียนมีดนตรีไทย สํานักปลัด
นักเรียนที่ได๎ เพือ่ สํงเสริมวัฒนธรรม (อุดหนุน
ใช๎ประโยชน๑ ไทยในสถานศึกษา
โรงเรียน
จากเครื่อง
โกสัมพี
ดนตรีไทย
วิทยา)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

43 โครงการจัดซื้อ
เพื่อพัฒนาปรับปรุง
วัสดุอุปกรณ๑ เพื่อ สถานศึกษา
พัฒนาปรับปรุง
สถานศึกษา
การศึกษาตาม
อัธยาศัยตําบล
โกสัมพี อําเภอ
โกสัมพีนคร จังหวัด
กําแพงเพชร

รวม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
การศึกษาตามอัธยาศัย
ตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัม
พีนคร จังหวัดกําแพงเพชร

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

50,000

5,798,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวนเด็ก เด็กนักเรียนมีการ
นักเรียนที่ได๎ พัฒนาปรับปรุง
ใช๎ประโยชน๑ สถานศึกษา
จากสื่อ

9,497,200

9,575,200

9,535,200

9,535,200

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด
(อุดหนุน
การศึกษา
ตาม
อัธยาศัย
ตําบล
โกสัมพี
อําเภอ
โกสัมพีนคร
จังหวัด
กําแพงเพชร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลโกสัมพี

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกาแพงเพชร ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 โครงการรดน้ําดํา
หัวผู๎สูงอายุตําบล
โกสัมพี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสํงเสริมวัฒนธรรม ผู๎สูงอายุตําบลโกสัมพี
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของไทย

2 โครงการประเพณี เพื่อสํงเสริมวัฒนธรรม ผู๎สูงอายุตําบลโกสัมพี
รดน้ําดําหัวผู๎สูงอายุ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ตําบลโกสัมพี
อันดีงามของไทย

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน วัฒนธรรม
ผู๎เข๎ารํวม ขนบธรรมเนียม
โครงการ ประเพณีอันดีงาม
ของไทยได๎รับการ
สํงเสริม

สํานักปลัด

จํานวน วัฒนธรรม
ผู๎เข๎ารํวม ขนบธรรมเนียม
โครงการ ประเพณีอันดีงาม
ของไทยได๎รับการ
สํงเสริม

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

3 โครงการแหํเทียน
เข๎าพรรษาตําบล
โกสัมพี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสํงเสริมและอนุรักษ๑
ประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามให๎คงอยูํสืบไป

ผู๎บริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานสํวนตําบล
ลูกจ๎างประจํา พนักงาน
จ๎างและกํานัน ผู๎ใหญํบา๎ น
ตลอดจนเยาวชนและ
ประชาชนตําบลโกสัมพี

4 โครงการประเพณี เพื่อสํงเสริมและอนุรักษ๑
แหํเทียนเข๎าพรรษา ประเพณีและวัฒนธรรม
ตําบลโกสัมพี
อันดีงามให๎คงอยูํสืบไป

ผู๎บริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานสํวนตําบล
ลูกจ๎างประจํา พนักงาน
จ๎างและกํานัน ผู๎ใหญํบา๎ น
ตลอดจนเยาวชนและ
ประชาชนตําบลโกสัมพี

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน ประเพณีและ
ผู๎เข๎ารํวม วัฒนธรรมอันดีงาม
โครงการ ได๎รับการสํงเสริม
และอนุรักษ๑ให๎คงอยูํ
สืบไป

สํานักปลัด

จํานวน ประเพณีและ
ผู๎เข๎ารํวม วัฒนธรรมอันดีงาม
โครงการ ได๎รับการสํงเสริม
และอนุรักษ๑ให๎คงอยูํ
สืบไป

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

5 โครงการแขํงขัน
กีฬาตําบลโกสัมพี
สามัคคีสมานฉันท๑

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนให๎เด็ก
เยาวชน และประชาชน
เลํนกีฬาใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน๑และเพื่อ
สร๎างความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท๑

6 โครงการบวช
เพื่อสํงเสริมและอนุรักษ๑
สามเณรภาคฤดูร๎อน ประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามให๎คงอยูํสืบไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนตําบลโกสัมพี

โครงการบวชสามเณร
ภาคฤดูร๎อน

7 โครงการอนุรักษ๑
เพื่อสํงเสริมวัฒนธรรม ประชาชนตําบลโกสัมพี
ประเพณีลอยกระทง ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของไทย

100,000

100,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

200,000

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน เด็ก เยาวชนและ
ผู๎เข๎ารํวม ประชาชนได๎ใช๎เวลา
โครงการ วํางให๎เกิดประโยชน๑
และมีความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันฑ๑
เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

จํานวน ประเพณีและ
ผู๎เข๎ารํวม วัฒนธรรมอันดีงาม
โครงการ ได๎รับการสํงเสริม
และอนุรักษ๑ให๎คงอยูํ
สืบไป

สํานักปลัด

จํานวน วัฒนธรรม
ผู๎เข๎ารํวม ขนบธรรมเนียม
โครงการ ประเพณีอันดีงาม
ของไทยได๎รับการ
สํงเสริม

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

8 โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อการสํงเสริม
อนุรักษ๑
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรม

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให๎ประชาชนได๎
เห็นความสําคัญของ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ตํางๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนตําบลโกสัมพี

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

180,000

180,000

2563
(บาท)
180,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

180,000

180,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน 1.ประชาชนได๎เห็น
ประชาชน ความสําคัญของ
ตําบลโกสัมพี ประเพณีและ
วัฒนธรรมตํางๆ

2.เพื่อให๎ประชาชนใน
พื้นที่เกิดความภาคภูมิใจ
และมีการรํวมอนุรักษ๑
ประเพณีและวัฒนธรรม

2.ประชาชนในพื้นที่
เกิดความภาคภูมิใจ
และมีการรํวม
อนุรักษ๑ประเพณี
และวัฒนธรรม

3.เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎
ประชาชนมีสํวนรํวมใน
การจัดกิจกรรม เพื่อ
สํงเสริมประเพณีและ
วัฒนธรรมของชาติไทย

3.ประชาชนมีสํวน
รํวมในการจัด
กิจกรรม เพื่อ
สํงเสริมประเพณี
และวัฒนธรรมของ
ชาติไทย

สํานักปลัด
(อุดหนุน
อําเภอ
โกสัมพีนคร)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

25,000

30,000

30,000

30,000

30,000

10 โครงการงาน
เพื่อสํงเสริม อนุรักษ๑
ประชาชน หมูํที่ 10 บ๎าน
ประเพณีทําบุญ
ขนบธรรมเนียมประเพณี โละโคะ
วนรอบเจดีย(๑ หม๐าบู๎ และวัฒนธรรมท๎องถิ่น
โค๏ะ) บ๎านโละโคะ
(งานประเพณีชนเผํา)

30,000

40,000

50,000

50,000

11 โครงการปีใหมํม๎ง
บ๎านโละโคะ หมูํที่
10 บ๎านโละโคะ

40,000

40,000

150,000

150,000

9 โครงการประเพณี
สืบสานวัฒนธรรม
ไทยทรงดํา(ลาวโซํง)
หมูํที่ 20 บ๎าน
คลองแตงโม

เพื่อสํงเสริม อนุรักษ๑และ ประชาชน หมูํที่ 20
สืบสาน ขนบธรรมเนียม บ๎านคลองแตงโม
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น

เพื่อสํงเสริม อนุรักษ๑
ประชาชน หมูํที่ 10 บ๎าน
ขนบธรรมเนียมประเพณี โละโคะ
และวัฒนธรรมท๎องถิ่น

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน ขนบธรรมเนียม
ผู๎เข๎ารํวม ประเพณีและ
โครงการ วัฒนธรรมท๎องถิ่น
ได๎รับการสํงเสริม
อนุรักษ๑และสืบสาน

สํานักปลัด
(อุดหนุน
คณะกรรม
การหมูํบา๎ น)

50,000

จํานวน ขนบธรรมเนียม
ผู๎เข๎ารํวม ประเพณีและ
โครงการ วัฒนธรรมท๎องถิ่น
ได๎รับการสํงเสริม
และอนุรักษ๑

สํานักปลัด
(อุดหนุน
คณะกรรม
การหมูํบา๎ น)

150,000

จํานวน ขนบธรรมเนียม
ผู๎เข๎ารํวม ประเพณีและ
โครงการ วัฒนธรรมท๎องถิ่น
ได๎รับการสํงเสริม
และอนุรักษ๑

สํานักปลัด
(อุดหนุน
คณะกรรม
การหมูํบา๎ น)

ที่

โครงการ

12 โครงการงาน
ประเพณีบญ
ุ บั้งไฟ
ตําบลโกสัมพี

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)

2562
(บาท)

เพื่อสํงเสริม อนุรักษ๑
จัดงานประเพณีบญ
ุ บั้ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี ไฟหมูํที่ 12 บ๎านโนน
และวัฒนธรรมท๎องถิ่น สมบูรณ๑

13 โครงการอุปสมบท เพื่อสํงเสริมและอนุรักษ๑
หมูํ หมูํที่ 6 บ๎านไรํ ประเพณีและวัฒนธรรม
ลําปาง
อันดีงามให๎คงอยูํสืบไป

14 โครงการงาน
ประเพณีแขํงเรือ
ยาว หมูํที่ 4 บ๎าน
มะเดื่อชุมพร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน ขนบธรรมเนียม
ผู๎เข๎ารํวม ประเพณีและ
โครงการ วัฒนธรรมท๎องถิ่น
ได๎รับการสํงเสริม
และอนุรักษ๑

สํานักปลัด
(อุดหนุน
คณะกรรม
การหมูํบา๎ น)

ประชาชน หมูํที่ 6 บ๎าน
ไรํลําปาง

30,000

จํานวน ประเพณีและ
ผู๎เข๎ารํวม วัฒนธรรมอันดีงาม
โครงการ ได๎รับการสํงเสริม
และอนุรักษ๑ให๎คงอยูํ
สืบไป

สํานักปลัด
(อุดหนุน
คณะ
กรรมการ
หมูํบา๎ น)

เพื่อสํงเสริม อนุรักษ๑
ประชาชน หมูํที่ 4 บ๎าน
ขนบธรรมเนียมประเพณี มะเดื่อชุมพร
และวัฒนธรรมท๎องถิ่น

50,000

จํานวน ขนบธรรมเนียม
ผู๎เข๎ารํวม ประเพณีและ
โครงการ วัฒนธรรมท๎องถิ่น
ได๎รับการสํงเสริม
และอนุรักษ๑

สํานักปลัด
(อุดหนุน
คณะ
กรรมการ
หมูํบา๎ น)

รวม

755,000

690,000

960,000

960,000

960,000

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลโกสัมพี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาแพงเพชร ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑ ปรับปรุงอาคาร
เพื่อให๎ศูนย๑พฒ
ั นาเด็ก
ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก เล็กเป็นสถานที่เหมาะ
บ๎านหนองแดน
แกํการจัดการเรียนการ
สอนมากขึ้น

๒ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมศูนย๑พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ๎านคลอง
เมือง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

ติดตั้งประตูเหล็กม๎วนและ
เหล็กดัดหน๎าตําง ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนอง
แดน

เพื่อให๎ศูนย๑พฒ
ั นาเด็ก ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎าน
เล็กบ๎านคลองเมืองเป็น คลองเมือง
สถานที่เหมาะแกํการ
จัดการเรียนการสอน
มากขึ้น

2562
(บาท)
80,000

74,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน 1 แหํง ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กเป็น
สถานที่เหมาะแกํการ
จัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามมาตรฐาน
การดําเนินงานศูนย๑ฯ

กองชําง

จํานวน 1 แหํง ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ๎านคลองเมืองเป็น
สถานที่เหมาะแกํการ
จัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามมาตรฐาน
การดําเนินงานศูนย๑ฯ

กองชําง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

๓ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมศูนย๑พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ๎านหนอง
วัวดํา

เพื่อให๎ศูนย๑พฒ
ั นาเด็ก
เล็กบ๎านหนองวัวดํา
เป็นสถานที่เหมาะแกํ
การจัดการเรียนการ
สอนมากขึ้น

ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎าน
หนองวัวดํา

22,000

๔ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมศูนย๑พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ๎านโนน
สมบูรณ๑

เพื่อให๎ศูนย๑พฒ
ั นาเด็ก
เล็กบ๎านโนนสมบูรณ๑
เป็นสถานที่เหมาะแกํ
การจัดการเรียนการ
สอนมากขึ้น

ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎าน
โนนสมบูรณ๑

139,000

๕ โครงการปรับปรุง เพื่อปรับปรุงให๎ศูนย๑
อาคารศูนย๑พฒ
ั นา พัฒนาเด็กเล็กเป็น
เด็กเล็กบ๎านดงซํอม สถานที่เหมาะแกํการ
จัดการเรียนการสอน

ติดตั้งเหล็กดัดม๎วนและ
เหล็กดัดหน๎าตําง ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดงซํอม

2562
(บาท)

77,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน 1 แหํง ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ๎านหนองวัวดําเป็น
สถานที่เหมาะแกํการ
จัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามมาตรฐาน
การดําเนินงานศูนย๑ฯ

กองชําง

จํานวน 1 แหํง ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎าน
โนนสมบูรณ๑เป็นสถานที่
เหมาะแกํการจัดการ
เรียนการสอนเป็นไป
ตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนย๑ฯ

กองชําง

จํานวน 1
แหํง

ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ๎านดงซํอมเป็นสถานที่
เหมาะแกํการจัดการ
เรียนการสอนเป็นไป
ตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนย๑ฯ

กองชําง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

6 โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย๑พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ๎านโนน
สมบูรณ๑

เพื่อให๎ศูนย๑พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเป็นสถานที่เหมาะ
แกํการจัดการเรียนการ
สอนมากขึ้น

ติดตั้งประตูเหล็กม๎วนและ
เหล็กดัดหน๎าตําง ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กบ๎านโนน
สมบูรณ๑

77,000

จํานวน 1
แหํง

ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กโนน
สมบูรณ๑เป็นสถานที่
เหมาะแกํการจัดการ
เรียนการสอนเป็นไป
ตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนย๑ฯ

กองชําง

7 โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย๑พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ๎านหนอง
แดน

เพื่อให๎ศูนย๑พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเป็นสถานที่เหมาะ
แกํการจัดการเรียนการ
สอนมากขึ้น

ติดตั้งประตูเหล็กม๎วนและ
เหล็กดัดหน๎าตํางศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนอง
แดน

77,000

จํานวน 1
แหํง

ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ๎านหนองแดนเป็น
สถานที่เหมาะแกํการ
จัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามมาตรฐาน
การดําเนินงานศูนย๑ฯ

กองชําง

8 โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย๑พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ๎านคลอง
เมือง

เพื่อปรับปรุงให๎ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเป็น
สถานที่เหมาะแกํการ
จัดการเรียนการสอน

ติดตั้งเหล็กดัดหน๎าตําง
ระเบียง และประตูเหล็ก
ม๎วน ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ๎านคลองเมือง

100,000

จํานวน 1
แหํง

ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ๎านหนองแดนเป็น
สถานที่เหมาะแกํการ
จัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามมาตรฐาน
การดําเนินงานศูนย๑ฯ

กองชําง

ที่

โครงการ

9 โครงการตํอเติม
อาคารศูนย๑พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ๎านหนอง
แดน

วัตถุประสงค์
เพื่อตํอเติมให๎ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเป็น
สถานที่เหมาะแกํการ
จัดการเรียนการสอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตํอเติมอาคารศูนย๑พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ๎านหนองแดน
ขนาดกว๎าง ๗ เมตรยาว
๒๐ เมตร

123,000

จํานวน 1
แหํง

ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กเป็น
สถานที่เหมาะแกํการ
จัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามมาตรฐาน
การดําเนินงานศูนย๑ฯ

กองชําง

10 โครงการตํอเติม
เพื่อตํอเติมให๎ศูนย๑
อาคารศูนย๑พฒ
ั นา พัฒนาเด็กเล็กเป็น
เด็กเล็กบ๎านดงซํอม สถานที่เหมาะแกํการ
จัดการเรียนการสอน

ตํอเติมหลังคาด๎านหลัง
อาคารศูนย๑พฒ
ั นาเด็ก
เล็กบ๎านดงซํอม ขนาด
กว๎าง ๓ เมตร ยาว
๑๙.๕๐ เมตร

90,000

จํานวน 1
แหํง

ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กเป็น
สถานที่เหมาะแกํการ
จัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามมาตรฐาน
การดําเนินงานศูนย๑ฯ

กองชําง

11 โครงการปรับปรุง
ภูมิทศั น๑ศูนย๑พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ๎านหนอง
แดน

ปรับปรุงภูมิทศั น๑ บริเวณ
ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎าน
หนองแดน

100,000

จํานวน 1
แหํง

ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กมี
ความสวยงามและ
เหมาะสมกับเป็น
สถานที่ในการจัดการ
เรียนการสอน

กองชําง

12 โครงการปรับปรุง เพื่อปรับปรุงภูมิทศั น๑ให๎ ปรับปรุงภูมิทศั น๑บริเวณ
ภูมิทศั น๑ศูนย๑พฒ
ั นา สวยงามเหมาะสมกับ ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎าน
เด็กเล็กบ๎านดงซํอม เป็นสถานที่ในการ
ดงซํอม
จัดการเรียนการสอน

50,000

จํานวน 1
แหํง

ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กมี
ความสวยงามและ
เหมาะสมกับเป็น
สถานที่ในการจัดการ
เรียนการสอน

สํานักปลัด

เพื่อปรับปรุงภูมิทศั น๑
ศพด. ให๎สวยงาม
เหมาะสมกับเป็น
สถานที่ในการจัดการ
เรียนการสอน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

13 โครงการปรับปรุง
ภูมิทศั น๑ศูนย๑พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ๎านโนน
สมบูรณ๑

เพื่อปรับปรุงภูมิทศั น๑ให๎ ปรับปรุงภูมิทศั น๑บริเวณ
สวยงามเหมาะสมกับ ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎าน
เป็นสถานที่ในการ
โนนสมบูรณ๑
จัดการเรียนการสอน

50,000

จํานวน 1
แหํง

ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กมี
ความสวยงามและ
เหมาะสมกับเป็น
สถานที่ในการจัดการ
เรียนการสอน

กองชําง

14 โครงการปรับปรุง
ภูมิทศั น๑ศูนย๑พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ๎านคลอง
เมือง

เพื่อปรับปรุงภูมิทศั น๑ให๎ ปรับปรุงภูมิทศั น๑บริเวณ
สวยงามเหมาะสมกับ ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎าน
เป็นสถานที่ในการจัด คลองเมือง
เหมาะสมกับเป็น
สถานที่ในการจัดการ
เรียนการสอน

50,000

จํานวน 1
แหํง

ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กมี
ความสวยงามและ
เหมาะสมกับเป็น
สถานที่ในการจัดการ
เรียนการสอน

กองชําง

15 โครงการปรับปรุง
และตํอเติมรั้วศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
คลองเมือง

เพื่อปูองกันอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้นกับเด็ก
เล็กและปูองกันเด็ก
ไมํให๎ออกนอกสถานที่

490,000

จํานวน 1
แหํง

เด็กเล็กได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

กองชําง

ปรับปรุงและตํอเติมรั้วอิฐ
บล็อคพร๎อมประตูปดิ –
เปิด ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ๎านคลองเมือง ขนาด
ยาว ๒๖๐ เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

16 โครงการกํอสร๎างรั้ว เพื่อปูองกันอันตรายที่
ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก อาจจะเกิดขึ้นกับเด็ก
บ๎านหนองแดน
เล็กและปูองกันเด็กเล็ก
ไมํให๎ออกนอก สถานที่

กํอสร๎างรั้ว ศูนย๑พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ๎านหนองแดน
ขนาดยาว ๒๓๑ เมตร สูง
1.90 เมตร กว๎าง 50
เมตร ความยาวรวมทั้งสิ้น
112.50 เมตร

450,000

จํานวน 1
แหํง

เด็กเล็กได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

กองชําง

17 โครงการกํอสร๎างรั้ว เพื่อปูองกันอันตรายที่
ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก อาจจะเกิดขึ้นกับเด็ก
บ๎านดงซํอม
เล็กและปูองกันเด็กเล็ก
ไมํให๎ออกนอกสถานที่

กํอสร๎างรั้วไม๎ฝาเซอรํา
พร๎อมประตูปดิ -เปิด ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดงซํอม
ขนาดยาว๑๒๒ เมตร

240,000

จํานวน 1
แหํง

เด็กเล็กได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

กองชําง

18 โครงการกํอสร๎างรั้ว เพื่อปูองกันอันตรายที่
ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก อาจจะเกิดขึ้นกับเด็ก
บ๎านโนนสมบูรณ๑ เล็กและปูองกันเด็กเล็ก
ไมํให๎ออกนอกสถานที่

กํอสร๎างรั้วไม๎ฝาเซอรํา
พร๎อมประตูปดิ -เปิด ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กบ๎านโนน
สมบูรณ๑ขนาดยาว ๑๕๒
เมตร

250,000

จํานวน 1
แหํง

เด็กเล็กได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

กองชําง

19 โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาหมูํบา๎ น
หมูํที่ 16 บ๎านทุํง
ธารทอง

ดําเนินการปรับปรุงสนาม
กีฬาหมูํบา๎ น ขนาดกว๎าง
15 เมตร ยาว 27 เมตร
หรือมีพื้นที่ลานกีฬา
405 ตารางเมตร

จํานวน 1
แหํง

ประชาชนมีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรง
สมบูรณ๑และได๎ใช๎เวลา
วํางให๎เป็นประโยชน๑

กองชําง

เพื่อให๎ประชาชนมีที่
ออกกําลังกายและ
หํางไกลยาเสพติด

113,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

20 โครงการปูพื้น
เพื่อปูองกันการเกิด
ยางพาราศูนย๑
อุบตั ิเหตุที่กํอให๎เกิด
พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน อันตรายตํอเด็ก
โนนสมบูรณ๑

ดําเนินการปูพื้นยางพารา
ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎าน
โนนสมบูรณ๑ ขนาดกว๎าง
8 เมตร ยาว 17 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา
136 ตารางเมตร

500,000

จํานวน 1
ศูนย๑

ปูองกันการเกิด
อุบตั ิเหตุที่กํอให๎เกิด
อันตรายตํอเด็ก

กองชําง

21 โครงการปูพื้น
เพื่อปูองกันการเกิด
ยางพาราศูนย๑
อุบตั ิเหตุที่กํอให๎เกิด
พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน อันตรายตํอเด็ก
หนองแดน

ดําเนินการปูพื้นยางพารา
ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎าน
หนองแดน ขนาดกว๎าง 8
เมตร ยาว 17 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 136
ตารางเมตร

500,000

จํานวน 1
ศูนย๑

ปูองกันการเกิด
อุบตั ิเหตุที่กํอให๎เกิด
อันตรายตํอเด็ก

กองชําง

22 โครงการปูพื้น
เพื่อปูองกันการเกิด
ยางพาราศูนย๑
อุบตั ิเหตุที่กํอให๎เกิด
พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน อันตรายตํอเด็ก
ดงซํอม

ดําเนินการปูพื้นยางพารา
ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎าน
ดงซํอม ขนาดกว๎าง 8
เมตร ยาว 17 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 136
ตารางเมตร

500,000

จํานวน 1
ศูนย๑

ปูองกันการเกิด
อุบตั ิเหตุที่กํอให๎เกิด
อันตรายตํอเด็ก

กองชําง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

23 โครงการปูพื้น
เพื่อปูองกันการเกิด
ยางพาราศูนย๑
อุบตั ิเหตุที่กํอให๎เกิด
พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน อันตรายตํอเด็ก
คลองเมือง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

ดําเนินการปูพื้นยางพารา
ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎าน
คลองเมือง ขนาดกว๎าง 8
เมตร ยาว 17 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 136
ตารางเมตร

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน 1
ศูนย๑

ปูองกันการเกิด
อุบตั ิเหตุที่กํอให๎เกิด
อันตรายตํอเด็ก

กองชําง

24 โครงการกํอสร๎าง
สนามเด็กเลํนศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
หนองแดน

เพื่อให๎เด็กมีพฒ
ั นาการ กํอสร๎างสนามเด็กเลํน
ทางด๎านรํางกาย
ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎าน
อารมณ๑ สังคม และ
หนองแดน ขนาด กว๎าง 9
สติปญ
ั ญาของเด็กให๎
เมตร ยาว 10 เมตร สูง
เหมาะสมตามวัย
3 เมตร พร๎อมปูพื้น
ยางพารา

250,000

จํานวน 1
แหํง

เด็กมีพฒ
ั นาการ
เหมาะสมตามวัย

กองชําง

25 โครงการกํอสร๎าง
สนามเด็กเลํนศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
ดงซํอม

เพื่อให๎เด็กมีพฒ
ั นาการ
ทางด๎านรํางกาย
อารมณ๑ สังคม และ
สติปญ
ั ญาของเด็กให๎
เหมาะสมตามวัย

250,000

จํานวน 1
แหํง

เด็กมีพฒ
ั นาการ
เหมาะสมตามวัย

กองชําง

รวม

กํอสร๎างสนามเด็กเลํน
ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎าน
ดงซํอม ขนาด กว๎าง 9
เมตร ยาว 10 เมตร สูง
3 เมตร พร๎อมปูพื้น
ยางพารา
1,848,000

1,124,000

2,180,000

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลโกสัมพี

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกาแพงเพชร ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย
3.1 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการและ
ถํายทอดความรู๎ของ
ศูนย๑บริการและ
ถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให๎การบริหาร
จัดการศูนย๑บริการและ
ถํายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล
มีประสิทธิภาพ
2.เพื่อให๎คณะ
กรรมการและเกษตรกร
มีความรู๎ด๎านการเกษตร
เพิ่มมากขึ้น

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดอบรมให๎ความรู๎แกํ
คณะกรรมการศูนย๑บริการ
และถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลเกษตรกรและ
ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- การบริหารจัดการ
ศูนย๑บริการและถํายทอดฯ
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- คณะกรรมการ
ศูนย๑บริการถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสามารถ
ถํายทอดความรู๎ให๎กับ
เกษตรกรและผู๎ที่สนใจได๎
- เกษตรกรสามารถนํา
ความรู๎ที่ได๎รับไปปรับใช๎ใน
ชีวติ ประจําวันได๎

รวม

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลโกสัมพี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาแพงเพชร ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมทีเ่ ข้มแข็ง
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมทีเ่ ข้มแข็ง
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1 โครงการ อปพร.
1.เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแกํสมาชิก อปพร.อบต.โกสัมพี
ตําบลโกสัมพีทํา
อปพร.ที่ได๎เสียสละทํางานเพื่อสังคม
ความดีเพื่อแผํนดิน ด๎วยดีตลอดมา
2.เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของ
สมาชิก อปพร.ที่มีความพร๎อมในการ
ทํางานมีความอดทน เสียสละและ
เป็นแบบอยํางที่ดีของสังคม
3.เพื่อเป็นการแสดงความสามัคคี
ของสมาชิก อปพร.ในเขต อบต.
โกสัมพี

2561
(บาท)
10,000

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000 10,000 10,000

2565
(บาท)
10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน
1.สมาชิก อปพร.มีความรู๎และ
อปพร. ที่ ความภาคภูมิใจและมีขวัญ
เข๎ารํวม กําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
กิจกรรม
2.ประชาชนได๎รับทราบถึง
ผลงานและภารกิจของสมาชิก
อปพร.
3.สมาชิก อปพร.มีความรัก
สามัคคี มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ๑
ในการทํางาน

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก
สํานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

4.เพื่อให๎สมาชิก อปพร.ได๎มีความรู๎
และเพื่อลดจุดเสี่ยงที่อาจทําให๎เกิด
อุบตั ิเหตุในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ได๎
2 โครงการแก๎ไข
ปัญหาภัยแล๎ง

เพื่อแก๎ไขปัญหาภัยแล๎งให๎แกํ
ประชาชนในเขตตําบลโกสัมพี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

4.ลดจุดเสี่ยงในพื้นที่ ของตําบล
โกสัมพี ที่อาจทําให๎เกิดอุบตั ิเหตุ
ได๎
ประชาชนตําบล
โกสัมพี

3 โครงการฝึกซ๎อม
เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมีความรู๎ เจ๎าหน๎าที่ทอ๎ งถิ่น
แผนปูองกันและ
เกี่ยวกับการปูองกันการเกิดอัคคีภยั
บรรเทาสาธารณภัย และสามารถใช๎อุปกรณ๑ได๎อยํางถูกต๎อง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนตําบลโกสัมพีได๎รับ
ตําบลโกสัม การแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง
พีได๎รับการ
แก๎ไข
ปัญหาภัย
แล๎ง
70,000

30,000

30,000

30,000

30,000

เจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่นมี
ความรู๎ด๎าน
การปูองกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย
เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมีความรู๎ สํานักปลัด
ด๎านการปูองกันการเกิดอัคคีภยั
และสามารถใช๎อุปกรณ๑ได๎อยําง
ถูกต๎อง

เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
4 โครงการฝึกซ๎อม
เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมีความรู๎ ประชาชนตําบล
แผนปูองกันและ
เกี่ยวกับการปูองกันการเกิดอัคคีภยั โกสัมพี
บรรเทาสาธารณภัย และสามารถใช๎อุปกรณ๑ได๎อยํางถูกต๎อง

5 โครงการฝึกอบรม
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยให๎แกํ
นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนใน
เขตตําบลโกสัมพี

เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษาและ
นักเรียน นักศึกษา
ประชาชน มีความรู๎เกี่ยวกับวิธกี าร และประชาชนในเขต
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ ตําบลโกสัมพี
สามารถใช๎อุปกรณ๑ได๎อยํางถูกต๎อง

6 โครงการฝึกอบรม
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยให๎แกํ
เด็กและเยาวชนใน
เขตตําบลโกสัมพี

เพื่อให๎เด็กและเยาวชนมีความรู๎
เกี่ยวกับวิธกี ารปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยและสามารถใช๎อุปกรณ๑
ได๎อยํางถูกต๎อง

เด็กและเยาวชนใน
เขตตําบลโกสัมพี

2561
(บาท)
70,000

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก
สํานักปลัด

ประชาชนมี
ความรู๎ด๎าน
การปูองกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย
เพิ่มขึ้น

ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมีความรู๎
ด๎านการปูองกันการเกิดอัคคีภยั
และสามารถใช๎อุปกรณ๑ได๎อยําง
ถูกต๎อง

นักเรียน
นักศึกษา
และ
ประชาชน
ในเขตตําบล
โกสัมพี

นักเรียน นักศึกษาและ
สํานักปลัด
ประชาชนในเขตตําบลโกสัมพีมี
ความรู๎เกี่ยวกับการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเบื้องต๎น

เด็กและ
เยาวชนใน
เขตตําบล
โกสัมพี

เด็กและเยาวชนในเขตตําบล สํานักปลัด
โกสัมพีมีความรู๎เกี่ยวกับการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบื้องต๎น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7 โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร.
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
สมาชิก อปพร.

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
สามาชิก อปพร.

8 โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร.
เพื่อพัฒนาศักยภาพ ตําบลโกสัมพี
สมาชิก อปพร.ตําบล
โกสัมพี

สมาชิก อปพร.ตําบล
โกสัมพี

9 โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎าน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากรด๎านงาน
และสมาชิก อปพร.
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยและ
สมาชิก อปพร.

บุคลากรด๎านงาน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณ ภัยและ
สมาชิก อปพร.

2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
สมาชิก
อปพร.

50,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สมาชิก อปพร.มีทกั ษะในการ
ทํางานเพิ่มขึ้น

สมาชิก อป สมาชิก อปพร.ตําบลโกสัมพี มี
พร.ตําบล ทักษะในการทํางานเพิ่มขึ้น
โกสัมพี

70,000

70,000

70,000

บุคลากร
ด๎านงาน
ปูองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
และสมาชิก
อปพร.

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

บุคลากรด๎านงานปูองกันและ สํานักปลัด
บรรเทาสาธารณภัยและสมาชิก
อปพร.มีทกั ษะในการทํางาน
เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
10 โครงการปูองกัน
เพื่อปูองกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน ประชาชนตําบล
และลดอุบตั ิเหตุทาง ชํวงเทศกาลปีใหมํ
โกสัมพี
ถนนชํวงเทศกาลปี
ใหมํ

11 โครงการปูองกัน
เพื่อปูองกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน ประชาชนตําบล
และลดอุบตั ิเหตุทาง ชํวงเทศการสงกรานต๑
โกสัมพี
ถนนชํวงเทศกาล
สงกรานต๑

12 วัสดุยานพาหนะ
และขนสํง

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000 15,000 15,000

15,000

15,000

15,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2565
(บาท)
15,000 จํานวนการ ปูองกันและลดอุบตั ิเหตุทาง
เกิด
ถนนชํวงเทศกาลปีใหมํ
อุบตั ิเหตุ
ลดลง

15,000 จํานวนการ ปูองกันและลดอุบตั ิเหตุทาง
เกิด
ถนนชํวงเทศกาลสงกรานต๑
อุบตั ิเหตุ
ลดลง

เพื่อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสํง จัดซื้อวัสดุ
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนวัสดุ
ที่ใช๎ในการจัดกิจกรรมสาธารณะ
ยานพาหนะและขนสํง
ยาน
ที่ใช๎เกี่ยวกับการจัด
พาหนะ
กิจกรรมสาธารณะ
และขนสํง
เชํนกรวยจราจร
กระบองเฟลช ฯลฯ

มีวสั ดุยานพาหนะและขนสํง
เชํน กรวยจราจร กระบอง
เฟลช ฯลฯ ใช๎ในกิจกรรม
สาธารณะ

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

13 วัสดุเครื่องแตํงกาย

งบประมาณ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอ
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
โครงการ)
บหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องแบบ อป จัดซื้อเครื่องแบบ อป 100,000 50,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนวัสดุ มีเครื่องแบบ อปพร. หรือชุด สํานักปลัด
พร. หรือชุดปฏิบตั ิงานของเจ๎าหน๎าที่ พร. หรือชุด
เครื่องแตํง ปฏิบตั ิงานของเจ๎าหน๎าที่ปอู งกัน
ปูองกัน ฯลฯ
ปฏิบตั ิงานของ
กาย ในการปฏิบตั ิงาน
เจ๎าหน๎าที่ปอู งกัน ฯลฯ

14 วัสดุอื่น

เพื่อจัดซื้อวัสดุงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เชํนกระบอง
แฟลช เสื้อสะท๎อนแสง กรวยจราจร
น้ํายาเคมีดับเพลิง ฯลฯ

จัดซื้อวัสดุงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย เชํน กระบอง
แฟลช กรวยจราจร
ฯลฯ

15 วัสดุเครื่องดับเพลิง

เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงที่ใช๎ใน
การจัดกิจกรรมสาธารณะ

จัดซื้อวัสดุเครื่อง
ดับเพลิง ที่ใช๎เกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรม
สาธารณะ เชํน ถัง
ดับเพลิง น้ํายาเคมีถัง
ดับเพลิง ฯลฯ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 จํานวนวัสดุ มีวสั ดุงานปูองกันและบรรเทา สํานักปลัด
อื่นที่ได๎รับ สาธารณภัย เชํนกระบองแฟลช
การจัดซื้อ กรวยจราจร ฯลฯ ใช๎ใน
กิจกรรมสาธารณะ

40,000

50,000

50,000

50,000 จํานวนวัสดุ มีวสั ดุเครื่องดับเพลิง เชํน ถัง
เครื่อง ดับเพลิง น้ํายาเคมีถังดับเพลิง
ดับเพลิง ฯลฯ ใช๎ในกิจกรรมสาธารณะ

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
บํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณ
ั ฑ๑

16 คําบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณ
ั ฑ๑

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการซํอมแซม
บํารุงรักษาโครงสร๎างของครุภณ
ั ฑ๑
ขนาดใหญํ เชํน ยานพาหนะ ซึ่งไมํ
รวมถึงคําซํอมบํารุงปกติหรือคําซํอม
กลาง

17 คําตอบแทนผู๎ปฏิบตั ิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน๑แกํองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น

เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนการ
คําตอบแทนการ
ดําเนินงานของ อปพร.ตามที่ได๎รับ ดําเนินงานของ อปพร.
คําสั่งให๎ปฏิบตั ิงานในการรักษาความ
ปลอดภัย ความสงบเรียบร๎อยของ
ประชาชน และภารกิจอื่นๆที่
เกี่ยวข๎อง

18 โครงการปฏิบตั ิการ
ตามระบบ
การแพทย๑ฉุกเฉิน
ประจําปี พ.ศ. ๒๕
63

เพื่อให๎ผู๎ได๎รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ
หรือเจ็บปุวยฉุกเฉิน ได๎รับการ
ชํวยเหลือตามมาตรฐานการแพทย๑
ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

รวม

ผู๎ได๎รับบาดเจ็บจาก
อุบตั ิเหตุ หรือ
เจ็บปุวยฉุกเฉิน

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000 100,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอ
บหลัก
จํานวน มีครุภณ
ั ฑ๑ ฯลฯ ใช๎ในกิจกรรม สํานักปลัด
ครุภณ
ั ฑ๑ที่ สาธารณะ
ได๎รับการ
บํารุงรักษา

55,000

55,000

55,000

55,000

จํานวน
อปพร.ได๎รับคําตอบแทนในการ สํานักปลัด
อปพร. ที่ ปฏิบตั ิงาน
ได๎รับ
คําตอบแทน

-

-

-

-

580,000 645,000 725,000 725,000 725,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

จํานวน
ผู๎ได๎รับบาดเ
จ็บจาก
อุบตั ิเหตุ
หรือ
เจ็บปุวย
ฉุกเฉิน

ผู๎ได๎รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ
หรือเจ็บปุวยฉุกเฉิน ได๎รับการ
ชํวยเหลือตามมาตรฐาน
การแพทย๑ฉุกเฉิน ตลอด 24
ชั่วโมง

สํานักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลโกสัมพี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาแพงเพชร ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมทีเ่ ข้มแข็ง
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมทีเ่ ข้มแข็ง
4.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ดําเนินการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําประปา น้ําประปาที่ประชาชนใน
คุณภาพน้ําประปา หมูํที่
เขตตําบลโกสัมพีได๎อุปโภค 1-25 ตําบลโกสัมพี
และบริโภค

2 โครงการจัดซื้อ
วัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ๎า

เพื่อจัดซื้อวัคซีนปูองกันโรค จัดซื้อวัคซีนพร๎อม
สุนัขบ๎าในเขตตําบลโกสัมพี อุปกรณ๑

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนประปา
หมูํบา๎ นที่ได๎รับ
การตรวจ
คุณภาพน้ํา

50,000

50,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ประชาชนได๎รับทราบผล
การตรวจสอบคุณภาพ
น้ําประปา
2.สามารถนําผลการ
ตรวจสอบไปแก๎ไขให๎น้ํามี
คุณภาพได๎

จํานวนสัตว๑ที่ ตําบลโกสัมพีไมํมีผู๎เสียชีวติ
ได๎รับการฉีด ด๎วยโรคพิษสุนัขบ๎า
วัคซีน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการสัตว๑ปลอด 1.เพื่อปูองกันและควบคุม
โรคคนปลอดภัย
ไมํให๎สุนัขและแมวเป็นโรค
จากโรคพิษสุนัขบ๎า พิษสุนัขบ๎า
2.เพื่อสํารวจข๎อมูลและขึ้น
ทะเบียนสัตว๑

4 โครงการปูองกัน
และควบคุมการ
แพรํระบาดของโรค
และพาหะนําโรค

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อวัคซีนพร๎อมวัสดุ
อุปกรณ๑ในการฉีดและ
คําสํารวจข๎อมูลจํานวน
สัตว๑และขึ้นทะเบียนสัตว๑

1.เพื่อปูองกันและควบคุม ประชาชนในตําบล
โรคติดตํอในเขตตําบลโกสัม โกสัมพี
พี
2.เพื่อให๎ประชาชนในตําบล
โกสัมพีได๎มีความรู๎ในการ
ปูองกันและควบคุมการแพรํ
ระบาดของโรคและพาหะนํา
โรค

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
260,000 260,000

50,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนสุนัข
และแมวที่ขึ้น
ทะเบียนได๎รับ
การฉีดวัคซีนไมํ
เป็นโรคพิษ
สุนัขบ๎า

จํานวน
ประชาชนมี
ความรู๎ในการ
ปูองกันโรค
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ตําบลโกสมพีไมํมี
ผู๎เสียชีวติ ด๎วยโรคพิษสุนัขบ๎า
2.สามารถปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎าได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ

1.สามารถปูองกันและ
ควบคุมโรคติดตํอในเขต
ตําบลโกสัมพีได๎
2.ประชาชนในตําบลโกสัมพี
ได๎มีความรู๎ในการปูองกัน
และควบคุมการแพรํระบาด
ของโรคและพาหะนําโรค

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

5 โครงการปูองกัน
และควบคุม
โรคติดตํอและโรค
ระบาดของตําบล
โกสัมพี

วัตถุประสงค์
1.เพื่ออบรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับการปูองกันและ
ควบคุมโรคติดตํอและโรค
ระบาดแกํประชาชนใน
ตําบลโกสัมพี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ประชาชนในตําบล
โกสัมพี

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000

2565
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน
สามารถปูองกันและควบคุม
ประชาชนมี โรคติดตํอและโรคระบาดใน
ความรู๎ในการ เขตตําบลโกสัมพีได๎
ปูองกันโรค
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

2.เพื่อประชาสัมพันธ๑ให๎
ความรู๎เกี่ยวกับการปูองกัน
และควบคุมโรคติดตํอและ
โรคระบาดแกํประชาชนใน
ตําบลโกสัมพี
6 โครงการเตรียม
ความพร๎อมการ
ปูองกันโรค มือ เท๎า
ปาก

เพื่อให๎ความรู๎เกี่ยวกับการ ผู๎ปกครองและครูศูนย๑
ปูองกันและควบคุมโรค มือ พัฒนาเด็กเล็กในตําบล
เท๎า ปาก แกํผู๎ปกครองและ โกสัมพี
ครูศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กใน
ตําบลโกสัมพี

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวน
สามารถปูองกันและควบคุม
ผู๎ปกครองและ โรค มือ เท๎า ปาก ใน ศพด.
ครู ศพด.มี ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ความรู๎เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการวัยใสใสํใจ อบรมให๎ความรู๎และรณรงค๑ เยาวชนในเขตตําบล
เอดส๑
ปูองกันโรคเอดส๑แกํเยาวชน โกสัมพี

8 โครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราช
เจ๎ากรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาเจ๎าฟูา
มหาจักรีสิรินทร
มหาวชิราลงกรณ
ราชภักดี สิริกิจกา
ริณีพรี ยพัฒน รัฐ
สีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี

อบรมเพื่อให๎ความรู๎เกี่ยวกับ ประชาชนในตําบล
การจัดหาอาหารที่มีคุณคํา โกสัมพี
เหมาะสมกับวัยให๎แกํเด็กที่
ขาดสารอาหารได๎อยําง
ถูกต๎องแกํประชาชนใน
ตําบลโกสัมพี

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25,000 20,000 20,000

150,000

2565
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ

เยาวชนมีทกั ษะในการ
ปูองกันตนเองให๎ปลอดภัย
จากโรคเอดส๑

ประชาชนในตําบลโกสัมพี
สามารถนําความรู๎ที่ได๎รับมา
ปรับใช๎ในการดูแลบุตรหลาน
ไมํให๎ขาดสารอาหาร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

9 โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จยํา ต๎านภัย
มะเร็งเต๎านม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

เพื่อสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ สตรีในตําบลโกสัมพี
ภาวะเสี่ยงตํอการเกิด
โรคมะเร็งเต๎านมแกํสตรีใน
ตําบลโกสัมพี

10 โครงการอบรม
1.เพื่ออบรมให๎ความรู๎
แพทย๑แผนไทยก๎าว เกี่ยวกับแพทย๑แผนไทย
สูํอาชีพ
2.เพื่อสํงเสริมการแพทย๑
แผนไทยอันเป็นภูมิปญ
ั ญา
ของคนไทย

ประชาชนในตําบล
โกสัมพี

50,000

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
150,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
สตรีในตําบล
โกสัมพีมีภาวะ
เสี่ยงตํอ
โรคมะเร็งเต๎า
นมลดลง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สตรีในตําบลโกสัมพี มี
ความรู๎ ความเข๎าใจ ภาวะ
เสี่ยงตํอการเกิดโรคมะเร็ง
เต๎านมและ
มีทกั ษะวิธกี ารตรวจเต๎านมที่
ถูกต๎อง

จํานวน
ประชาชนในตําบลโกสัมพีมี
ประชาชนใน ความรู๎ด๎านแพทย๑แผนไทย
ตําบลโกสัมพี สามารถนําความรู๎มาใช๎ใน
การปูองกันรักษาตนเองและ
ประกอบอาชีพได๎

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 โครงการจัดตั้ง
ธนาคารขยะ

1.เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน จัดอบรมให๎ความรู๎และ
มีจิตสํานึกในการกําจัดขยะ จัดตั้งธนาคารขยะ หมูํที่
และการรักษาสิ่งแวดล๎อม
21 บ๎านหนองบง
ภายในหมูํบา๎ น
2.เป็นการชํวยลดขยะมูล
ฝอยและเสริมสร๎างความรู๎
ให๎กับประชาชนในเรื่องการ
คัดแยกขยะที่ถูกต๎อง

12 โครงการสมุนไพร
ไทยตามโครงการ
พระราชดําริ
รัชกาลที่ 9

เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ ประชาชนในตําบล
และเห็นคุณคําสมุนไพรไทย โกสัมพี
แกํประชาชนในตําบลโกสัมพี

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ธนาคารขยะ ประชาชนมีจิตสํานึกในการ
จํานวน 1 แหํง กําจัดขยะ และการรักษา
สิ่งแวดล๎อม ภายในหมูํบา๎ น
เป็นการชํวยลดขยะมูล
ฝอยและเสริมสร๎างความรู๎
ให๎กับประชาชนในเรื่องการ
คัดแยกขยะที่ถูกต๎องและ
เหมาะสม

200,000

จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

ประชาชนในตําบลโกสัมพี สํานักปลัด
สามารถนําความรู๎ที่ได๎รับมา
ปรับใช๎ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองปูองกันและรักษาโรค
ตํางๆ ด๎วยสมุนไพร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 วัสดุวทิ ยาศาสตร๑
หรือการแพทย๑

เพื่อจัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร๑ วัสดุวทิ ยาศาสตร๑หรือ
หรือการแพทย๑ในการ
การแพทย๑
ปูองกันโรคไข๎หวัดใหญํสาย
พันธ๑ 2009 (AH 1 N1)
ไข๎หวัดนก และโรคระบาด
อื่นๆ ฯลฯ

14 วัสดุวทิ ยาศาสตร๑
หรือการแพทย๑

เพื่อจัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร๑ วัสดุวทิ ยาศาสตร๑หรือ
หรือการแพทย๑ เชํน เปล
การแพทย๑
หาบคนไข๎ สายรัดผูกคนไข๎
กับเปล หมอนประคอง
ศรีษะ แอลกอฮอล๑ สําลี
ผ๎าพันแผล ฯลฯ

รวม

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวนวัสดุ วัสดุวทิ ยาศาสตร๑หรือ
วิทยาศาสตร๑ การแพทย๑ในการปูองกันโรค
หรือการแพทย๑ ไข๎หวัดใหญํสายพันธ๑ 2009
(AH 1 N1) ไข๎หวัดนก และ
โรคระบาดอื่นๆ ฯลฯ

30,000

60,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

405,000 680,000 120,000 120,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

จํานวนวัสดุ มีวสั ดุวทิ ยาศาสตร๑หรือ
สํานักปลัด
วิทยาศาสตร๑ การแพทย๑ เชํน เปลหาบ
หรือการแพทย๑ คนไข๎ สายรัดผูกคนไข๎กับเปล
หมอนประคองศรีษะ
แอลกอฮอล๑ สําลี ผ๎าพันแผล
ฯลฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลโกสัมพี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกาแพงเพชร ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมทีเ่ ข้มแข็ง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมทีเ่ ข้มแข็ง
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดตั้ง
โรงเรียนผู๎สูงอายุ
ในตําบลโกสัมพี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสํงเสริมการจัด
กิจกรรมของผู๎สูงอายุ
2.เพื่อสํงเสริมสุขภาพที่ดี
ของผู๎สูงอายุทั้งด๎าน
รํางกายและจิตใจ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ผู๎สูงอายุตําบลโกสัมพี

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ผู๎สูงอายุ 1.ผู๎สูงอายุได๎ทํากิจกรรม สํานักปลัด
ตําบล รํวมกัน
โกสัมพี
2.ผู๎สูงอายุมีสุขภาพที่ดี
ทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่

โครงการ

2 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวติ
ผู๎สูงอายุ ตําบล
โกสัมพี

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1. เพื่อเพิ่มความรู๎ ให๎แกํ ผู๎สูงอายุในเขตตําบล
ผู๎สูงอายุในด๎านสํงเสริม โกสัมพี
สุขภาพ ด๎านสํงเสริม
อาชีพด๎านวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญา และด๎านเทคโนโลยี

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู๎สูงอายุ 1.ผู๎สูงอายุที่เข๎ารํวม
ตําบล โครงการมีความรู๎ด๎าน
โกสัมพี สํงเสริมสุขภาพ ด๎าน
สํงเสริมอาชีพด๎าน
วัฒนธรรมภูมิปญ
ั ญา
และด๎านเทคโนโลยี

2.เพื่อสํงเสริมการออก
กําลังกายที่เหมาะสมกับ
วัย ผู๎สูงอายุ

2.ผู๎สูงอายุได๎รับการ
ออกกําลังกายที่
เหมาะสมกับวัย

3.เพื่อเป็นพื้นที่ให๎
ผู๎สูงอายุได๎จัดกิจกรรม
ตํางๆ และได๎พบปะเพื่อน
ในวัยเดียวกัน

3.เป็นพื้นที่ให๎ผู๎สูงอายุ
ได๎จัดกิจกรรมตํางๆ และ
ได๎พบปะเพื่อนในวัย
เดียวกัน

4.เพื่อเตรียมความพร๎อม
ให๎กับผู๎ที่กําลังเข๎าสูํวยั
ผู๎สูงอายุให๎เข๎าสูํวยั อยํางมี
คุณภาพ

4.เป็นพื้นที่ให๎ผู๎เข๎ารํวม
โครงการได๎เตรียมความ
พร๎อมเข๎าสูํวยั ผู๎สูงอายุ
อยํางมีคุณภาพ

3 โครงการครอบครัว เพื่อให๎ครอบครัวอบอุํน
ล๎อมรัก

ประชาชนตําบล
โกสัมพี

20,000

จํานวน ครอบครัวมีความอบอุํน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
4 โครงการสํงเสริม เพื่อสร๎างอาชีพ สร๎าง
จัดฝึกอบรมอาชีพ
การฝึกอาชีพให๎กับ รายได๎ สร๎างโอกาสการ ให๎กับผู๎สูงอายุและผู๎มี
ผู๎สูงอายุและผู๎มี
ประกอบอาชีพให๎กับ
รายได๎น๎อย หมูํที่ 3
รายได๎น๎อย หมูํที่ 3 ผู๎สูงอายุและผู๎มีรายได๎น๎อย บ๎านคลองเมือง
บ๎านคลองเมือง
จํานวน 47 คน

5 โครงการเพิ่มทักษะ
อาชีพแกํ สตรี
กลุํมแมํบา๎ น
ผู๎สูงอายุ ผู๎พกิ าร
และผู๎ด๎อยโอกาส
ทางสังคม

1.เพื่อเป็นการอนุรักษ๑ภมู ิ สตรีกลุํมแมํบา๎ น
ปัญญาท๎องถิ่นให๎คงอยูํคูํ ผู๎สูงอายุ ผู๎พกิ ารและ
กับชุมชน
ผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม

2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)

20,000

30,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน ผู๎สูงอายุ และผู๎มีรายได๎
ผู๎เข๎ารํวม น๎อย มีทกั ษะฝีมือใน
โครงการ อาชีพและสามารถ
ประกอบเป็นอาชีพเสริม
เพื่อเพิ่มรายได๎ให๎กับ
ครอบครัวได๎
30,000

30,000

30,000

จํานวน 1.ภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่นให๎
ผู๎เข๎ารํวม คงอยูคํ ูํกับชุมชน
โครงการ

2.เพื่อให๎สตรี กลุํมแมํบา๎ น
ผู๎สูงอายุ ผู๎พกิ าร
ผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคมได๎
ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑และเสริมสร๎าง
รายได๎ให๎กับครอบครัว

2.สตรี กลุํมแมํบา๎ น
ผู๎สูงอายุ ผู๎พกิ าร
ผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคมได๎
ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑และเสริมสร๎าง
รายได๎ให๎กับครอบครัว

3.เพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของสตรี
กลุํมแมํบา๎ น ผู๎สูงอายุ ผู๎
พิการ ผู๎ด๎อยโอกาสทาง
สังคม

3.สตรี กลุํมแมํบา๎ น
ผู๎สูงอายุ ผู๎พกิ าร
ผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม
ได๎พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ให๎
ดียิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

6 โครงการสํงเสริม
การเรียนรู๎ ฟื้นฟู
สมรรถภาพ เปิด
โอกาสสูํสังคม

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให๎คนพิการได๎
เรียนรู๎และพัฒนาทักษะ
การดํารงชีวติ ทั้งทางด๎าน
รํางกาย อารมณ๑ และ
สังคม โดยการใช๎
กระบวนการเรียนรู๎จาก
กิจกรรมนอกสถานที่
รํวมกับครอบครัว ได๎มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ๑รํวมกันกับ
ครอบครัวอื่นๆ ตลอดจน
การเสริมสร๎างกําลังใจที่ดี
ขึ้นซึ่งกันและกัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนตําบล
โกสัมพี

2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
จํานวน 1.คนพิการได๎เรียนรู๎และ สํานักปลัด
ผู๎เข๎ารํวม พัฒนาทักษะการ
โครงการ ดํารงชีวติ ทั้งทางด๎าน
รํางกาย อารมณ๑ และ
สังคม โดยการใช๎
กระบวนการเรียนรู๎จาก
กิจกรรมนอกสถานที่
รํวมกับครอบครัว ได๎มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ๑รํวมกันกับ
ครอบครัวอื่นๆ ตลอดจน
การเสริมสร๎างกําลังใจที่
ดีขึ้นซึ่งกันและกัน
ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
2.เพื่อให๎คนพิการและ
ผู๎ดูแลได๎รับความรู๎ความ
เข๎าใจในการพัฒนาฟื้นฟู
สมรรถภาพด๎านรํางกาย
โดยผู๎เชี่ยวชาญ ให๎
สามารถนําความรู๎มาใช๎ใน
การพัฒนา ชํวยเหลือ
ตนเองเพื่อเป็นการลด
ภาระตํอการดูแล
ชํวยเหลือของคนใน
ครอบครัว และสังคมใน
ระยะยาว โดยมุํงหวังให๎
คนพิการมีชีวติ ความ
เป็นอยูํที่ดีขึ้นตํอไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2.คนพิการและผู๎ดูแล
ได๎รับความรู๎ความเข๎าใจ
ในการพัฒนาฟื้นฟู
สมรรถภาพด๎านรํางกาย
โดยผู๎เชี่ยวชาญ ให๎
สามารถนําความรู๎มาใช๎
ในการพัฒนา ชํวยเหลือ
ตนเองเพื่อเป็นการลด
ภาระตํอการดูแล
ชํวยเหลือของคนใน
ครอบครัว และสังคมใน
ระยะยาว โดยมุํงหวังให๎
คนพิการมีชีวติ ความ
เป็นอยูํที่ดีขึ้นตํอไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
7 โครงการเยี่ยมบ๎าน 1.เพื่อสร๎างขวัญและ
ผู๎สูงอายุ ผู๎พกิ าร
ผู๎สูงอายุ ผู๎พกิ าร กําลังใจผู๎สูงอายุ ผู๎พกิ าร ผู๎ปวุ ยเอดส๑
ผู๎ปวุ ยเอดส๑
ผู๎ปวุ ยเอดส๑ ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ด๎อยโอกาสและผู๎ไร๎
ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎ และผู๎ไร๎ที่พึ่ง
ที่พึ่ง ในเขตตําบล
ไร๎ที่พึ่ง
2.เพื่อให๎ความรู๎ด๎าน
โกสัมพี
สุขภาพ ผู๎สูงอายุ ผู๎พกิ าร
ผู๎ปวุ ยเอดส๑ ผู๎ด๎อยโอกาส
และไร๎ผู๎ที่พึ่ง
8 คําใช๎จํายในการ
เพื่อชดใช๎เงินเศรษฐกิจ ชดใช๎เงินเศรษฐกิจ
ชดใช๎เงินเศรษฐกิจ ชุมชนตําบลโกสัมพีของ ชุมชนตําบลโกสัมพี
ชุมชนตําบลโกสัมพี กลุํมอาชีพที่ยืมเงินทุนตาม
โครงการเศรษฐกิจชุมชน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน
ผู๎สูงอายุ ผู๎
พิการ
ผู๎ปวุ ยเอดส๑

ผู๎สูงอายุ ผู๎พกิ าร ผู๎ปวุ ย
เอดส๑ ผู๎ด๎อยโอกาสและผู๎
ไร๎ที่พึ่ง ได๎ความรู๎ด๎าน
สุขภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

ผู๎ด๎อยโอกาส
และผู๎ไร๎ที่
พึ่ง ตําบล
โกสัมพี
1,097,000

จํานวนเงิน เงินเศรษฐกิจชุมชนตําบล สํานักปลัด
เศรษฐกิจ โกสัมพีได๎รับการชดใช๎
ชุมชน คืนครบถ๎วน
ตําบล
โกสัมพีที่
ได๎รับการ
ชดใช๎คืน

ที่

โครงการ

9 โครงการอบรม
กฏหมายเบื้องต๎น
สําหรับประชาชน
ตําบลโกสัมพี

10 โครงการรองรับ
นโยบายเรํงดํวน
ของกระทรวง
มหาดไทย กรม
สํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น
และจังหวัด
กําแพงเพชร

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎ จัดอบรมให๎ความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
กับประชาชนตําบล
กฏหมายเบื้องต๎นของ
โกสัมพี
องค๑การบริหารสํวนตําบล

เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม
ตามนโยบายเรํงดํวน
กระทรวงมหาดไทย กรม
สํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น และจังหวัด
กําแพงเพชร

ดําเนินการโครงการ/
กิจกรรม เพื่อสนอง
นโยบายของกระทรวง
มหาดไทย กรม
สํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น และจังหวัด
กําแพงเพชร

2561
(บาท)
30,000

2562
(บาท)
20,000

200,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
30,000

2564
(บาท)
30,000

2565
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ประชาชนที่
เข๎ารํวม
อบรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนตําบลโกสัมพี
มีความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับกฏหมาย
เบื้องต๎นขององค๑การ
บริหารสํวนตําบลเพิ่ม
มากขึ้น

จํานวน สามารถจัดกิจกรรมได๎
กิจกรรมที่ ตามนโยบายที่กําหนด
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

11 โครงการรณรงค๑
ปูองกันปัญหายา
เสพติด

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชนมี จัดกิจกรรมให๎ความรู๎
ความรู๎เกี่ยวกับโทษของยา รณรงค๑ปอู งกันและ
เสพติดและเกิดการมีสํวน แก๎ไขปัญหายาเสพติด
รํวมในการปูองกันและ
ในตําบลโกสัมพี
แก๎ไขปัญหายาเสพติด

12 โครงการประชาคม เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน ประชาชนตําบล
ตําบล
ตําบลโกสัมพีได๎มีสํวนรํวม โกสัมพีและผู๎มีสํวน
ในการพัฒนาท๎องถิ่น
เกี่ยวข๎อง

2561
(บาท)
20,000

20,000

2562
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
30,000

2564
(บาท)

20,000

20,000

20,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความพึง
พอใจ ร๎อย
ละ 70

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เยาวชนในเขตตําบล
โกสัมพีมีความรู๎เกี่ยวกับ
โทษของยาเสพติดและ
เกิดการมีสํวนรํวมในการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น

20,000 ประชาชน การพัฒนาท๎องถิ่นเป็นไป
ตําบล
อยํางมีประสิทธิภาพ
โกสัมพีมี
สํวนรํวมใน
การพัฒนา
ท๎องถิ่น
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

13 โครงการ อบต.
เคลื่อนที่

วัตถุประสงค์
เพื่อออกให๎บริการ
ประชาชนนอกสถานที่
ตามภารกิจ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
- จัดนิทรรศการตาม
ภารกิจของ อบต.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)
30,000

2565
(บาท)
30,000

100,000

100,000

- การให๎ความรู๎แกํ
ประชาชนตาม พรบ.
ข๎อมูลขําวสารของ
ราชการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชน ประชาชนได๎มีความรู๎
ที่มาใช๎ และได๎รับบริการอยําง
บริการ ทั่วถึง
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

- บริการจัดเก็บภาษี
เคลื
่อนทีบ่ ขึ้นทะเบียน
- การรั
ผู๎สูงอายุ และคนพิการ
- การรับคําร๎องตํางๆ
ฯลฯ
14 โครงการรณรงค๑
และแก๎ไขปัญหายา
เสพติด TO BE
NUMBER ONE ใน
ชุมชน

1.เพื่อปลูกจิตสํานึกสร๎าง เยาวชนในตําบล
กระแสนิยมที่เอื้อตํอการ โกสัมพี 25 หมูํบา๎ น
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายา
เสพติดในตําบลโกสัมพี
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ประสบการณ๑และบูรณา
การความรํวมมือทุกภาค
สํวนที่เกี่ยวข๎องเพื่อ
ขับเคลื่อน TO BE
NUMBER ONE

100,000

จํานวน 1.ผู๎เข๎ารับการอบรมมี
ผู๎เข๎ารํวม ความรูใ๎ นการปูองกัน
โครงการ และแก๎ไขปัญหายาเสพ
ติดเพิ่มขึ้น
2.ผู๎เข๎ารับการอบรม
สามารถนําความรู๎ที่ได๎รับ
ไปขยายผลให๎หมูํบา๎ นมี
สมาชิกชมรม TO BE
NUMBER ONE เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

3.เพื่อดําเนินงานรณรงค๑
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายา
เสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน
โดยใช๎กิจกรรม TO BE
NUMBER ONE
15 โครงการปรับปรุง
และดําเนินงาน
ศูนย๑รวมข๎อมูล
ขําวสารการจัดซื้อ
จัดจ๎างขององค๑กร
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่นระดับ
อําเภอโกสัมพีนคร

เพื่อดําเนินงานศูนย๑รวม
ข๎อมูลขําวสารการจัดซื้อ
จัดจ๎างขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
ระดับอําเภอโกสัมพีนคร

16 โครงการอบรมการ เพื่อสํงเสริม สนับสนุน
ผลิตแก๏สชีวภาพ โครงการตามแนว
จากมูลสัตว๑เพื่อ
พระราชดําริฯ
การหุงต๎มใน
ครัวเรือน

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

3.การดําเนินงาน
รณรงค๑ปอู งกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้น
ในชุมชนโดยใช๎กิจกรรม
TO BE NUMBER ONE
ศูนย๑รวมข๎อมูล
ขําวสารการจัดซื้อจัด
จ๎างขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
ระดับอําเภอโกสัมพี
นคร

59,000

ประชาชนในตําบล
โกสัมพี

50,000

ประสิทธิภาพ การปฏิบตั ิงานของ

สํานักปลัด

การ เจ๎าหน๎าที่มีประสิทธิภาพ
ดําเนินงาน มากขึน้
ของศูนย๑

จํานวน ประชาชนมีแก๏สชีวภาพ
ผู๎เข๎ารํวม จากมูลสัตว๑เพื่อการหุง
โครงการ ต๎มในครัวเรือน

สํานักปลัด

เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
17 โครงการอบรมและ เพื่อสํงเสริมการมีสํวนรํวม จัดอบรมให๎กับ
สํงเสริมการจัดการ ของประชาชนในการ
ประชาชนในตําบล
ขยะมูลฝอยชุมชน จัดการขยะมูลฝอยใน
โกสัมพี
ชุมชน

18 โครงการรณรงค๑
และแก๎ไขปัญหายา
เสพติด TO BE
NUMBER ONE
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํน
ในชุมชน/หมูํบา๎ น)
ทูลกระหมํอมหญิง
อุบลรัตนราช
กัญญาสิริโสภา
พรรณวดี

1.เพื่อปลูกจิตสํานึกสร๎าง เยาวชนในหมูํบา๎ น
กระแสนิยมที่เอื้อตํอการ หมูํที่ 1 บ๎านทําคูณ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายา
เสพติดในหมูํบา๎ น
2.เพื่อพัฒนาหมูํบา๎ นให๎
เข๎มแข็งปลอดจากยาเสพ
ติ3.เพื
ด ่อจัดตั้งชมรม TO BE
NUMBER ONE ใน
หมูํบา๎ น

2561
(บาท)

2562
(บาท)
20,000

20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
30,000

2564
(บาท)
30,000

2565
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน ปริมาณขยะมูลฝอยใน
ปริมาณ ชุมชนที่เข๎าสูํระบบกําจัด
ขยะมูล ที่ปลายทางลดลง
ฝอยชุมชน
ที่เข๎าสูํ
ระบบ
กําจัดที่
ปลายทาง
ลดลง
มีชมรม
TO BE
NUMBER
ONE ใน
ระดับ
หมูํบา๎ น

เยาวชนมีความรู๎เพิ่มขึ้น
ในการปูองกันยาเสพติด
และมีการดําเนินกิจกรรม
โครงการ TO BE
NUMBER ONE ใน
ระดับหมูํบา๎ น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด
(อุดหนุน
คณะกรรม
การ
หมูํบา๎ นหมูํ
ที่ 1 บ๎าน
ทําคูณ)

เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
19 โครงการรณรงค๑ 1.เพื่อปลูกจิตสํานึกสร๎าง เยาวชนในหมูํบา๎ น
และแก๎ไขปัญหายา กระแสนิยมที่เอื้อตํอการ หมูํที่ 2 บ๎านหนอง
เสพติด TO BE
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายา แดน
NUMBER ONE
เสพติดในหมูํบา๎ น
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํน
ในชุมชน/หมูํบา๎ น) 2.เพื่อพัฒนาหมูบํ า๎ นให๎
ทูลกระหมํอมหญิง เข๎มแข็งปลอดจากยาเสพติด
อุบลรัตนราช
3.เพื่อจัดตั้งชมรม TO BE
กัญญาสิริโสภา
NUMBER ONE ใน
พรรณวดี
หมูํบา๎ น

20 โครงการรณรงค๑
และแก๎ไขปัญหายา
เสพติด TO BE
NUMBER ONE
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํน
ในชุมชน/หมูํบา๎ น)
ทูลกระหมํอมหญิง
อุบลรัตนราช
กัญญาสิริโสภา
พรรณวดี

1.เพื่อปลูกจิตสํานึกสร๎าง เยาวชนในหมูํบา๎ น
กระแสนิยมที่เอื้อตํอการ หมูํที่ 3 บ๎านคลอง
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายา เมือง
เสพติดในหมูํบา๎ น
2.เพื่อพัฒนาหมูบํ า๎ นให๎
เข๎มแข็งปลอดจากยาเสพติด

3.เพื่อจัดตั้งชมรม TO BE
NUMBER ONE ใน
หมูํบา๎ น

2561
(บาท)

2562
(บาท)
20,000

20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีชมรม To
Be
Number
One ใน
ระดับ
หมูํบา๎ น

มีชมรม TO
BE
NUMBER
ONE ใน
ระดับ
หมูํบา๎ น

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
เยาวชนมีความรู๎เพิ่มขึ้น สํานักปลัด
ในการปูองกันยาเสพติด (อุดหนุน
และมีการดําเนินกิจกรรม คณะกรรม
โครงการ TO BE
การ
NUMBER ONE ใน
หมูํบา๎ นหมูํ
ระดับหมูํบา๎ น
ที่ 2 บ๎าน
หนองแดน)

เยาวชนมีความรู๎เพิ่มขึ้น
ในการปูองกันยาเสพติด
และมีการดําเนินกิจกรรม
โครงการ TO BE
NUMBER ONE ใน
ระดับหมูํบา๎ น

สํานักปลัด
(อุดหนุน
คณะกรรม
การ
หมูํบา๎ นหมูํ
ที่ 3 บ๎าน
คลองเมือง)

เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
21 โครงการรณรงค๑ 1.เพื่อปลูกจิตสํานึกสร๎าง เยาวชนในหมูํบา๎ น
และแก๎ไขปัญหายา กระแสนิยมที่เอื้อตํอการ หมูํที่ 4 บ๎านมะเดื่อ
เสพติด TO BE
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายา ชุมพร
NUMBER ONE
เสพติดในหมูํบา๎ น
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํน
ในชุมชน/หมูํบา๎ น) 2.เพื่อพัฒนาหมูบํ า๎ นให๎
ทูลกระหมํอมหญิง เข๎มแข็งปลอดจากยาเสพติด
3.เพื่อจัดตั้งชมรม TO BE
อุบลรัตนราช
NUMBER ONE ใน
กัญญาสิริโสภา
หมูํบา๎ น
พรรณวดี

22 โครงการรณรงค๑
และแก๎ไขปัญหายา
เสพติด TO BE
NUMBER ONE
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํน
ในชุมชน/หมูํบา๎ น)
ทูลกระหมํอมหญิง
อุบลรัตนราช
กัญญาสิริโสภา
พรรณวดี

1.เพื่อปลูกจิตสํานึกสร๎าง เยาวชนในหมูํบา๎ น
กระแสนิยมที่เอื้อตํอการ หมูํที่ 5 บ๎านโกสัมพี
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายา
เสพติดในหมูํบา๎ น
2.เพื่อพัฒนาหมูบํ า๎ นให๎
เข๎มแข็งปลอดจากยาเสพติด

3.เพื่อจัดตั้งชมรม TO BE
NUMBER ONE ใน
หมูํบา๎ น

2561
(บาท)

2562
(บาท)
20,000

20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีชมรม TO
BE
NUMBER
ONE ใน
ระดับ
หมูํบา๎ น

มีชมรม TO
BE
NUMBER
ONE ใน
ระดับ
หมูํบา๎ น

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
เยาวชนมีความรู๎เพิ่มขึ้น สํานักปลัด
ในการปูองกันยาเสพติด (อุดหนุน
และมีการดําเนินกิจกรรม คณะกรรม
โครงการ TO BE
การ
NUMBER ONE ใน
หมูํบา๎ นหมูํ
ระดับหมูํบา๎ น
ที่ 4 บ๎าน
มะเดื่อ
ชุมพร)

เยาวชนมีความรู๎เพิ่มขึ้น
ในการปูองกันยาเสพติด
และมีการดําเนินกิจกรรม
โครงการ TO BE
NUMBER ONE ใน
ระดับหมูํบา๎ น

สํานักปลัด
(อุดหนุน
คณะกรรม
การ
หมูํบา๎ นหมูํ
ที่ 5 บ๎าน
โกสัมพี)

เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
23 โครงการรณรงค๑ 1.เพื่อปลูกจิตสํานึกสร๎าง เยาวชนในหมูํบา๎ น
และแก๎ไขปัญหายา กระแสนิยมที่เอื้อตํอการ หมูํที่ 6 บ๎านไรํลําปาง
เสพติด TO BE
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายา
NUMBER ONE
เสพติดในหมูํบา๎ น
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํน
ในชุมชน/หมูํบา๎ น) 2.เพื่อพัฒนาหมูบํ า๎ นให๎
ทูลกระหมํอมหญิง เข๎มแข็งปลอดจากยาเสพติด
3.เพื่อจัดตั้งชมรม TO BE
อุบลรัตนราช
NUMBER ONE ใน
กัญญาสิริโสภา
หมูํบา๎ น
พรรณวดี
24 โครงการรณรงค๑
และแก๎ไขปัญหายา
เสพติด TO BE
NUMBER ONE
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํน
ในชุมชน/หมูํบา๎ น)
ทูลกระหมํอมหญิง
อุบลรัตนราช
กัญญาสิริโสภา
พรรณวดี

1.เพื่อปลูกจิตสํานึกสร๎าง เยาวชนในหมูํบา๎ น
กระแสนิยมที่เอื้อตํอการ หมูํที่ 7 บ๎านหนองวัว
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายา ดํา
เสพติดในหมูํบา๎ น
2.เพื่อพัฒนาหมูบํ า๎ นให๎
เข๎มแข็งปลอดจากยาเสพติด

3.เพื่อจัดตั้งชมรม TO BE
NUMBER ONE ใน
หมูํบา๎ น

2561
(บาท)

2562
(บาท)
20,000

20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีชมรม TO
BE
NUMBER
ONE ใน
ระดับ
หมูํบา๎ น

มีชมรม TO
BE
NUMBER
ONE ใน
ระดับ
หมูํบา๎ น

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
เยาวชนมีความรู๎เพิ่มขึ้น สํานักปลัด
ในการปูองกันยาเสพติด (อุดหนุน
และมีการดําเนินกิจกรรม คณะกรรม
โครงการ TO BE
การ
NUMBER ONE ใน
หมูํบา๎ นหมูํ
ระดับหมูํบา๎ น
ที่ 6 ไรํ
ลําปาง)

เยาวชนมีความรู๎เพิ่มขึ้น
ในการปูองกันยาเสพติด
และมีการดําเนินกิจกรรม
โครงการ TO BE
NUMBER ONE ใน
ระดับหมูํบา๎ น

สํานักปลัด
(อุดหนุน
คณะกรรม
การ
หมูํบา๎ นหมูํ
ที่ 7 บ๎าน
หนองวัวดํา)

เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
25 โครงการรณรงค๑ 1.เพื่อปลูกจิตสํานึกสร๎าง เยาวชนในหมูํบา๎ น
และแก๎ไขปัญหายา กระแสนิยมที่เอื้อตํอการ หมูํที่ 8 บ๎านเขาชัย
เสพติด TO BE
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายา โพธิ์
NUMBER ONE
เสพติดในหมูํบา๎ น
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํน
ในชุมชน/หมูํบา๎ น) 2.เพื่อพัฒนาหมูบํ า๎ นให๎
ทูลกระหมํอมหญิง เข๎มแข็งปลอดจากยาเสพติด
3.เพื่อจัดตั้งชมรม TO BE
อุบลรัตนราช
NUMBER ONE ใน
กัญญาสิริโสภา
หมูํบา๎ น
พรรณวดี
26 โครงการรณรงค๑
และแก๎ไขปัญหายา
เสพติด TO BE
NUMBER ONE
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํน
ในชุมชน/หมูํบา๎ น)
ทูลกระหมํอมหญิง
อุบลรัตนราช
กัญญาสิริโสภา
พรรณวดี

1.เพื่อปลูกจิตสํานึกสร๎าง เยาวชนในหมูํบา๎ น
กระแสนิยมที่เอื้อตํอการ หมูํที่ 9 บ๎านทําพุทรา
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายา
เสพติดในหมูํบา๎ น
2.เพื่อพัฒนาหมูบํ า๎ นให๎
เข๎มแข็งปลอดจากยาเสพติด

3.เพื่อจัดตั้งชมรม TO BE
NUMBER ONE ใน
หมูํบา๎ น

2561
(บาท)

2562
(บาท)
20,000

20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีชมรม TO
BE
NUMBER
ONE ใน
ระดับ
หมูํบา๎ น

มีชมรม TO
BE
NUMBER
ONE ใน
ระดับ
หมูํบา๎ น

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
เยาวชนมีความรู๎เพิ่มขึ้น สํานักปลัด
ในการปูองกันยาเสพติด (อุดหนุน
และมีการดําเนินกิจกรรม คณะกรรม
โครงการ TO BE
การ
NUMBER ONE ใน
หมูํบา๎ นหมูํ
ระดับหมูํบา๎ น
ที่ 8 บ๎าน
เขาชัยโพธิ)์

เยาวชนมีความรู๎เพิ่มขึ้น
ในการปูองกันยาเสพติด
และมีการดําเนินกิจกรรม
โครงการ TO BE
NUMBER ONE ใน
ระดับหมูํบา๎ น

สํานักปลัด
(อุดหนุน
คณะกรรม
การ
หมูํบา๎ นหมูํ
ที่ 9 บ๎าน
ทําพุทรา)

เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
27 โครงการรณรงค๑ 1.เพื่อปลูกจิตสํานึกสร๎าง เยาวชนในหมูํบา๎ น
และแก๎ไขปัญหายา กระแสนิยมที่เอื้อตํอการ หมูํที่ 10 บ๎านโละโคะ
เสพติด TO BE
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายา
NUMBER ONE
เสพติดในหมูํบา๎ น
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํน
ในชุมชน/หมูํบา๎ น) 2.เพื่อพัฒนาหมูบํ า๎ นให๎
ทูลกระหมํอมหญิง เข๎มแข็งปลอดจากยาเสพติด
3.เพื่อจัดตั้งชมรม TO BE
อุบลรัตนราช
NUMBER ONE ใน
กัญญาสิริโสภา
หมูํบา๎ น
พรรณวดี
28 โครงการรณรงค๑
และแก๎ไขปัญหายา
เสพติด TO BE
NUMBER ONE
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํน
ในชุมชน/หมูํบา๎ น)
ทูลกระหมํอมหญิง
อุบลรัตนราช
กัญญาสิริโสภา
พรรณวดี

1.เพื่อปลูกจิตสํานึกสร๎าง เยาวชนในหมูํบา๎ น
กระแสนิยมที่เอื้อตํอการ หมูํที่ 11 บ๎านหนอง
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายา เตาอิฐ
เสพติดในหมูํบา๎ น
2.เพื่อพัฒนาหมูบํ า๎ นให๎
เข๎มแข็งปลอดจากยาเสพติด

3.เพื่อจัดตั้งชมรม TO BE
NUMBER ONE ใน
หมูํบา๎ น

2561
(บาท)

2562
(บาท)
20,000

20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีชมรม TO
BE
NUMBER
ONE ใน
ระดับ
หมูํบา๎ น

มีชมรม TO
BE
NUMBER
ONE ใน
ระดับ
หมูํบา๎ น

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
เยาวชนมีความรู๎เพิ่มขึ้น สํานักปลัด
ในการปูองกันยาเสพติด (อุดหนุน
และมีการดําเนินกิจกรรม คณะกรรม
โครงการ TO BE
การ
NUMBER ONE ใน
หมูํบา๎ นหมูํ
ระดับหมูํบา๎ น
ที่ 10 บ๎าน
โละโคะ)

เยาวชนมีความรู๎เพิ่มขึ้น สํานักปลัด
ในการปูองกันยาเสพติด (อุดหนุน
และมีการดําเนินกิจกรรม คณะกรรม
โครงการ TO BE
การ
NUMBER ONE ใน
หมูํบา๎ นหมูํ
ระดับหมูํบา๎ น
ที่ 11
บ๎านหนอง
เตาอิฐ)

เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
29 โครงการรณรงค๑ 1.เพื่อปลูกจิตสํานึกสร๎าง เยาวชนในหมูํบา๎ น
และแก๎ไขปัญหายา กระแสนิยมที่เอื้อตํอการ หมูํที่ 12 บ๎านโนน
เสพติด TO BE
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายา สมบูรณ๑
NUMBER ONE
เสพติดในหมูํบา๎ น
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํน
ในชุมชน/หมูํบา๎ น) 2.เพื่อพัฒนาหมูบํ า๎ นให๎
ทูลกระหมํอมหญิง เข๎มแข็งปลอดจากยาเสพติด
3.เพื่อจัดตั้งชมรม TO BE
อุบลรัตนราช
NUMBER ONE ใน
กัญญาสิริโสภา
หมูํบา๎ น
พรรณวดี

30 โครงการรณรงค๑
และแก๎ไขปัญหายา
เสพติด TO BE
NUMBER ONE
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํน
ในชุมชน/หมูํบา๎ น)
ทูลกระหมํอมหญิง
อุบลรัตนราช
กัญญาสิริโสภา
พรรณวดี

1.เพื่อปลูกจิตสํานึกสร๎าง เยาวชนในหมูํบา๎ น
กระแสนิยมที่เอื้อตํอการ หมูํที่ 13 บ๎านบุํงตะ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายา คล๎อ
เสพติดในหมูํบา๎ น
2.เพื่อพัฒนาหมูบํ า๎ นให๎
เข๎มแข็งปลอดจากยาเสพติด

3.เพื่อจัดตั้งชมรม TO BE
NUMBER ONE ใน
หมูํบา๎ น

2561
(บาท)

2562
(บาท)
20,000

20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีชมรม TO
BE
NUMBER
ONE ใน
ระดับ
หมูํบา๎ น

มีชมรม TO
BE
NUMBER
ONE ใน
ระดับ
หมูํบา๎ น

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
เยาวชนมีความรู๎เพิ่มขึ้น สํานักปลัด
ในการปูองกันยาเสพติด (อุดหนุน
และมีการดําเนินกิจกรรม คณะกรรม
โครงการ TO BE
การ
NUMBER ONE ใน
หมูํบา๎ นหมูํ
ระดับหมูํบา๎ น
ที่ 12 บ๎าน
โนนสมบูรณ๑

เยาวชนมีความรู๎เพิ่มขึ้น สํานักปลัด
ในการปูองกันยาเสพติด (อุดหนุน
และมีการดําเนินกิจกรรม คณะกรรม
โครงการ TO BE
การ
NUMBER ONE ใน
หมูํบา๎ นหมูํ
ระดับหมูํบา๎ น
ที่ 13
บ๎านบุํงตะ
คล๎อ)

เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
31 โครงการรณรงค๑ 1.เพื่อปลูกจิตสํานึกสร๎าง เยาวชนในหมูํบา๎ น
และแก๎ไขปัญหายา กระแสนิยมที่เอื้อตํอการ หมูํที่ 14 บ๎านหนอง
เสพติด TO BE
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายา บัวสามัคคี
NUMBER ONE
เสพติดในหมูํบา๎ น
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํน
ในชุมชน/หมูํบา๎ น) 2.เพื่อพัฒนาหมูบํ า๎ นให๎
ทูลกระหมํอมหญิง เข๎มแข็งปลอดจากยาเสพติด
3.เพื่อจัดตั้งชมรม TO BE
อุบลรัตนราช
NUMBER ONE ใน
กัญญาสิริโสภา
หมูํบา๎ น
พรรณวดี
32 โครงการรณรงค๑
และแก๎ไขปัญหายา
เสพติด TO BE
NUMBER ONE
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํน
ในชุมชน/หมูํบา๎ น)
ทูลกระหมํอมหญิง
อุบลรัตนราช
กัญญาสิริโสภา
พรรณวดี

1.เพื่อปลูกจิตสํานึกสร๎าง เยาวชนในหมูํบา๎ น
กระแสนิยมที่เอื้อตํอการ หมูํที่ 15 บ๎านไรํพจิ ิตร
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายา
เสพติดในหมูํบา๎ น
2.เพื่อพัฒนาหมูบํ า๎ นให๎
เข๎มแข็งปลอดจากยาเสพติด

3.เพื่อจัดตั้งชมรม TO BE
NUMBER ONE ใน
หมูํบา๎ น

2561
(บาท)

2562
(บาท)
20,000

20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีชมรม TO
BE
NUMBER
ONE ใน
ระดับ
หมูํบา๎ น

มีชมรม TO
BE
NUMBER
ONE ใน
ระดับ
หมูํบา๎ น

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
เยาวชนมีความรู๎เพิ่มขึ้น สํานักปลัด
ในการปูองกันยาเสพติด (อุดหนุน
และมีการดําเนินกิจกรรม คณะกรรม
โครงการ TO BE
การ
NUMBER ONE ใน
หมูํบา๎ นหมูํ
ระดับหมูํบา๎ น
ที่ 14
บ๎านหนอง
บัวสามัคคี)

เยาวชนมีความรู๎เพิ่มขึ้น
ในการปูองกันยาเสพติด
และมีการดําเนินกิจกรรม
โครงการ TO BE
NUMBER ONE ใน
ระดับหมูํบา๎ น

สํานักปลัด
(อุดหนุน
คณะกรรม
การ
หมูํบา๎ นหมูํ
ที่ 15 บ๎าน
ไรํพจิ ิตร)

เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
33 โครงการรณรงค๑ 1.เพื่อปลูกจิตสํานึกสร๎าง เยาวชนในหมูํบา๎ น
และแก๎ไขปัญหายา กระแสนิยมที่เอื้อตํอการ หมูํที่ 16 บ๎านทุํงธาร
เสพติด TO BE
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายา ทอง
NUMBER ONE
เสพติดในหมูํบา๎ น
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํน
ในชุมชน/หมูํบา๎ น) 2.เพื่อพัฒนาหมูบํ า๎ นให๎
ทูลกระหมํอมหญิง เข๎มแข็งปลอดจากยาเสพติด
3.เพื่อจัดตั้งชมรม TO BE
อุบลรัตนราช
NUMBER ONE ใน
กัญญาสิริโสภา
หมูํบา๎ น
พรรณวดี
34 โครงการรณรงค๑
และแก๎ไขปัญหายา
เสพติด TO BE
NUMBER ONE
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํน
ในชุมชน/หมูํบา๎ น)
ทูลกระหมํอมหญิง
อุบลรัตนราช
กัญญาสิริโสภา
พรรณวดี

1.เพื่อปลูกจิตสํานึกสร๎าง เยาวชนในหมูํบา๎ น
กระแสนิยมที่เอื้อตํอการ หมูํที่ 17 บ๎านดงซํอม
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายา
เสพติดในหมูํบา๎ น
2.เพื่อพัฒนาหมูบํ า๎ นให๎
เข๎มแข็งปลอดจากยาเสพติด

3.เพื่อจัดตั้งชมรม TO BE
NUMBER ONE ใน
หมูํบา๎ น

2561
(บาท)

2562
(บาท)
20,000

20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีชมรม TO
BE
NUMBER
ONE ใน
ระดับ
หมูํบา๎ น

มีชมรม TO
BE
NUMBER
ONE ใน
ระดับ
หมูํบา๎ น

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
เยาวชนมีความรู๎เพิ่มขึ้น สํานักปลัด
ในการปูองกันยาเสพติด (อุดหนุน
และมีการดําเนินกิจกรรม คณะกรรม
โครงการ TO BE
การ
NUMBER ONE ใน
หมูํบา๎ นหมูํ
ระดับหมูํบา๎ น
ที่ 16
บ๎านทุํงธาร
ทอง)

เยาวชนมีความรู๎เพิ่มขึ้น สํานักปลัด
ในการปูองกันยาเสพติด (อุดหนุน
และมีการดําเนินกิจกรรม คณะกรรม
โครงการ TO BE
การ
NUMBER ONE ใน
หมูํบา๎ นหมูํ
ระดับหมูํบา๎ น
ที่ 17
บ๎านดงซํอม)

เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
35 โครงการรณรงค๑ 1.เพื่อปลูกจิตสํานึกสร๎าง เยาวชนในหมูํบา๎ น
และแก๎ไขปัญหายา กระแสนิยมที่เอื้อตํอการ หมูํที่ 18 บ๎านคลอง
เสพติด TO BE
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายา เจริญ
NUMBER ONE
เสพติดในหมูํบา๎ น
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํน
ในชุมชน/หมูํบา๎ น) 2.เพื่อพัฒนาหมูบํ า๎ นให๎
ทูลกระหมํอมหญิง เข๎มแข็งปลอดจากยาเสพติด
3.เพื่อจัดตั้งชมรม TO BE
อุบลรัตนราช
NUMBER ONE ใน
กัญญาสิริโสภา
หมูํบา๎ น
พรรณวดี
36 โครงการรณรงค๑
และแก๎ไขปัญหายา
เสพติด TO BE
NUMBER ONE
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํน
ในชุมชน/หมูํบา๎ น)
ทูลกระหมํอมหญิง
อุบลรัตนราช
กัญญาสิริโสภา
พรรณวดี

1.เพื่อปลูกจิตสํานึกสร๎าง เยาวชนในหมูํบา๎ น
กระแสนิยมที่เอื้อตํอการ หมูํที่ 19 บ๎านวังใหมํ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายา
เสพติดในหมูํบา๎ น
2.เพื่อพัฒนาหมูบํ า๎ นให๎
เข๎มแข็งปลอดจากยาเสพติด

3.เพื่อจัดตั้งชมรม TO BE
NUMBER ONE ใน
หมูํบา๎ น

2561
(บาท)

2562
(บาท)
20,000

20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีชมรม TO
BE
NUMBER
ONE ใน
ระดับ
หมูํบา๎ น

มีชมรม TO
BE
NUMBER
ONE ใน
ระดับ
หมูํบา๎ น

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
เยาวชนมีความรู๎เพิ่มขึ้น สํานักปลัด
ในการปูองกันยาเสพติด (อุดหนุน
และมีการดําเนินกิจกรรม คณะกรรม
โครงการ TO BE
การ
NUMBER ONE ใน
หมูํบา๎ นหมูํ
ระดับหมูํบา๎ น
ที่ 18
บ๎านคลอง
เจริญ)

เยาวชนมีความรู๎เพิ่มขึ้น
ในการปูองกันยาเสพติด
และมีการดําเนินกิจกรรม
โครงการ TO BE
NUMBER ONE ใน
ระดับหมูํบา๎ น

สํานักปลัด
(อุดหนุน
คณะกรรม
การ
หมูํบา๎ นหมูํ
ที่ 19 บ๎าน
วังใหมํ)

เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
37 โครงการรณรงค๑ 1.เพื่อปลูกจิตสํานึกสร๎าง เยาวชนในหมูํบา๎ น
และแก๎ไขปัญหายา กระแสนิยมที่เอื้อตํอการ หมูํที่ 20 บ๎านคลอง
เสพติด TO BE
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายา แตงโม
NUMBER ONE
เสพติดในหมูํบา๎ น
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํน
ในชุมชน/หมูํบา๎ น) 2.เพื่อพัฒนาหมูบํ า๎ นให๎
ทูลกระหมํอมหญิง เข๎มแข็งปลอดจากยาเสพติด
3.เพื่อจัดตั้งชมรม TO BE
อุบลรัตนราช
NUMBER ONE ใน
กัญญาสิริโสภา
หมูํบา๎ น
พรรณวดี
38 โครงการรณรงค๑
และแก๎ไขปัญหายา
เสพติด TO BE
NUMBER ONE
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํน
ในชุมชน/หมูํบา๎ น)
ทูลกระหมํอมหญิง
อุบลรัตนราช
กัญญาสิริโสภา
พรรณวดี

1.เพื่อปลูกจิตสํานึกสร๎าง เยาวชนในหมูํบา๎ น
กระแสนิยมที่เอื้อตํอการ หมูํที่ 21 บ๎านหนอง
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายา บง
เสพติดในหมูํบา๎ น
2.เพื่อพัฒนาหมูบํ า๎ นให๎
เข๎มแข็งปลอดจากยาเสพติด

3.เพื่อจัดตั้งชมรม TO BE
NUMBER ONE ใน
หมูํบา๎ น

2561
(บาท)

2562
(บาท)
20,000

20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีชมรม TO
BE
NUMBER
ONE ใน
ระดับ
หมูํบา๎ น

มีชมรม TO
BE
NUMBER
ONE ใน
ระดับ
หมูํบา๎ น

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
เยาวชนมีความรู๎เพิ่มขึ้น สํานักปลัด
ในการปูองกันยาเสพติด (อุดหนุน
และมีการดําเนินกิจกรรม คณะกรรม
โครงการ TO BE
การ
NUMBER ONE ใน
หมูํบา๎ นหมูํ
ระดับหมูํบา๎ น
ที่ 20
บ๎านคลอง
แตงโม)

เยาวชนมีความรู๎เพิ่มขึ้น สํานักปลัด
ในการปูองกันยาเสพติด (อุดหนุน
และมีการดําเนินกิจกรรม คณะกรรม
โครงการ TO BE
การ
NUMBER ONE ใน
หมูํบา๎ นหมูํ
ระดับหมูํบา๎ น
ที่ 21
บ๎านหนอง
บง)

เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
39 โครงการรณรงค๑ 1.เพื่อปลูกจิตสํานึกสร๎าง เยาวชนในหมูํบา๎ น
และแก๎ไขปัญหายา กระแสนิยมที่เอื้อตํอการ หมูํที่ 22 บ๎านมอรัง
เสพติด TO BE
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายา งาม
NUMBER ONE
เสพติดในหมูํบา๎ น
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํน
ในชุมชน/หมูํบา๎ น) 2.เพื่อพัฒนาหมูบํ า๎ นให๎
ทูลกระหมํอมหญิง เข๎มแข็งปลอดจากยาเสพติด
3.เพื่อจัดตั้งชมรม TO BE
อุบลรัตนราช
NUMBER ONE ใน
กัญญาสิริโสภา
หมูํบา๎ น
พรรณวดี
40 โครงการรณรงค๑
และแก๎ไขปัญหายา
เสพติด TO BE
NUMBER ONE
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํน
ในชุมชน/หมูํบา๎ น)
ทูลกระหมํอมหญิง
อุบลรัตนราช
กัญญาสิริโสภา
พรรณวดี

1.เพื่อปลูกจิตสํานึกสร๎าง เยาวชนในหมูํบา๎ น
กระแสนิยมที่เอื้อตํอการ หมูํที่ 23 บ๎านคลอง
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายา เปูา
เสพติดในหมูํบา๎ น
2.เพื่อพัฒนาหมูบํ า๎ นให๎
เข๎มแข็งปลอดจากยาเสพติด

3.เพื่อจัดตั้งชมรม TO BE
NUMBER ONE ใน
หมูํบา๎ น

2561
(บาท)

2562
(บาท)
20,000

20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีชมรม TO
BE
NUMBER
ONE ใน
ระดับ
หมูํบา๎ น

มีชมรม TO
BE
NUMBER
ONE ใน
ระดับ
หมูํบา๎ น

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
เยาวชนมีความรู๎เพิ่มขึ้น สํานักปลัด
ในการปูองกันยาเสพติด (อุดหนุน
และมีการดําเนินกิจกรรม คณะกรรม
โครงการ TO BE
การ
NUMBER ONE ใน
หมูํบา๎ นหมูํ
ระดับหมูํบา๎ น
ที่ 22
บ๎านมอรัง
งาม)

เยาวชนมีความรู๎เพิ่มขึ้น สํานักปลัด
ในการปูองกันยาเสพติด (อุดหนุน
และมีการดําเนินกิจกรรม คณะกรรม
โครงการ TO BE
การ
NUMBER ONE ใน
หมูํบา๎ นหมูํ
ระดับหมูํบา๎ น
ที่ 23
บ๎านคลอง
เปูา)

เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
41 โครงการรณรงค๑ 1.เพื่อปลูกจิตสํานึกสร๎าง เยาวชนในหมูํบา๎ น
และแก๎ไขปัญหายา กระแสนิยมที่เอื้อตํอการ หมูํที่ 24 บ๎านใหมํ
เสพติด TO BE
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายา ชัยมงคล
NUMBER ONE
เสพติดในหมูํบา๎ น
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํน
ในชุมชน/หมูํบา๎ น) 2.เพื่อพัฒนาหมูบํ า๎ นให๎
ทูลกระหมํอมหญิง เข๎มแข็งปลอดจากยาเสพติด
3.เพื่อจัดตั้งชมรม TO BE
อุบลรัตนราช
NUMBER ONE ใน
กัญญาสิริโสภา
หมูํบา๎ น
พรรณวดี
42 โครงการรณรงค๑
และแก๎ไขปัญหายา
เสพติด TO BE
NUMBER ONE
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํน
ในชุมชน/หมูํบา๎ น)
ทูลกระหมํอมหญิง
อุบลรัตนราช
กัญญาสิริโสภา
พรรณวดี

1.เพื่อปลูกจิตสํานึกสร๎าง เยาวชนในหมูํบา๎ น
กระแสนิยมที่เอื้อตํอการ หมูํที่ 25 บ๎านเนิน
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายา มะกอกน๎อย
เสพติดในหมูํบา๎ น
2.เพื่อพัฒนาหมูบํ า๎ นให๎
เข๎มแข็งปลอดจากยาเสพติด

3.เพื่อจัดตั้งชมรม TO BE
NUMBER ONE ใน
หมูํบา๎ น

2561
(บาท)

2562
(บาท)
20,000

20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีชมรม TO
BE
NUMBER
ONE ใน
ระดับ
หมูํบา๎ น

มีชมรม TO
BE
NUMBER
ONE ใน
ระดับ
หมูํบา๎ น

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
เยาวชนมีความรู๎เพิ่มขึ้น สํานักปลัด
ในการปูองกันยาเสพติด (อุดหนุน
และมีการดําเนินกิจกรรม คณะกรรม
โครงการ TO BE
การ
NUMBER ONE ใน
หมูํบา๎ นหมูํ
ระดับหมูํบา๎ น
ที่ 24 บ๎าน
ใหมํชัย
มงคล)

เยาวชนมีความรู๎เพิ่มขึ้น
ในการปูองกันยาเสพติด
และมีการดําเนินกิจกรรม
โครงการ TO BE
NUMBER ONE ใน
ระดับหมูํบา๎ น

สํานักปลัด
(อุดหนุน
คณะกรรม
การ
หมูํบา๎ นหมูํ
ที่ 25 บ๎าน
เนิน
มะกอกน๎อย)

เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
43 โครงการศึกษาเพื่อ เพื่อตํอต๎านการใช๎ยาเสพ เยาวชนตําบลโกสัมพี
ตํอต๎านการใช๎ยา ติดในเด็กนักเรียน
เสพติดในเด็ก
(D.A.R.E.)ประเทศไทย
นักเรียน
(D.A.R.E.)ประเทศ
ไทย

รวม

2561
(บาท)

389,000

2562
(บาท)
50,000

2,007,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู๎เข๎ารํวม เยาวชนมีความรู๎เพิ่มขึ้น
โครงการ ในการปูองกันยาเสพติด

340,000

340,000

340,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด
(อุดหนุน
สถานี
ตํารวจภูธร
โกสัมพีนคร)

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลโกสัมพี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดกาแพงเพชร ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมทีเ่ ข้มแข็ง
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมทีเ่ ข้มแข็ง
4.4 แผนงานงบกลาง
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1 เงินสารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ ประชาชนตําบล
โกสัมพี
ไม่สามารถคาดการณ์ไว้
ล่วงหน้าหรือกรณีจาเป็น
เร่งด่วนแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
ไว้เพื่อการนี้ไว้หรือตั้งไว้แต่ไม่
เพียงพอแก่การใช้จ่าย เพื่อ
กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน

งบประมาณ

2561 (บาท)
1,000,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
หลัก
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน ประชาชนได้รับการ สํานักปลัด
ตําบล ช่วยเหลือกรณี
โกสัมพี ฉุกเฉินที่มี
ได๎รับการ สาธารณภัยเกิดขึ้น
ชํวยเหลือ หรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน
ตัวชี้วัด
(KPI)

2 เบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอายุ

เพื่อสร๎างหลักประกันด๎านราย
ได๎แกํผู๎สูงอายุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ผู๎สูงอายุ ในตําบล
โกสัมพี

3 โครงการสร๎าง
หลักประกัน
ด๎านรายได๎แกํ
ผู๎สูงอายุ

เพื่อสร๎างหลักประกันด๎านราย
ได๎แกํผู๎สูงอายุ

ผู๎สูงอายุ ในตําบล
โกสัมพี

4 เบี้ยยังชีพคน
พิการ

เพื่อสร๎างหลักประกันด๎านราย
ได๎แกํคนพิการ

คนพิการในตําบล
โกสัมพี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2561 (บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

18,000,000 18,200,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ผู๎สูงอายุ ผู๎สูงอายุในตําบล
สํานักปลัด
ในตําบล โกสัมพีได๎รับ
โกสัมพี สวัสดิการอยํางทั่วถึง
ตัวชี้วัด
(KPI)

19,600,000 20,400,000 20,800,000 ผู๎สูงอายุ ผู๎สูงอายุในตําบล
สํานักปลัด
ในตําบล โกสัมพีได๎รับ
โกสัมพี สวัสดิการอยํางทั่วถึง

7,000,000

7,050,000

คนพิการใน คนพิการในตําบล
สํานักปลัด
ตําบล โกสัมพีได๎รับ
โกสัมพี สวัสดิการอยํางทั่วถึง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5 โครงการ
เพื่อสร๎างหลักประกันด๎านราย
เสริมสร๎าง
ได๎แกํคนพิการ
สวัสดิการสังคม
ให๎แกํผู๎พกิ าร
หรือทุพพลภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
คนพิการในตําบล
โกสัมพี

6 เบี้ยยังชีพผู๎ปวุ ย เพื่อให๎ผู๎ปวุ ยเอดส๑ที่ยากจน
เอดส๑
ได๎รบั การสงเคราะห๑

ผู๎ปวุ ยเอดส๑ที่มี
ฐานะยากจนใน
ตําบลโกสัมพี

7 โครงการ
สนับสนุนการ
จัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกํ
ผู๎ด๎อยโอกาส
ทางสังคม

ผู๎ปวุ ยเอดส๑ที่มี
ฐานะยากจนใน
ตําบลโกสัมพี

เพื่อให๎ผู๎ปวุ ยเอดส๑ที่ยากจน
ได๎รับการสงเคราะห๑

งบประมาณ

2561 (บาท)

120,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
หลัก
8,000,000 8,500,000 9,000,000 คนพิการใน คนพิการในตําบล
สํานักปลัด
ตําบล โกสัมพีได๎รับ
โกสัมพี สวัสดิการอยํางทั่วถึง
ตัวชี้วัด
(KPI)

130,000

160,000

180,000

200,000

ผู๎ปวุ ยเอดส๑
ที่มีฐานะ
ยากจนใน
ตําบล
โกสัมพี

ผู๎ปวุ ยเอดส๑ที่มี
ฐานะยากจนได๎รับ
การสงเคราะห๑
อยํางทั่วถึง

สํานักปลัด

ผู๎ปวุ ยเอดส๑
ที่มีฐานะ
ยากจนใน
ตําบล
โกสัมพี

ผู๎ปวุ ยเอดส๑ที่มี
ฐานะยากจนได๎รับ
การสงเคราะห๑
อยํางทั่วถึง

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8 เงินสมทบ
เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทุน
กองทุน
หลักประกันสุขภาพองค๑การ
หลักประกัน
บริหารสํวนตําบลโกสัมพี
สุขภาพ
องค๑การบริหาร
สํวนตําบล
โกสัมพี
รวม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนตําบล
โกสัมพี

งบประมาณ

2561 (บาท)
520,000

26,640,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
หลัก
520,000
520,000
520,000
520,000 ประชาชน ประชาชนตําบล
สํานักปลัด
ตําบล โกสัมพีสามารถ
โกสัมพี เข๎าถึงบริการ
ได๎รับการ สาธารณสุขได๎อยําง
บริการ ทั่วถึง
อยํางทั่วถึง

26,900,000 29,280,000 30,600,000 31,520,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลโกสัมพี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาแพงเพชร ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมทีเ่ ข้มแข็ง
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมทีเ่ ข้มแข็ง
4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

1 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชน
ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติเบื้องต้น
ภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติต่างๆผู้
ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคําใช๎จํายตาม
โครงการชํวยเหลือ
ประชาชนผู๎ประสบภัย
ธรรมชาติเบื้องต๎น ภัย
พิบตั ิทางธรรมชาติตํางๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนตําบล
โกสัมพี

2561
(บาท)
1,000,000

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชน ประชาชนที่ได้รับ
สํานักปลัด
ตําบล ความช่วยเหลือ
โกสัมพี
ได๎รับการ
ชํวยเหลือ
ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
2 โครงการช่วยเหลือ เพื่อชํวยเหลือประชาชน ประชาชนตําบล
ขององค๑การบริหารสํวน โกสัมพี
ประชาชนของ
ตําบลโกสัมพี โดย
อบต.โกสัมพี
ชํวยเหลือประชาชนกรณี
เกิดสาธารณภัยเพื่อ
เยียวยาและฟื้นฟูหลัง
เกิดภัย การสํงเสริม
คุณภาพชีวติ หรือการ
ปูองกันและระงับ
โรคติดตํอของประชาชน
ตําบลโกสัมพี
3 โครงการช่วยเหลือ เพื่อชํวยเหลือประชาชน ประชาชนตําบล
ด๎านการสํงเสริมและ
โกสัมพี
ประชาชนของ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
อบต.โกสัมพี
เกษตรกรผู๎มีรายได๎น๎อย
และการปูองกันและ
ควบคุมโรคติดตํอ

รวม

2561
(บาท)

2562
(บาท)
1,000,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1,000,000 1,000,000

1,000,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

1,000,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชน ประชาชนที่ได้รับ
สํานักปลัด
ตําบล ความช่วยเหลือมี
โกสัมพี ชีวติ ความเป็นอยู่ที่
ได๎รับการ ดีขึ้น
ชํวยเหลือ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชน
ตําบล
โกสัมพี
ได๎รับการ
ชํวยเหลือ

ประชาชนที่ได้รับ
ความช่วยเหลือมี
ชีวติ ความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น

สํานักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลโกสัมพี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกาแพงเพชร ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยื่น
5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยื่น
5.1 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการปลูกหญ๎า 1.เพื่อปูองกันการพังทลาย ประชาชนรํวมกันปลูกหญ๎า
แฝกอัน
ของหน๎าดิน
แฝกบริเวณจุดเสี่ยงน้ํากัดเซาะ
เนื่องมาจาก
ในพื้นที่ตําบลโกสัมพี
พระราชดําริ
2.เพื่อรักษาความชุํมชื้นของ
หน๎าดิน
3.เพื่อสร๎างการมีสํวนรํวม
ของประชาชนในพื้นที่

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)
5,000

2563
(บาท)
10,000

2564
(บาท)
10,000

2565
(บาท)
10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน 1.การพังทลายของ
พื้นที่ปลูก หน๎าดินที่ปลูกหญ๎า
หญ๎าแฝก แฝกลดลง
เพิ่มขึ้น
2.พื้นดินที่ปลูกหญ๎า
แฝกมีความชุํมชื้น
เพิ่มขึ้น
3.ประชาชนในพื้นที่
มีสํวนรํวมในกิจกรรม

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

2 โครงการปลูกปุา
รักษ๑สิ่งแวดล๎อม
ตําบลโกสัมพี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาุ ในเขตตําบล ประชาชนมีสํวนรํวมปลูกปุาใน
โกสัมพี
เขตตําบลโกสัมพี

3 โครงการปลูกวันแมํ 1. เพื่อให๎หนํวยงานภาครัฐ
เกี่ยววันพํอเฉลิม และประชาชนได๎แสดงออก
พระเกียรติ
ถึงความจงรักภักดีตํอ
สถาบันพระมหากษัตริย๑
2. เพื่อเป็นการเผยแพรํ
ถํายทอดองค๑ความรู๎หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หัวหน๎าสํวนราชการ คณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานสํวนตําบล
ลูกจ๎างประจํา พนักงานจ๎าง
กํานัน ผู๎ใหญํบา๎ น และ
ประชาชนในเขตตําบลโกสัมพี

งบประมาณ
2561
(บาท)
10,000

2562
(บาท)
10,000

2563
(บาท)
10,000

2564
(บาท)
10,000

2565
(บาท)
10,000

60,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน พื้นที่ปาุ ในเขตตําบล
พื้นที่ปาุ ใน โกสัมพีเพิ่มขึ้น
เขตตําบล
โกสัมพี
เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

จํานวน 1.หนํวยงานภาครัฐ
ผู๎เข๎ารํวม และประชาชนได๎
โครงการ แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย๑

สํานักปลัด

2.เผยแพรํ ถํายทอด
องค๑ความรู๎หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ที่

โครงการ

4 โครงการสํงเสริม
นวัตกรรมพืชทาง
การเกษตร

วัตถุประสงค์
เพื่อสํงเสริมนวัตกรรมพืช
ทางการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนตําบลโกสัมพี

5 โครงการปรับปรุง เพื่อให๎ริมฝั่งถนนในเขต
ปรับปรุงภูมิทศั น๑บริเวณริมฝั่ง
ภูมิทศั น๑บริเวณริม ตําบลโกสัมพี มีทศั นียภาพ ถนนในเขตตําบลโกสัมพี
ฝั่งถนนในเขตตําบล สวยงาม รํมรื่น เป็นระเบียบ
โกสัมพี

งบประมาณ
2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน ประชาชนตําบล
ผู๎เข๎ารํวม โกสัมพี ได๎รบั การ
โครงการ สํงเสริมนวัตกรรมพืช
ทางการเกษตร

100,000

50,000

50,000

50,000 ถนนในเขต ริมฝั่งถนนในเขต
ตําบลโกสัมพี ตําบลโกสัมพี มี
ทัศนียภาพสวยงาม
รํมรื่น เป็นระเบียบ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการอบรมการ 1.เพื่อแก๎ไขปัญหามลภาวะ จัดอบรมให๎ความรู๎เกษตรกรผู๎
ผลิตก๏าซชีวภาพ ทางกลิ่นที่มีผลกระทบตํอ เลี้ยงสัตว๑ในเขตตําบลโกสัมพี
จากมูลสัตว๑เพื่อ
สิ่งแวดล๎อมและชุมชน
แก๎ไขปัญหา
สิ่งแวดล๎อมตําบล
โกสัมพี
2.เพื่อสร๎างกระบวนการ
เรียนรู๎ด๎านการผลิตก๏าซจาก
มูลสัตว๑เป็นพลังงานทดแทน
ให๎แกํเกษตรกรผู๎เลี้ยงสัตว๑
3.เพื่อเป็นตัวอยํางในการ
จัดการปัญหาด๎าน
สิ่งแวดล๎อมในครัวเรือนและ
ชุมชน

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)
50,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
1.จํานวน
ปัญหาการ
ร๎องเรียน
ลดลง
2.จํานวน
ผู๎ผลิตบํอ
หมักก๏าซ
ชีวภาพ
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
1.สามารถแก๎ไข
ปัญหามลภาวะทาง
กลิ่นที่มีผลกระทบ
ตํอสิ่งแวดล๎อมและ
ชุมชนได๎
2.เกษตรกรผู๎อบรม
สามารถผลิตก๏าซ
ชีวภาพจากมูลสัตว๑
เป็นพลังงานทดแทน
ได๎
3.สามารถเป็น
แบบอยํางเพื่อการตํอ
ยอดและขยายผล
ตํอไป

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

7 โครงการอนุรักษ๑
พันธุกรรมพืช

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค๑และ
ประชาสัมพันธ๑สร๎างจิตสํานึก
ให๎ประชาชนอนุรักษ๑
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมและพันธุกรรมพืช

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อนุรักษ๑พนั ธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ในเขตตําบลโกสัมพี เชํน
1. ปกปักทรัพยากรท๎องถิ่น

2. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมได๎มีองค๑ความรู๎
และความเข๎าใจในแนว
ทางการดําเนินงานฯ

2. สํารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท๎องถิ่น
3. ปลูกรักษาทรัพยากรท๎องถิ่น
4. อนุรักษ๑และใช๎ประโยชน๑
ทรัพยากรท๎องถิ่น
5. ศูนย๑ข๎อมูลทรัพยากรท๎องถิ่น

3. เพื่อดําเนินกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู๎ตลอดจน 6. สนับสนุนในการอนุรักษ๑และ
การสร๎างจิตสํานึกในการ
จัดทําฐานทรัพยากรท๎องถิ่น
พัฒนาบุคลากรให๎ตะหนักถึง
ความสําคัญ และประโยชน๑
ของการอนุรักษ๑พนั ธุกรรมพืช
4. เพื่อเป็นแนวทางการ
จัดเตรียมทํารํางแผนแมํบท
โครงการฯ

งบประมาณ
2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน 1. ประชาชนและ
ผู๎เข๎ารํวม ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม มี
โครงการ จิตสํานึกในการ
อนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อมและ
พันธุกรรมพืช
2. ประชาชนและ
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม มี
องค๑ความรู๎ ความ
เข๎าใจใน
กระบวนการดําเนิน
กิจกรรม แนวทาง
การเรียนรู๎ และการ
จัดทํารํางแผนแมํบท
ที่เกี่ยวข๎องกับ
โครงการฯ

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

8 โครงการอนุรักษ๑
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค๑และ
ประชาสัมพันธ๑สร๎างจิตสํานึก
ให๎ประชาชนอนุรักษ๑
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมและพันธุกรรมพืช

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อนุรักษ๑พนั ธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ในเขตตําบลโกสัมพี เชํน
1. ปกปักทรัพยากรท๎องถิ่น

2. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมได๎มีองค๑ความรู๎
และความเข๎าใจในแนว
ทางการดําเนินงานฯ

2. สํารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท๎องถิ่น
3. ปลูกรักษาทรัพยากรท๎องถิ่น
4. อนุรักษ๑และใช๎ประโยชน๑
ทรัพยากรท๎องถิ่น
5. ศูนย๑ข๎อมูลทรัพยากรท๎องถิ่น

3. เพื่อดําเนินกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู๎ตลอดจน 6. สนับสนุนในการอนุรักษ๑และ
การสร๎างจิตสํานึกในการ
จัดทําฐานทรัพยากรท๎องถิ่น
พัฒนาบุคลากรให๎ตะหนักถึง
ความสําคัญ และประโยชน๑
ของการอนุรักษ๑พนั ธุกรรมพืช
4. เพื่อเป็นแนวทางการ
จัดเตรียมทํารํางแผนแมํบท
โครงการฯ

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)
100,000

2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน 1. ประชาชนและ
ผู๎เข๎ารํวม ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม มี
โครงการ จิตสํานึกในการ
อนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อมและ
พันธุกรรมพืช
2. ประชาชนและ
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม มี
องค๑ความรู๎ ความ
เข๎าใจใน
กระบวนการดําเนิน
กิจกรรม แนวทาง
การเรียนรู๎ และการ
จัดทํารํางแผนแมํบท
ที่เกี่ยวข๎องกับ
โครงการฯ

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9 โครงการขุดลอก เพื่อการระบายน้ําและกําจัด
เหมืองสํงน้ําเพื่อ น้ําเสีย
การเกษตรและทิ้ง
น้ําเสียจากบ๎าน
นายสาถึงหน๎าวัด
คลองเมืองนอก
หมูํที่ 3 บ๎านคลอง
เมือง
10 โครงการกํอสร๎าง
ฝายน้ําล๎นคลอง
โปรํงจั่นพร๎อมขุด
ลอกคลอง หมูํ 3
บ๎านคลองเมือง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปากกว๎าง 1.20 เมตร ก๎น 1
เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 1,000
เมตร วางทํอ Ø 0.60 เมตร 4
จุด ๆละ 6 ทํอน

งบประมาณ
2561
(บาท)
100,000

เพื่อกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร ดําเนินการกํอสร๎างกํอสร๎าง
ฝายน้ําล๎นคลองโปรํงจั่นพร๎อม
ขุดลอกคลอง หมูํ 3 บ๎านคลอง
เมืองปากคลองกว๎าง 6 เมตร
ก๎นคลองกว๎าง 4 เมตร ลึก 1
เมตร

11 โครงการขุดลอก เพื่อกําจัดวัชพืชและเพื่อการ ปากกว๎าง 11 เมตร ก๎นกว๎าง 5
คลองข๎าวเหนียว ระบายน้ํา
เมตร ลึก 6 เมตร
แดง หมูํที่ 6 บ๎าน
ไรํลําปาง

2562
(บาท)

2563
(บาท)

400,000

50,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

ขนาดลํา น้ําไมํทวํ มขัง
คลองและ
ความยาว

กองชําง

จํานวน ประชาชนมีน้ําทํา
เกษตรกรที่ การเกษตรเพิม่ ขึ้น
ได๎ใช๎น้ํา

กองชําง

ขนาดลํา การระบายน้ําสะดวก
คลองและ รวดเร็วขึ้น
ความยาว

กองชําง

ที่

โครงการ

12 โครงการขุดลอก
คลองโปรํงจันทร๑
หมูํที่ 16 บ๎านทุํง
ธารทอง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อกําจัดวัชพืชและเพื่อการ ปากคลองกว๎าง 13 เมตร ก๎น
ระบายน้ํา
กว๎าง 6 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว
1,350 เมตร

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)
150,000

ปากคลองกว๎าง 13 เมตร ก๎น
กว๎าง 6 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว
2,500 เมตร

13 โครงการขุดสระ
เพื่อกําจัดวัชพืชและเพื่อการ พื้นที่นายโม๎ง เผําหมี พื้นที่ 1
สาธารณะ หมูํที่
ระบายน้ํา
ไรํ ลึก 4 เมตร
16 บ๎านทุํงธารทอง

14 โครงการขุดลอก เพื่อกําจัดวัชพืชและเพื่อการ ปากคลองกว๎าง 10 เมตร ก๎น
คลองไผํกอเดียว ระบายน้ํา
กว๎าง 2 เมตร ลึกเฉลี่ย 2
หมูํที่ 16 บ๎านทุํง
เมตร ยาว 400 เมตร
ธารทอง

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

ขนาดลํา การระบายน้ําสะดวก
คลองและ รวดเร็วขึ้น
ความยาว

กองชําง

จํานวน ประชาชนมีน้ําทํา
ปริมาณน้ํา การเกษตรเพิม่ ขึ้น
ในสระที่กัก
เก็บได๎

กองชําง

ขนาดลํา การระบายน้ําสะดวก
คลองและ รวดเร็วขึ้น
ความยาว

กองชําง

400,000

200,000

250,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 โครงการขุดลอก เพื่อกําจัดวัชพืชและเพื่อการ ปากคลองกว๎าง 24 เมตร ก๎น
คลองกระแชง หมูํที่ ระบายน้ํา
กว๎าง 12 เมตร ลึกเฉลี่ย 4
18 บ๎านคลอง
เมตร ยาว 386 เมตร
เจริญ

16 วัสดุการเกษตร

เพื่อใช๎ในการทําการเกษตร

17 โครงการธนาคาร
น้ําใต๎ดิน

1.เพื่อแก๎ปญ
ั หาน้ําทํวมขัง

งบประมาณ
2561
(บาท)
200,000

วัสดุการเกษตร เชํน พันธุไ๑ ม๎
ประดับ ปุ๋ย กระถางต๎นไม๎ ยา
กําจัดศัตรูพชื กรรไกรตัดกิ่งไม๎
จอบ เสียม พลั่ว ช๎อนพรวนดิน
ฯลฯ

จัดทําโครงการธนาคารน้ําใต๎
2.เพื่อแก๎ปญ
ั หาพื้นที่แห๎งแล๎ง ดินภายในตําบลโกสัมพี

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

ขนาดลํา การระบายน้ําสะดวก
คลองและ รวดเร็วขึ้น
ความยาว

150,000

150,000

150,000 จํานวนวัสดุ มีวสั ดุในการทํา
การเกษตร การเกษตร

450,000

450,000

450,000

กองชําง

สํานักปลัด

3.เพื่อชํวยเพิ่มระดับน้ําใต๎
ดินน้ําบาดาล

จํานวน 1.แก๎ปญ
ั หาน้ําทํวมขัง สํานักปลัด
พื้นที่ที่ 2.แก๎ปญ
ั หาพื้นที่แห๎ง
จัดทํา แล๎ง
โครงการ
3.ชํวยเพิ่มระดับน้ํา
ใต๎ดินน้ําบาดาล

4.เพื่อชํวยเพิ่มความชุํมชื้น
ให๎ผิวดินทําให๎ต๎นไม๎และพืช
เขียวทั้งปี

4ชํวยเพิ่มความชุํมชื้น
ให๎ผิวดินทําให๎ต๎นไม๎
และพืชเขียวทั้งปี

รวม

30,000

2562
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

540,000 325,000 1,570,000 1,470,000 820,000

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลโกสัมพี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 บริหารจัดการการท่องเทีย่ วให้มคี ุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาแพงเพชร ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วและส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
6. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วและส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 โครงการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมเพื่อ
การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให๎เยาวชนได๎มี
เยาวชนในเขตตําบลโกสัมพี
ความรู๎ความเข๎าใจใน
การอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมเพื่อ
การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000

2564
(บาท)
60,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
60,000
จํานวน เยาวชนมีความ
สํานักปลัด
ผู๎เข๎ารํวมอบรม ตระหนักและ
สามารถนําความรู๎ใน
การอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมเพื่อ
การทํองเที่ยวเชิง
นิเวศไปใช๎ได๎อยําง
ถูกต๎อง
ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่

โครงการ

2 โครงการสํงเสริม
จัดตั้งหมูํบา๎ นโฮมส
เตย๑(HOME STAY)
ประจําปี 2561

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-.เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชน หมูํที่ 20 บ๎าน
ประชาชนที่เข๎ารับการ คลองแตงโม
อบรมมีความรู๎ในการ
จัดตั้งหมูํบา๎ นโฮมสเตย๑
ที่ได๎มาตรฐานในชุมชน

2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
-ประชาชนที่เข๎ารับ สํานักปลัด
การอบรมมีความรู๎ใน
การจัดตั้งหมูํบา๎ น
โฮมสเตย๑ที่ได๎
มาตรฐานในชุมชน

- เพื่อให๎เกิด
กระบวนการมีสํวนรํวม
ของชุมชนในการจัดตั้ง
หมูํบา๎ นโฮมสเตย๑

- ประชาชนมีสํวน
รํวมของชุมชนในการ
จัดตั้งกลุํมบ๎านโฮมส
เตย๑

-เพื่อสํงเสริมและเพิ่ม
รายได๎ให๎กับคนใน
ชุมชนที่จัดตั้งกลุํม
หมูํบา๎ นโฮมสเตย๑และ
จากการขายของฝาก
ให๎แกํนักทํองเที่ยว

-คนในชุมชนที่จัดตั้ง
หมูํบา๎ นโฮม สเตย๑มี
รายได๎เสริมจากการ
ขายของฝากให๎แกํ
นักทํองเที่ยว

ที่

โครงการ

3 โครงการสํงเสริม
จัดตั้งหมูํบา๎ นโฮมส
เตย๑(HOME STAY)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

- เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชน หมูํที่ 10 บ๎าน
ประชาชนที่เข๎ารับการ โละโคะ
อบรมมีความรู๎ในการ
จัดตั้งหมูํบา๎ นโฮมสเตย๑
ที่ได๎มาตรฐานในชุมชน

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
-ประชาชนที่เข๎ารับ สํานักปลัด
การอบรมมีความรู๎ใน
การจัดตั้งหมูํบา๎ น
โฮมสเตย๑ที่ได๎
มาตรฐานในชุมชน

- เพื่อให๎เกิด
กระบวนการมีสํวนรํวม
ของชุมชนในการจัดตั้ง
หมูํบา๎ นโฮมสเตย๑

- ประชาชนมีสํวน
รํวมของชุมชนในการ
จัดตั้งกลุํมบ๎านโฮมส
เตย๑

-เพื่อสํงเสริมและเพิ่ม
รายได๎ให๎กับคนใน
ชุมชนที่จัดตั้งกลุํม
หมูํบา๎ นโฮมสเตย๑และ
จากการขายของฝาก
ให๎แกํนักทํองเที่ยว

-คนในชุมชนที่จัดตั้ง
หมูํบา๎ นโฮม สเตย๑มี
รายได๎เสริมจากการ
ขายของฝากให๎แกํ
นักทํองเที่ยว

รวม

50,000

60,000

160,000

60,000

60,000

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลโกสัมพี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาแพงเพชร ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มปี ระสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มปี ระสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการเทิดทูน
เพื่อสํงเสริมให๎เจ๎าหน๎าที่ จัดกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย๑ ท๎องถิ่นและประชาชนใน สถาบันพระมหากษัตริย๑
ตําบลโกสัมพีเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย๑

งบประมาณ
2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน เจ๎าหน๎าที่ทอ๎ งถิ่นและ
ผู๎เข๎ารํวม ประชาชนในตําบลโกสัม
โครงการ พีจงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย๑

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

ที่

โครงการ

2 โครงการเตรียมความ
พร๎อมในการรับเสด็จ
สมเด็จพระเจ๎าอยูํหวั
สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมวงศานุวงศ๑
และผู๎แทนพระองค๑

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเตรียมความพร๎อมใน จัดกิจกรรมในการรับ
การรับเสด็จ
เสด็จ เชํน สมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหวั สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมสานุวงศ๑และผู๎แทน
พระองค๑

งบประมาณ
2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
50,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน การเตรียมความพร๎อม
กิจกรรมที่ ในการรับเสด็จ เป็นไป
รับเสด็จ ด๎วยความเรียบร๎อย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

ที่

โครงการ

3 โครงการรับเสด็จของ
อบต.โกสัมพี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเตรียมความพร๎อมใน จัดกิจกรรมในการรับ
การรับเสด็จ
เสด็จ เชํน
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหวั
สมเด็จพระนางเจ๎าสุทดิ า
พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี พระบรม
วงศานุวงศ๑และผู๎แทน
พระองค๑

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)
50,000

2564
(บาท)
50,000

2565
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน การเตรียมความพร๎อม
กิจกรรมที่ ในการรับเสด็จ เป็นไป
รับเสด็จ ด๎วยความเรียบร๎อย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

ที่

โครงการ

4 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ให๎แกํผู๎บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน
สํวนตําบล
ลูกจ๎างประจํา และ
พนักงานจ๎างของ อบต.
โกสัมพี

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ มีความรู๎ ความ
เข๎าใจ ในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สามารถ
นําหลักธรรมไป
ประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวติ ประจําวัน

2.เพื่อเป็นการกลํอม
เกลาจิตใจให๎มีคุณธรรม
และมีความรับผิดชอบตํอ
สังคม
3.เพื่อเสริมสร๎าง
คุณธรรมจริยธรรมแกํ
คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภา
อบต.โกสัมพี พนักงาน
สํวนตําบล และพนักงาน
จ๎างขององค๑การบริหาร
สํวนตําบลโกสัมพี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให๎แกํผู๎บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานสํวนตําบล
ลูกจ๎างประจํา และ
พนักงานจ๎างของ อบต.
โกสัมพี

งบประมาณ
2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน 1.ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
ผู๎บริหาร ความรู๎ความเข๎าใจใน
สมาชิกสภา หลักธรรมทาง
อบต. พระพุทธศาสนา
พนักงาน สามารถนําหลักธรรมไป
สํวนตําบล ประยุกต๑ใช๎ใน
ลูกจ๎าง ชีวติ ประจําวันได๎อยํางมี
ประจํา ประสิทธิภาพ
และ
พนักงาน 2.ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
จ๎างของ คุณธรรม จริยธรรม
อบต.โกสัมพี และมีความรับผิดชอบ
ตํอสังคม
3.ได๎เสริมสร๎างคุณธรรม
จริยธรรมแกํคณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภา
อบต.โกสัมพี พนักงาน
สํวนตําบล และพนักงาน
จ๎างขององค๑การบริหาร
สํวนตําบลโกสัมพี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

จริยธรรมแกํคณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภา
อบต.โกสัมพี พนักงาน
สํวนตําบล และพนักงาน
ตัวชี้วัด จ๎างขององค๑การบริหาร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI) สํวนตําบลโกสัมพี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

4.เพื่อให๎การปฏิบตั ิ
หน๎าที่ของคณะผู๎บริหาร
สมาชิกสภา อบต.โกสัมพี
พนักงานสํวนตําบลและ
พนักงานจ๎างขององค๑การ
บริหารสํวนตําบลโกสัมพี
เป็นไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม

5 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ให๎แกํผู๎บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน
สํวนตําบล
ลูกจ๎างประจํา และ
พนักงานจ๎างของ อบต.
โกสัมพี

1.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ มีความรู๎ ความ
เข๎าใจ ในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สามารถ
นําหลักธรรมไป
ประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวติ ประจําวัน

ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให๎แกํผู๎บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานสํวนตําบล
ลูกจ๎างประจํา และ
พนักงานจ๎างของ อบต.
โกสัมพี

จํานวน 1.ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
ผู๎บริหาร ความรู๎ความเข๎าใจใน
สมาชิกสภา หลักธรรมทาง
อบต. พระพุทธศาสนา
พนักงาน สามารถหลักธรรมไป
สํวนตําบล ประยุกต๑ใช๎ใน
ลูกจ๎าง ชีวติ ประจําวันได๎อยํางมี
ประจํา ประสิทธิภาพ
และ
พนักงาน
จ๎างของ
อบต.โกสัมพี

สํานักปลัด

ให๎แกํผู๎บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน
สํวนตําบล
ลูกจ๎างประจํา และ
พนักงานจ๎างของ อบต.
ที่ โกสัมพี โครงการ

วัตถุประสงค์
2.เพื่อเป็นการกลํอม
เกลาจิตใจให๎มีคุณธรรม
และมีความรับผิดชอบตํอ
สังคม
3.เพื่อเสริมสร๎าง
คุณธรรมจริยธรรมแกํ
คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภา
อบต.โกสัมพี พนักงาน
สํวนตําบล ลูกจ๎างประจํา
และพนักงานจ๎างของ
องค๑การบริหารสํวนตําบล
โกสัมพี
4.เพื่อให๎การปฏิบตั ิ
หน๎าที่ของคณะผู๎บริหาร
สมาชิกสภา อบต.โกสัมพี
พนักงานสํวนตําบล
ลูกจ๎างประจําและ
พนักงานจ๎างขององค๑การ
บริหารสํวนตําบลโกสัมพี
เป็นไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม

สมาชิกสภา อบต.
พนักงานสํวนตําบล
ลูกจ๎างประจํา และ
พนักงานจ๎างของ อบต.
โกสัมพี เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

สมาชิกสภา
อบต.
พนักงาน
สํวนตําบล
ลูตักวจ๎ชีา้วง ัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประจํ
(KPI)า
และ
พนักงาน 2.ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
จ๎างของ คุณธรรม จริยธรรม
อบต.โกสัมพี และมีความรับผิดชอบ
ตํอสังคม
3.ได๎เสริมสร๎างคุณธรรม
จริยธรรมแกํคณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภา
อบต.โกสัมพี พนักงาน
สํวนตําบล
ลูกจ๎างประจําและ
พนักงานจ๎างของ
องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโกสัมพี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากร
ท๎องถิ่น

เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่ทอ๎ งถิ่นมี ฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อ
ความรู๎ความเข๎าใจใน
เพิม่ ศักยภาพของ
เรื่องกฎหมาย ระเบียบ บุคลากรท๎องถิ่น
หลักเกณฑ๑ตํางๆในการ
ปฏิบตั ิงาน

7 โครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น

1.เพื่อเสริมสมรรถนะ
ฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อ
ผู๎บริหารและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง เพิม่ ศักยภาพของ
ได๎นําประสบการณ๑ได๎รับ เจ๎าหน๎าที่ทอ๎ งถิ่น
เรื่องการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลมา
ปรับใช๎ในเกิดประโยชน๑
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
ตํอท๎องถิ่น

งบประมาณ
2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)

500,000

2563
(บาท)

550,000

2564
(บาท)

600,000

2565
(บาท)

600,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน
บุคลากร
ท๎องถิ่นเข๎า
ฝึกอบรม

1.ผู๎เข๎ารับการอบรมนํา
ความรู๎และ
ประสบการณ๑ที่ได๎รับมา
ปรับใช๎กับท๎องถิ่นอยําง
เหมาะสม

สํานักปลัด

จํานวน
เจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่นที่
เข๎าฝึกอบรม

1.เจ๎าหน๎าที่ทอ๎ งถิ่น มี
ความรู๎ความเข๎าใจใน
เรื่องกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ๑ตํางๆในการ
ปฏิบตั ิงาน

สํานักปลัด

ศักยภาพของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น

ที่

โครงการ

ท๎องถิ่นที่
เข๎าฝึกอบรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2.เพื่อเสริมสร๎างองค๑
ความรู๎ใหมํๆที่ได๎รับ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ๑
ปัญหา อุปสรรคในการ
บริหารงานจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
งานให๎บริการประชาชน
และการพัฒนาท๎องถิ่นที่
มีประสิทธิภาพ งานด๎าน
บริหารจัดการบ๎านเมืองที่
ดี งานปูองกันการทุจริต
งานด๎านการศึกษา
ตลอดจนการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อม

2.ผู๎เข๎ารับการอบรมนํา
ความรู๎ แนวคิดใหมํๆ
ด๎านการบริหารงาน
จัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล งาน
ให๎บริการประชาชน
และการพัฒนาท๎องถิ่นที่
มีประสิทธิภาพ งานด๎าน
บริหารจัดการบ๎านเมือง
ที่ดี งานปูองกันการ
ทุจริต งานด๎าน
การศึกษาตลอดจนการ
อนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อม

3.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู๎ ความ
เข๎าใจในการแก๎ไขปัญหา
และพัฒนาท๎องถิ่น

3.ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม
มีความรู๎ ความเข๎าใจใน
การแก๎ไขปัญหาและ
พัฒนาท๎องถิ่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ที่

โครงการ

8 โครงการอบรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ข๎อมูลขําวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540
ให๎แกํเยาวชน ประชาชน
ตําบลโกสัมพี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการ
อบรมได๎ศึกษาดูงานและ
ได๎ฟงั การบรรยายพิเศษ
ในหัวข๎อสําคัญซึ่งเป็น
ประโยชน๑ตํอการพัฒนา
และบริหารท๎องถิ่น

4.ผู๎เข๎ารับการอบรม
สามารถนําแนวทาง
ดําเนินงานหรือปัญหาที่
ได๎รับการแก๎ไขจากที่ที่
ศึกษาดูงานมาใช๎ในการ
บริหารงานท๎องถิ่น

5.เพื่อเสริมสร๎างความรัก
ความสามัคคีในหมูํคณะ

5.ผู๎เข๎ารับการอบรมมี
ความสมัครสมานสามัคี
กันในหมูํคณะ

1.เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่ อบต. เจ๎าหน๎าที่ทอ๎ งถิ่น และ
โกสัมพีและประชาชนใน ประชาชนในเขตตําบล
เขตตําบลโกสัมพีมีความรู๎ โกสัมพี
ความเข๎าใจใน
พระราชบัญญัติข๎อมูล
ขําวสารของราชการ
พ.ศ.2540

20,000

จํานวน
เจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น
และ
ประชาชน
ตําบล
โกสัมพี ที่
เข๎าฝึกอบรม

1.เจ๎าหน๎าที่ อบต.โกสัม
พีและประชาชนในเขต
ตําบลโกสัมพีมีความรู๎
ความเข๎าใจใน
พระราชบัญญัติข๎อมูล
ข๎าวสารของราชการ
พ.ศ.2540 เพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สํานักปลัด

ให๎แกํเยาวชน ประชาชน
ตําบลโกสัมพี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ประชาชน
ตําบล
โกสัมพี ที่
เข๎าฝึกอบรม

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

3.เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่ อบต.
โกสัมพี ปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัติข๎อมูล
ขําวสารของราชการ
พ.ศ.2540 ได๎ตรงตาม
วัตถุประสงค๑ของการ
จัดตั้ง พรบ.และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
9 โครงการอบรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ข๎อมูลขําวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540

1.เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่ อบต. เจ๎าหน๎าที่ทอ๎ งถิ่น และ
โกสัมพีและประชาชนใน ประชาชนในเขตตําบล
เขตตําบลโกสัมพีมีความรู๎ โกสัมพี
ความเข๎าใจใน
พระราชบัญญัติข๎อมูล
ขําวสารของราชการ
พ.ศ.2540

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2.เจ๎าหน๎าที่ อบต.โกสัม
พี สามารถปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัติข๎อมูล
ขําวสารของราชการ
พ.ศ.2540 ได๎ตรงตาม
วัตถุประสงค๑ของการ
จัดตั้ง พรบ.และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
20,000

จํานวน
เจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น
และ
ประชาชน
ตําบล
โกสัมพี ที่
เข๎าฝึกอบรม

1.เจ๎าหน๎าที่ อบต.โกสัม
พีและประชาชนในเขต
ตําบลโกสัมพีมีความรู๎
ความเข๎าใจใน
พระราชบัญญัติข๎อมูล
ขําวสารของราชการ
พ.ศ.2540 เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

โกสัมพี ที่
เข๎าฝึกอบรม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2.เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่ อบต.
โกสัมพี ปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัติข๎อมูล
ขําวสารของราชการ
พ.ศ.2540 ได๎ตรงตาม
วัตถุประสงค๑ของการ
จัดตั้ง พรบ.และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
10 โครงการวันท๎องถิ่นไทย เพื่อรําลึกถึงพระมหา
เจ๎าหน๎าที่ทอ๎ งถิ่นจัด
กรุณาธิคุณแหํงราชกาลที่ กิจกรรมในวันท๎องถิ่นไทย
5 ในการกํอตั้งองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2.เจ๎าหน๎าที่ อบต.โกสัม
พี สามารถปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัติข๎อมูล
ขําวสารของราชการ
พ.ศ.2540 ได๎ตรงตาม
วัตถุประสงค๑ของการ
จัดตั้ง พรบ.และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวน
เจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่นเข๎า
รํวม
กิจกรรม

เจ๎าหน๎าที่ทอ๎ งถิ่นเกิด
ความภาคภูมิใจใน
องค๑กรและมี
ความสัมพันธ๑อันดี
ระหวํางองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 จัดงานรัฐพิธตี ํางๆ

เพื่อเป็นการแสดงความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย๑

จัดกิจกรรมในงานรัฐพิธี
จัดหาพัสดุที่จําเป็นต๎องใช๎
ในงานรัฐพิธี

12 โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย๑สิน

เพื่อเป็นการเพิ่มรายได๎
ของ อบต.โกสัมพี โดย
สามารถจัดเก็บภาษีตํางๆ
ได๎อยํางถูกต๎องครบถ๎วน
เป็นธรรม และสะดวก
รวดเร็ว

อบต.โกสัมพีจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย๑สินให๎ครอบคลุม
การบริการ ซึ่งมีพื้นที่
ประมาณ 350 ตาราง
กิโลเมตร

งบประมาณ
2561
(บาท)
150,000

200,000

2562
(บาท)
150,000

2563
(บาท)
150,000

2564
(บาท)
150,000

2565
(บาท)
150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน เจ๎าหน๎าที่ทอ๎ งถิ่น และ
กิจกรรมที่ พสกนิกรตําบลโกสัมพี
ดําเนินการ ทุกหมูํเหลํา ได๎รํวม
แสดงความจงรักภักดีตํอ
สถาบันพระมหากษัตริย๑

สํานักปลัด

จํานวนผู๎ที่ -เพื่อจัดทําแผนที่ภาษี
เสียภาษี และทะเบียนทรัพย๑สิน
เสร็จเรียบร๎อยจะทําให๎
อบต.โกสัมพีมีรายได๎
เพิ่มขึ้น

กองคลัง

- มีข๎อมูลทางด๎านการ
คลังท๎องถิ่นอยําง
ครบถ๎วนและถูกต๎อง
- สามารถบริหารงานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
- มีระบบการจัดเก็บ
ภาษีที่แนํนอน ถูกต๎อง
และเป็นธรรม

ที่

โครงการ

13 โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย๑สินองค๑การ
บริหารสํวนตําบลโกสัมพี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเป็นการเพิ่มรายได๎
ของ อบต.โกสัมพี โดย
สามารถจัดเก็บภาษีตํางๆ
ได๎อยํางถูกต๎องครบถ๎วน
เป็นธรรม และสะดวก
รวดเร็ว

อบต.โกสัมพีจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย๑สินให๎ครอบคลุม
การบริการ ซึ่งมีพื้นที่
ประมาณ 350 ตาราง
กิโลเมตร

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)
200,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวนผู๎ที่ -เพื่อจัดทําแผนที่ภาษี
เสียภาษี และทะเบียนทรัพย๑สิน
เสร็จเรียบร๎อยจะทําให๎
อบต.โกสัมพีมีรายได๎
เพิ่มขึ้น
- มีข๎อมูลทางด๎านการ
คลังท๎องถิ่นอยําง
ครบถ๎วนและถูกต๎อง
- สามารถบริหารงานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
- มีระบบการจัดเก็บ
ภาษีที่แนํนอน ถูกต๎อง
และเป็นธรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 วัสดุสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่ วัสดุสํานักงาน เชํนน้ําดื่ม
ใช๎ในการจัดกิจกรรม
สําหรับบริการประชาชน
สาธารณะ
ฯลฯ

15 โครงการอบรมให๎
ความรู๎ผู๎นําชุมชนใน
การจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร๎างตาม
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร๎าง พ.ศ.2562

เพื่อให๎ผู๎นําชุมชนเข๎าใจ
พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร๎าง พ.ศ.2562

16 คําใช๎จํายอื่นที่เกี่ยวข๎อง เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
กับงานพระราชพิธบี รม ความจงรักภักดิ์ดีตํอ
ราชาภิเษกสมเด็จพระ สถาบันพระมหากษัตริย๑
เจ๎าอยูํหวั มหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวราง
กูร

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

ผู๎นําชุมชนสามารถนํา
ความรู๎ที่ได๎ไปให๎ความรู๎
กับประชาชนในพื้นที่ได๎
อยํางถูกต๎อง

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
สนับสนุนการจัดพิธี
ประดับตกแตํงสถานที่
ปรับปรุงภูมิทศั น๑ ซุ๎ม
เฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ

2563
(บาท)
100,000

50,000

300,000

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน มีวสั ดุสํานักงาน เชํนน้ํา
วัสดุ ดื่มสําหรับบริการ
สํานักงาน ประชาชน ฯลฯ

สํานักปลัด

จํานวน ประชาชนเข๎าใจเกี่ยวกับ
ผู๎เข๎ารํวม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
โครงการ สร๎างตาม พรบ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง
พ.ศ.2562 และเข๎าใจ
ขั้นตอนการเสียภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง

กองคลัง

จํานวน ได๎แสดงออกถึงความ
กิจกรรมที่ จงรักภักดิ์ดีตํอสถาบัน
เกี่ยวข๎อง พระมหากษัตริย๑

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

17 โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อเป็นการแสดงความ
งานรัฐพิธอี ําเภอโกสัมพี จงรักภักดีตํอสถาบัน
นคร
พระมหากษัตริย๑

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ข๎าราชการ ลูกจ๎าง
พนักงาน พสกนิกรอําเภอ
โกสัมพีนครทุกหมูํเหลํา

18 รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่ง เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมา คําจ๎างเหมาบริการตํางๆ
บริการ
บริการตํางๆ ของอบต. ของ อบต. เชํน คํา
โฆษณาเผยแพรํและ
ประชาสัมพันธ๑ คําจ๎าง
เหมาตํางๆ ฯลฯ

งบประมาณ
2561
(บาท)
150,000

2562
(บาท)
170,000

2563
(บาท)
170,000

2564
(บาท)
170,000

2565
(บาท)
170,000

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ข๎าราชการ
ลูกจ๎าง
พนักงาน
พสกนิกร
อําเภอ
โกสัมพีนคร
ทุกหมูํเหลํา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ข๎าราชการ ลูกจ๎าง
สํานักปลัด
พนักงาน พสกนิกร
(อุดหนุน
อําเภอโกสัมพีนครทุกหมูํ
อําเภอ
เหลํา ได๎รํวมแสดงความ โกสัมพีนคร)
จงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย๑

จํานวน การปฏิบตั ิงานของ อบต. สํานักปลัด/
คําจ๎างเหมา เป็นได๎ด๎วยความเรียบร๎อย กองคลัง
บริการตํางๆ

19 คําบํารุงรักษาและ
ซํอมแซม

เพื่อบํารุงรักษาและ
ซํอมแซม

ซํอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย๑สินของ อบต.

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

จํานวน มีทรัพย๑สินใช๎ในกิจกรรม
ทรัพย๑สินที่ สาธารณะ
บํารุงรักษา
และซํอมแซม

20 รายจํายอื่น

เพื่อจํายเป็นคําจ๎างองค๑กร
หรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อ
เป็นผู๎ดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู๎รับบริการของ อบต.โกสัมพี

จํายเป็นคําจ๎างองค๑กร หรือ
สถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็น
ผู๎ดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจของผู๎รับบริการ
ของ อบต.โกสัมพี

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวน การปฏิบตั ิงานของ อบต. สํานักปลัด/
ครั้งคําจ๎าง เป็นได๎ด๎วยความเรียบร๎อย กองคลัง
องค๑กร

รวม

910,000 1,530,000 1,210,000 1,210,000 1,210,000

สํานักปลัด/
กองคลัง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลโกสัมพี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาแพงเพชร ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มปี ระสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มปี ระสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษและ
เรียนรู๎วฒ
ั นธรรม
อาเซียน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร๎างเสริม
ทักษะและ
ประสบการณ๑ให๎กับ
เยาวชนในเขตตําบล
โกสัมพี ด๎านกิจกรรม
การเรียนรู๎ทางด๎าน
ภาษาและวัฒนธรรม
อาเซียน

เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)
เยาวชนในเขตตําบลโกสัมพี

งบประมาณ
2561
(บาท)
70,000

2562
(บาท)
50,000

2563
(บาท)
70,000

2564
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2565
(บาท)
50,000 เยาวชนใน 1.เยาวชนในเขตตําบล
เขตตําบล โกสัมพีมีทกั ษะและ
โกสัมพี ประสบการณ๑เรียนรู๎
ทางด๎านภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซียนเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2.เพื่อเผยแพรํความรู๎
ด๎านภาษาอังกฤษและ
วัฒนธรรมอาเซียน
ให๎กับเยาวชนในเขต
ตําบลโกสัมพี

2.เยาวชนในเขตตําบล
โกสมัพมี ีทกั ษะและ
ประสบการณ๑การเรียนรู๎
ทางภาษาและวัฒนธรรม
อาเซียนเพิ่มขึ้น

3.เพื่อสํงเสริม
ความสัมพันธ๑อันดี
ระหวํางโรงเรียนและ
อบต.โกสัมพี

3.เยาวชนในเขตตําบล
โกสัมพีและโรงเรียนได๎มี
สํวนรํวมในการจัดกิจกรรม
รํวมกันเพื่อสร๎าง
ความสัมพันธ๑อันดีระหวําง
หนํวยงาน

2 โครงการ อบต.
เคลื่อนที่พบประ
ประชาชน

เพื่อบริการประชาชน
นอกสถานที่

ประชาชนในตําบลโกสัมพี

30,000

3 โครงการประชาคม
ระดับตําบล

เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นระดับตําบล

ประชาชนในตําบลโกสัมพี
และคณะกรรมการ ฯลฯ

20,000

20,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน ประชาชนได๎รับบริการนอก
ผู๎เข๎ารํวม สถานที่
โครงการ

สํานักปลัด

จํานวน จัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น
ผู๎เข๎ารํวม ระดับตําบล
โครงการ

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)

4 โครงการอบรมเพื่อ
เพื่อจัดทําและทบทวน ประชาชนในตําบลโกสัมพี
ทบทวนการจัดทําแผน แผนชุมชนและ
และคณะกรรมการ ฯลฯ
ชุมชนแบบบูรณาการ แผนพัฒนาท๎องถิ่น

รวม

งบประมาณ
2561
(บาท)
20,000

140,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน จัดทําและทบทวนแผน
ผู๎เข๎ารํวม ชุมชนและแผนพัฒนา
โครงการ ท๎องถิ่น

70,000

70,000

50,000

50,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลโกสัมพี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาแพงเพชร ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มปี ระสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มปี ระสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
7.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 คําบํารุงรักษาและ
ซํอมแซม

เพื่อบํารุงรักษาและ
ซํอมแซม

2 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ

เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและ วัสดุไฟฟูาและวิทยุ เชํน
วิทยุที่ใช๎ในการจัด
สายไฟฟูา หม๎อแปลง
กิจกรรมสาธารณะ
ไฟฟูา สายไฟฟูา หลอด
ไฟฟูา รีซีสเตอร๑ สวิตซ๑
ไฟฟูา ฯลฯ

ซํอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย๑สินของ อบต.

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)
300,000

2562
(บาท)
300,000

2563
(บาท)
300,000

2564
(บาท)
300,000

2565
(บาท)
300,000

จํานวน มีทรัพย๑สินใช๎ในกิจกรรม
ทรัพย๑สินที่ สาธารณะ
บํารุงรักษา
และ
ซํอมแซม

กองชําง

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000 จํานวนวัสดุ มีวสั ดุไฟฟูาและวิทยุ เชํน
ไฟฟูาและ สายไฟฟูา ลําโพง
วิทยุ ไมโครโฟน ฯลฯ ใช๎ใน
กิจกรรมสาธารณะ

กองชําง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 วัสดุกํอสร๎าง

เพื่อจัดซื้อวัสดุกํอสร๎างที่
ใช๎ในการจัดกิจกรรม
สาธารณะ

วัสดุกํอสร๎าง เชํน ไม๎
ตํางๆ ทํอน้ําและอุปกรณ๑
ประปา ทํอน้ําบาดาล
ทํอตํางๆ ฯลฯ

4 วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอ
ลื่น

เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหลํอลื่นที่ใช๎ในการ
จัดกิจกรรมสาธารณะ

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอลื่นที่เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมสาธารณะ

5 คําไฟฟูา

เพื่อจํายเป็นคํา
กระแสไฟฟูาศูนย๑สูบน้ํา
ด๎วยไฟฟูา

ศูนย๑สูบน้ําด๎วยไฟฟูาของ
อบต.โกสัมพี

งบประมาณ
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน มีวสั ดุกํอสร๎าง เชํน ไม๎
วัสดุกํอสร๎าง ตํางๆ ทํอน้ําและ
อุปกรณ๑ประปา ทํอน้ํา
บาดาล ทํอตํางๆ ฯลฯ
ใช๎ในกิจกรรมสาธารณะ

1,500,000 1,300,000 1,500,000 1,500,000 จํานวนวัสดุ มีวสั ดุเชื้อเพลิงและหลํอ
เชื้อเพลิง ลื่น เชํน น้ํามัน ฯลฯ ใช๎
และหลํอลื่น ในกิจกรรมสาธารณะ

300,000

500,000

500,000

500,000

500,000

จํานวนคํา มีไฟฟูาใช๎ในศูนย๑สูบน้ํา
ไฟฟูา ด๎วยไฟฟูาเพื่อให๎บริการ
แกํกลุํมเกษตรกรผู๎ใช๎น้ํา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

กองชําง

กองชําง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่ง เพื่อเป็นคําจ๎างเหมา
จํายเป็นคําจ๎างเหมา
บริการ
บริการตํางๆ ของกองชําง บริการตํางๆ ของกองชําง
เชํน คําติดตั้งระบบไฟฟูา
คําปักเสาพาดสาย
ภายนอกสถานที่ราชการ
คําติดตั้งระบบประปา
คําจ๎างเหมาเดินทํอ
น้ําประปาและติดตั้ง
อุปกรณ๑เพิ่มเติม ฯลฯ
7 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนสํง
เชํน ยางรถยนต๑ น้ํามัน
เบรค แบตเตอรี สายไมส๑
ไส๎กรอง ฯลฯ

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนสํง เชํน ยาง
รถยนต๑ น้ํามันเบรค แบ
ตเตอรี สายไมส๑ ไส๎กรอง
ฯลฯ

งบประมาณ
2561
(บาท)
500,000

2562
(บาท)
500,000

2563
(บาท)
500,000

2564
(บาท)
500,000

2565
(บาท)
500,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน
คําจ๎าง
เหมา
บริการ
ตํางๆ ของ
กองชําง

การปฏิบตั ิงานเป็นไป
ด๎วยความเรียบร๎อย ตาม
ความต๎องการของ
ประชาชน

กองชําง

จํานวน
วัสดุ
ยานพาหนะ
และขนสํง

มีวสั ดุยานพาหนะและ
ขนสํง เชํน ยางรถยนต๑
น้ํามันเบรค แบตเตอรี
สายไมส๑ ไส๎กรอง ฯลฯ
ใช๎ในกิจกรรมสาธารณะ

กองชําง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 คําบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณ
ั ฑ๑

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
ซํอมแซมบํารุงรักษา
โครงสร๎างของครุภณ
ั ฑ๑
ขนาดใหญํของกองชําง
เชํน ยานพาหนะ ซึ่งไมํ
รวมถึงคําซํอมบํารุงปกติ
หรือคําซํอมกลาง

บํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ๑

9 วัสดุอื่น

เพื่อจํายเป็นคําวัสดุอื่นๆ
ที่ไมํสามารถจัดประเภท
วัสดุในกลุํงอื่นๆและวัสดุ
ที่ใช๎ในกิจกรรมของ อบต.
โกสัมพี

จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมํ
สามารถจัดประเภทวัสดุ
ในกลุํงอื่นๆและวัสดุที่ใช๎
ในกิจกรรมของ อบต.
โกสัมพี

รวม

งบประมาณ
2561
(บาท)

100,000

2562
(บาท)
100,000

2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

2,000,000 4,400,000 4,200,000 4,400,000 4,400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน มีครุภณ
ั ฑ๑ ฯลฯ ใช๎ใน
ครุภณ
ั ฑ๑ที่ กิจกรรมสาธารณะ
ได๎รับการ
บํารุงรักษา

จํานวน
วัสดุอื่นที่
ได๎รับการ
จัดซื้อ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

มีวสั ดุอื่นๆ ที่ไมํสามารถ
กองชําง
จัดประเภทวัสดุในกลุํง
อื่นๆและวัสดุที่ใช๎ใน
กิจกรรมของ อบต.โกสัม
พี ใช๎ในกิจกรรมสาธารณะ

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลโกสัมพี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 บริหารจัดการท่องเทีย่ วให้มคี ุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาแพงเพชร ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางสายหมูํที่
17, หมูํที่ 23, หมูํที่
8 และหมูํที่ 16 ตําบล
โกสัมพี เชื่อม หมูํที่ 5
ตําบลเพชรชมภู

วัตถุประสงค์
เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวกใน
การสัญจรและขน
พืชผลทางการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ดําเนินการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางสายหมูํ
ที่ 17, หมูํที่ 23,
หมูํที่ 8 และหมูํที่
16 ตําบลโกสัมพี
เชื่อม หมูํที่ 5 ตําบล
เพชรชมภู

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

2,000,000

2,000,000

2,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

ระยะทาง ประชาชนได๎รับ
ถนนที่ได๎รับ ความสะดวกใน
การกํอสร๎าง การสัญจรและ
ขนพืชผลทาง
การเกษตร

อบจ.
กําแพงเพชร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

2 โครงการขุดแก๎มลิง
หมูํที่ 13 บ๎านบุํงตะ
คล๎อ

เพี่อให๎เกษตรกรมีน้ํา ดําเนินการขุดแก๎มลิง
ทําการเกษตรในชํวง คลองอ๎ายเบี้ย
ฤดูแล๎ง

2,000,000

2,000,000

2,000,000

จํานวน เกษตรกรมีน้ําใช๎
ปริมาณน้ําที่ เพื่อการเกษตร
กักเก็บได๎ และบรรเทาเหตุ
อุทกภัย

กรม
ทรัพยากร
ฯ/กรม
ชลประทาน

3 โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง หมูํที่ 15
ตําบลโกสัมพี อําเภอ
โกสัมพีนคร จังหวัด
กําแพงเพชร เชื่อม
หมูํที่ 6 ตําบลนาบํอคํา
อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร

เพื่อให๎ประชาชน
กว๎าง 6 เมตร พร๎อม 2,000,000 2,000,000
ได๎รับความสะดวกใน ไหลํทาง ระยะทาง
การสัญจรและขน
3,000 เมตร
พืชผลทางการเกษตร

2,000,000

2,000,000

2,000,000

ระยะทาง ประชาชนได๎รับ
ถนนที่ได๎รับ ความสะดวกใน
การกํอสร๎าง การสัญจรและ
ขนพืชผลทาง
การเกษตร

อบจ.
กําแพงเพชร

ที่

โครงการ

4 โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง หมูํที่ 4,
ตําบลโกสัมพี เชื่อม
หมูํที่ 5 ตําบลเพชร
ชมภูอําเภอโกสัมพีนคร
จังหวัดกําแพงเพชร

วัตถุประสงค์
เพื่อให๎ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย๑สิน

5 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อขยายพื้นที่
คะยาง หมูํที่ 15 เชื่อม รองรับน้ําเพื่อทํา
ตําบลนาบํอคํา อําเภอ การเกษตร
เมือง จังหวัด
กําแพงเพชร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

ดําเนินการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง หมูํที่
4, ตําบลโกสัมพี
เชื่อม หมูํที่ 5 ตําบล
เพชรชมภู อําเภอ
โกสัมพีนคร จังหวัด
กําแพงเพชร

ดําเนินการขุดลอก
คลองคะยาง หมูํที่
15 เชื่อม ตําบลนา
บํอคํา อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร

3,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

3,000,000

3,000,000

3,000,000

ระยะทาง ประชาชนได๎รับ
ถนนที่ได๎รับ ความสะดวกใน
การกํอสร๎าง การสัญจรและ
ขนพืชผลทาง
การเกษตร

3,000,000

3,000,000

3,000,000

ระยะทางที่ เกษตรกรได๎รับ
อบจ.
ได๎รับการขุด ผลผลิตทาง
กําแพงเพชร
ลอก
การเกษตรเพิม่ ขึ้น

อบจ.
กําแพงเพชร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
(บาท)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เพื่อให๎ประชาชนมี กว๎าง 6 เมตร พร๎อม
การคมนาคมที่
ไหลํทาง ระยะทาง
สะดวกรวดเร็วและ 3,000 เมตร
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย๑สิน

3,000,000

3,000,000

3,000,000

ระยะทาง ประชาชนได๎รับ
ถนนที่ได๎รับ ความสะดวกใน
การกํอสร๎าง การสัญจรและ
ขนพืชผลทาง
การเกษตร

อบจ.
กําแพงเพชร

7 โครงการวางทํอสํงน้ํา เพื่อแก๎ไขปัญหาความ ดําเนินการวางทํอสํง
เพื่อการเกษตร หมูํ 3 เดือดร๎อนให๎
น้าํ เพื่อการเกษตรหมูํ
บ๎านคลองเมือง
ประชาชนสามารถใช๎ 3 บ๎านคลองเมือง
น้ําเพื่อการเกษตร

5,000,000

5,000,000

5,000,000

จํานวน ประชาชนมีน้ําใช๎
ครัวเรือนที่ได๎ เพื่อการเกษตร
ใช๎น้ํา

กรม
ทรัพยากร
ฯ/กรม
ชลประทาน

6 โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง หมูํที่ 9
หมูํที่ 13 ตําบลโกสัม
พี อําเภอโกสัมพีนคร
จังหวัดกําแพงเพชร
เชื่อม หมูํที่ 5 ตําบล
เพชรชมภู อําเภอ
โกสัมพีนคร จังหวัด
กําแพงเพชร

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

8 โครงการซํอมสร๎าง
ถนนลาดยางแบบผิว
พาราแอสฟัลติกคอนก
รีต สายเรียบริมน้ํา
หมูํที่ 4 บ๎านมะเดื่อ
ชุมพรเชื่อมหมูํที่ 3
บ๎านคลองเมือง

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวกใน
การสัญจรและขน
พืชผลทางการเกษตร

ถนนกว๎าง 6 เมตร
ระยะ 2,025 เมตร
ไหลํทางข๎างละ
1.50 เมตร

9 โครงการซํอมสร๎าง
ถนนลาดยาง หมูํที่ 5
บ๎านโกสัมพี เชื่อม หมูํ
ที่ 1 ตําบลเชียงทอง
อําเภอวังเจ๎า จังหวัด
ตาก

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวกใน
การสัญจรและขน
พืชผลทางการเกษตร

ถนนกว๎าง 6 เมตร
ระยะ 3,000 เมตร
ไหลํทางกว๎างข๎างละ
1 เมตร

10 โครงการกํอสร๎างถนน
แบบคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเขาชัยโพธิ์
หมูํที่ 8 บ๎านเขาชัยโพธิ์

เพื่อให๎ประชาชน
ถนนกว๎าง 6 เมตร
ได๎รับความสะดวกใน ยาว 315 เมตร
การสัญจรและขน
หนา 0.15 เมตร
พืชผลทางการเกษตร

ที่

โครงการ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

9,980,000

9,980,000

9,980,000

9,980,000

9,000,000

1,120,000

9,000,000

1,120,000

9,000,000

1,120,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

ระยะทางที่ ประชาชน
ได๎รับการ สามารถใช๎
กํอสร๎าง เส๎นทางสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

จังหวัดฯ
กรม
สํงเสริมฯ

9,000,000 ระยะทางที่ ประชาชน
ได๎รับการ สามารถใช๎
กํอสร๎าง เส๎นทางสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

จังหวัดฯ
กรม
สํงเสริมฯ

1,120,000

ระยะทางที่ ประชาชนได๎รับ
ได๎รับการ ความสะดวกใน
กํอสร๎าง การสัญจรและ
ขนพืชผลทาง
การเกษตร

จังหวัดฯ
กรม
สํงเสริมฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

11 โครงการกํอสร๎างถนน
แบบคอนกรีตเสริม
เหล็กสายริมน้ํา หมูํที่
11 บ๎านหนองเตาอิฐ
เชื่อมหมูํที่ 1 บ๎านทํา
คูณ

เพื่อให๎ประชาชน
กว๎าง 5 เมตร ยาว
ได๎รับความสะดวกใน 675 เมตร หนา
การสัญจรและขน
0.15 เมตร
พืชผลทางการเกษตร

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

ร๎อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ความสะดวก
สัญจรและ
ขนพืชผล
สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ขนพืชผลทาง
การเกษตร

จังหวัดฯ
กรม
สํงเสริมฯ

12 โครงการกํอสร๎างถนน
แบบคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ๎านไรํพจิ ิตร
หมูํที่ 15 ถึงบ๎าน
หนองแดน หมูํที่ 2

เพื่อให๎ประชาชน
กว๎าง 6 เมตร ยาว
ได๎รับความสะดวกใน 1,600 เมตร หนา
การสัญจรและขน
0.15 เมตร
พืชผลทางการเกษตร

5,700,000

5,700,000

5,700,000

5,700,000

ร๎อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ความสะดวก
สัญจรและ
ขนพืชผล
สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ขนพืชผลทาง
การเกษตร

จังหวัดฯ
กรม
สํงเสริมฯ

13 โครงการกํอสร๎างถนน
แบบคอนกรีตเสริม
เหล็กหมูํที่ 13 บ๎าน
บุํงตะคร๎อ เชื่อมหมูํที่
19 บ๎านวังใหมํจาก
สุดคอนกรีต

เพื่อให๎ประชาชน
กว๎าง 5 เมตร ยาว
ได๎รับความสะดวกใน 2,324 เมตร หนา
การสัญจรและขน
0.15 เมตร
พืชผลทางการเกษตร

6,890,000

6,890,000

6,890,000

6,890,000

ร๎อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ความสะดวก
สัญจรและ
ขนพืชผล
สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ขนพืชผลทาง
การเกษตร

จังหวัดฯ
กรม
สํงเสริมฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

14 โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง หมูํที่ 19
บ๎านวังใหมํ ตําบล
โกสัมพี เชื่อม หมูํที่ 5
ตําบลเพชรชมภู
อําเภอโกสัมพีนคร
จังหวัดกําแพงเพชร

เพื่อให๎ประชาชน
กว๎าง 6 เมตร ยาว
ได๎รับความสะดวกใน 5,000 เมตร
การสัญจรและขน
พืชผลทางการเกษตร

3,300,000

3,300,000

2,000,000

2,000,000

ร๎อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ความสะดวก
สัญจรและ
ขนพืชผล
สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ขนพืชผลทาง
การเกษตร

จังหวัดฯ
กรม
สํงเสริมฯ

15 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูํที่ 23 บ๎านคลอง
เปูา เชื่อมหมูํที่ 8 บ๎าน
เขาชัยโพธิ์

เพื่อให๎ประชาชน
กว๎าง 6 เมตร ยาว
ได๎รับความสะดวกใน 510 เมตร หนา
การสัญจรและขน
0.15 เมตร
พืชผลทางการเกษตร

1,814,500

1,814,500

1,814,500

1,814,500

ร๎อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ความสะดวก
สัญจรและ
ขนพืชผล
สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ขนพืชผลทาง
การเกษตร

จังหวัดฯ
กรม
สํงเสริมฯ

500,000

500,000

500,000

500,000

16 โครงการขุดลอก
กําจัดวัชพืชและ
คลองคต หมูํที่ 4 บ๎าน ระบายน้ํา
มะเดื่อชุมพร

ปากกว๎าง 12 เมตร
ก๎น 3 เมตร ลึก 3
เมตร ยาว 2,350
เมตร

500,000

ขนาดลํา การระบายน้ํา
คลองและ สะดวก
ความยาว

จังหวัดฯ
กรม
สํงเสริมฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

17 โครงการขุดลอกคลอง กําจัดวัชพืชและ
กระแชง หมูํที่ 18
ระบายน้ํา
บ๎านคลองเจริญ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กว๎าง 12 เมตร ยาว
1,500 เมตร

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

ขนาดลํา การระบายน้ํา
คลองและ สะดวก
ความยาว

จังหวัดฯ
กรม
สํงเสริมฯ

18 โครงการกํอสร๎างลาน
กีฬาอเนกประสงค๑
พร๎อมหลังคา หมูํที่ 3
บ๎านคลองเมือง

เพื่อให๎ประชาชนมีที่ ลานกีฬา คสล. กว๎าง
สําหรับออกกําลัง
22 เมตร ยาว 38
กายและจัดกิจกรรม เมตร หนา 0.12
ตํางๆ
เมตร อาคารกว๎าง
20 เมตร ยาว 36
เมตร หรือมีพื้นที่
อาคารรวมทั้งหมด
ไมํน๎อยกวํา720
ตร.ม.

2,692,000

จํานวน
ประชากรที่
เลํนกีฬา

ประชาชนมีพื้นที่ จังหวัดฯ
สําหรับออกกําลัง กรม
กายและจัก
สํงเสริมฯ
กิจกรรมตํางๆ

19 โครงการกํอสร๎างลาน
กีฬาอเนกประสงค๑
พร๎อมหลังคา หมูํที่ 4
บ๎านมะเดื่อชุมพร

เพื่อให๎ประชาชนมีที่ ลานกีฬา คสล. กว๎าง
สําหรับออกกําลัง
22 เมตร ยาว 38
กายและจัดกิจกรรม เมตร หนา 0.12
ตํางๆ
เมตร อาคารกว๎าง
20 เมตร ยาว 36
เมตร หรือมีพื้นที่
อาคารรวมทั้งหมด
ไมํน๎อยกวํา 720
ตร.ม.

2,692,000

จํานวน
ประชากรที่
เลํนกีฬา

ประชาชนมีพื้นที่ จังหวัดฯ
สําหรับออกกําลัง กรม
กายและจัก
สํงเสริมฯ
กิจกรรมตํางๆ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

5,700,000

5,700,000

5,700,000

5,700,000

จํานวน 1 เส๎น ประชาชนได๎รับ โยธาธิการ
ความสะดวกใน และผังเมือง
การสัญจร
ทางหลวง
ชนบท
กรม/ส.ถ./
อบจ./กอง
ชําง อบต.
โกสัมพี

21 โครงการกํอสร๎าง
เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา ดําเนินการกํอสร๎าง
ประปาภูเขา หมูํที่ 2, ใช๎อปุ โภค,บริโภค
ประปาภูเขา
10 ตําบลโกสัมพี

10,000,000

10,000,000

10,000,000

จํานวน
ครัวเรือนที่ได๎
ใช๎น้ํา

22 โครงการกํอสร๎าง
เพื่อให๎ประชาชนมี
สะพานข๎ามแมํน้ําปิง ความสะดวกในการ
จากหมูํที่ 21 บ๎าน
คมนาคมและขนสํง
หนองบง ถึงหมูํที่ 3
บ๎านคลองเมือง ตําบล
โกสมพี

10,000,000

10,000,000

10,000,000

ร๎อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ความสะดวก
สัญจรและ
ขนพืชผล
สะดวกรวดเร็ว

20 โครงการกํอสร๎าง
เพื่อให๎ประชาชน
สะพานแขวนข๎าม
ได๎รบั ความสะดวกใน
คลองวังเจ๎า หมูํที่ 19 การสัญจร
บ๎านวังใหมํ

ดําเนินการกํอสร๎าง
สะพานแขวนข๎าม
คลองวังเจ๎า หมูํที่
19 บ๎านวังใหมํ

ดําเนินการกํอสร๎าง
สะพานข๎ามแมํน้ําปิง
จากหมูํที่ 21 บ๎าน
หนองบงถึงหมูํที่ 3
บ๎านคลองเมือง
ตําบลโกสัมพี

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

มีน้ําใช๎เพื่อการ จังหวัดฯ
อุปโภค,บริโภค กรม
สํงเสริมฯ
ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนสํง

โยธาธิการ
และผังเมือง
ทางหลวง
ชนบท
กรม/ส.ถ./
อบจ./กอง
ชําง อบต.
โกสัมพี

ที่

โครงการ

22 โครงการขุดลอกคลอง
วังเจ๎าพร๎อมวางทํอสํง
น้ําระบบกระจายน้ํา
เพื่อการเกษตร หมูํที่
22 บ๎านมอรังงาม ถึง
หมูํที่ 19 บ๎านวังใหมํ

วัตถุประสงค์
เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนให๎
ประชาชนสามารถใช๎
น้ําเพื่อการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ขุดลอกคลองวังเจ๎า
พร๎อมวางทํอสํงน้ํา
ระบบกระจายน้ํา
เพื่อการเกษตร หมูํที่
22 บ๎านมอรังงาม
ถึง หมูํที่ 19 บ๎านวัง
ใหมํ

23 โครงการกํอสร๎างเขื่อน ปูองกันการพังทลาย กํอสร๎างเขื่อน
ปูองกันตลิ่งริมแมํน้ําปิง ของตลิ่ง
ปูองกันตลิ่งริมแมํน้ํา
ปิง

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)
20,000,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

จํานวน
เกษตรกรมีน้ําใช๎ โยธาธิการ
เกษตรกรที่ได๎ ในการเกษตร และผังเมือง
ใช๎น้ํา
ทางหลวง
ชนบท /
กรม
ทรัพยากร
กรม/ส.ถ./
อบจ./กอง
ชําง อบต.
โกสัมพี
100,000,000 100,000,000 100,000,000 ร๎อยละของ ประชาชนได๎รับ โยธาธิการ
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน และผังเมือง
ความสะดวก การคมนาคม
ทางหลวง
สัญจรและ และขนสํง
ชนบท
ขนพืชผล
กรม/ส.ถ./
สะดวกรวดเร็ว
อบจ./กอง
ชําง อบต.
โกสัมพี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๒๔ กํอสร๎างอาคารเรียน
เพื่อจะได๎มีอาคาร
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เรียนที่ได๎มาตรฐาน
บ๎านหนองวัวดํา(ขนาด
เล็ก) ตามแบบ
มาตรฐานที่กรมสํงเสริม
กําหนด

จํานวน ๑ แหํง

๒๕ กํอสร๎างอาคารเรียน

จํานวน ๑ แหํง

เพื่อจะได๎มีอาคาร
ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎าน เรียนที่ได๎มาตรฐาน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

๒๗ โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง หมูทํ ี่ 4,5
ตําบลโกสมัพี เชือ่ ม
ตําบลเพชรชมภู อําเภอ
โกสัมพีนคร จังหวัด
กําแพงเพชร

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

2564
(บาท)

2565
(บาท)

2,500,000

2,500,000

จํานวน 1 อาคารเรียนได๎
แหํง
มาตรฐานที่กรม
สํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น
กําหนด

สํานักปลัด
กรม
สํงเสริมฯ

2,500,000

จํานวน 1 อาคารเรียนได๎
มาตรฐานทีก่ รม
แหํง

สํานักปลัด
กรม
สํงเสริมฯ

ทําคูณ(ขนาดเล็ก) ตาม
แบบมาตรฐานที่กรม
สํงเสริมกําหนด

๒๖ โครงการติดตัง้ แผงโซลํา เพื่อให๎มีไฟฟูาโซลํา
เซลล๑ศนู ย๑สูบน้ําฯ หมูทํ ี่ เซลล๑ใช๎ในการสูบน้ํา
11, หมูทํ ี่ 1, หมูทํ ี่ 7, ของศูนย๑สูบน้ําฯ
หมูทํ ี่ 4, หมูทํ ี่ 3, หมูทํ ี่
25

ตัวชี้วัด
(KPI)

สํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น
กําหนด

ติดตัง้ แผงโซลําเซลล๑
ศูนย๑สูบน้ําฯ หมูทํ ี่
11, หมูทํ ี่ 1, หมูทํ ี่ 7,
หมูทํ ี่ 4, หมูทํ ี่ 3,
หมูทํ ี่ 25

เพื่อให๎ประชาชนมี กว๎าง 6 เมตร
การคมนาคมสะดวก ระยะทาง 3,000
รวดเร็วและปลอดภัย เมตร
ในชีวติ และทรัพย๑สิน

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

3,300,000

3,300,000

3,300,000

3,300,000

จํานวน 6 มีไฟฟูาโซลําเซลล๑ กองชําง,
ศูนย๑
ใช๎ในการสูบน้ํา กรมทรัพย๑ฯ
ของศูนย๑สูบน้ําฯ

จํานวนสาย
ทางที่เพิ่มขึ้น
มีมาตรฐาน
ระหวําง
หมูํบา๎ น/ตําบล

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม

อบต.โกสัมพี
อบจ. กรม
สํงเสริมฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๒๘ โครงการซํอมแซม
ถนนลาดยาง หมูทํ ี่ 1
ตําบลโกสัมพี อําเภอ
โกสัมพีนคร เชือ่ ม หมูทํ ี่
12 ตําบลทําไม๎
อําเภอพรานกระตําย
จังหวัดกําแพงเพชร

เพื่อให๎ประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย๑สิน

กว๎าง 6 เมตร
ระยะทาง 3,200
เมตร ไหลํทางลาด
ยางข๎างละ 0.50
เมตร

๒๙ โครงการขุดลอกคลอง
สะพานเบีย่ ง หมูทํ ี่ 2
บ๎านหนองแดน ตําบล
โกสัมพี เชือ่ ม คลองวัง
เจ๎า ตําบลเชียงทอง
อําเภอวังเจ๎า จังหวัดตาก

เพื่อขยายพื้นที่
รองรับน้ําเพื่อทํา
การเกษตรและ
ปูองกันการเกิดน้ํา
ทํวมขัง

ปากคลองกว๎าง 6
เมตร ระยะทาง
4,900 เมตร

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)
2,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

2,000,000

2,000,000

2,000,000

จํานวนสาย
ทางที่เพิ่มขึ้น
มีมาตรฐาน
ระหวําง
หมูํบา๎ น/ตําบล

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม

2,000,000

2,000,000

2,000,000

จํานวน
ครัวเรือนที่มี
น้ําเพื่อทํา
การเกษตร

ประชาชนมีน้ําใน
อบจ.
การทําการเกษตร กําแพงเพชร
อยํางเพียงพอ
และปูองกันการ
เกิดน้ําทํวมขัง

อบจ.
กําแพงเพชร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๓๐ โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง หมูทํ ี่ 1
บ๎านทําคูณ ตําบล
โกสัมพี อําเภอโกสัมพี
นคร เชือ่ ม หมูทํ ี่ 5
ตําบลวังควง อําเภอ
พรานกระตําย จังหวัด
กําแพงเพชร

เพื่อขยายพื้นที่
รองรับน้ําเพื่อทํา
การเกษตรและ
ปูองกันการเกิดน้ํา
ทํวมขัง

กว๎าง 6 เมตร ยาว
3,200 เมตร

๓๑ โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง หมูทํ ี่ 15
บ๎านไรํพิจิตร ตําบล
โกสัมพี อําเภอโกสัมพี
นคร จังหวัด
กําแพงเพชร เชือ่ ม หมูํ
ที่ 6 บ๎านปางขนุน
ตําบลนาบํอคํา อําเภอ
เมืองกําแพงเพชร
จังหวัดกําแพงเพชร

เพื่อให๎ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ขนสํงพืชผลทาง
เกษตร

กว๎าง 6 เมตร ยาว
2,000 เมตร

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

3,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

2,000,000

2,000,000

2,000,000

จํานวนสาย ประชาชนได๎รับ
ทางที่ได๎รับ ความสะดวก
การปรับปรุง และปลอดภัยใน
การคมนาคม

3,000,000

3,000,000

3,000,000

จํานวนสาย
ทางที่
กํอสร๎างแล๎ว
เสร็จ

อบจ.
กําแพงเพชร

ประชาชนได๎รับ
อบจ.
ความสะดวกและ กําแพงเพชร
ขนสํงพืชผล
ทางการเกษตร

ที่

โครงการ

๓๒ โครงการซํอมสร๎าง
ถนนลาดยาง หมูทํ ี่ 12
บ๎านโนนสมบูรณ๑ หมูทํ ี่
18 บ๎านคลองเจริญ
ตําบลโกสัมพี เชือ่ ม
หมูทํ ี่ 12 ตําบลทําไม๎
อําเภอพรานกระตําย
จังหวัดกําแพงเพชร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อให๎ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ขนสํงพืชผลทาง
เกษตร

กว๎าง 6 เมตร ยาว
1,500 เมตร

๓๓ โครงการขุดลอกคลอง เพื่อขยายพื้นที่เพื่อ
คะยาง หมูทํ ี่ 15 บ๎าน รองรับน้ําเพื่อทํา
ไรํพิจิตร เชือ่ มตําบลนา การเกษตร
บํอคํา อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร

กว๎าง 6 เมตร ยาว
1,600 เมตร

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

3,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

3,000,000

3,000,000

3,000,000

จํานวนสาย
ทางที่
กํอสร๎างแล๎ว
เสร็จ

ประชาชนได๎รับ
อบจ.
ความสะดวกและ กําแพงเพชร
ขนสํงพืชผล
ทางการเกษตร

3,000,000

3,000,000

3,000,000

จํานวน
ครัวเรือนที่มี
น้ําเพื่อทํา
การเกษตร

ประชาชนมีน้ําใน
อบจ.
การทํา
กําแพงเพชร
การเกษตรอยําง
เพียงพอ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

๓๔ โครงการซํอมแซม
ถนนลาดยาง ทางเข๎า
เขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปาุ
เขาสนามเพรียง หมูทํ ี่
16 บ๎านทุํงธารทอง
ตําบลโกสัมพี เชือ่ ม
หมูทํ ี่ 5 ตําบลเพชร
ชมภู อําเภอโกสัมพีนคร
จังหวัดกําแพงเพชร

เพื่อให๎ประชาชนมี ขนาดกว๎าง 6 เมตร
การคมนาคมที่
ระยะทาง 3,000
สะดวกรวดเร็วและ เมตร
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย๑สิน

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

จํานวนสาย
ทางที่
กํอสร๎างแล๎ว
เสร็จ

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม

อบจ.
กําแพงเพชร

๓๕ โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางสายหลัง
อําเภอโกสัมพีนคร หมูทํ ี่
3 ตําบลโกสัมพี เชือ่ ม
หมูทํ ี่ 7 ตําบลเพชร
ชมภู อําเภอโกสัมพีนคร
จังหวัดกําแพงเพชร

เพื่อให๎ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย๑สิน

3,300,000

3,300,000

3,300,000

3,300,000

3,300,000

จํานวนถนน ประชาชนมีการ
ที่ใช๎สัญจรได๎ คมนาคมสะดวก
สะดวกเพิ่มขึ้น และปลอดภัย

อบจ.
กําแพงเพชร

ขนาดกว๎าง 6 เมตร
ระยะทาง 2,000
เมตร ไหลํทางลาด
ยางข๎างละ 0.50
เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๓๖ โครงการซํอมแซม
ถนนลาดยาง หมูทํ ี่ 1
หมูทํ ี่ 12 ตําบลโกสัมพี
อําเภอโกสัมพีนคร
เชือ่ ม หมูทํ ี่ 12 ตําบล
ทําไม๎ อําเภอพราน
กระตําย จังหวัด
กําแพงเพชร

เพื่อให๎ประชาชนมี ขนาดกว๎าง 6 เมตร
การคมนาคมที่
ระยะทาง 600 เมตร
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย๑สิน

๓๗ โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง หมูทํ ี่ 9
หมูทํ ี่ 13 ตําบลโกสัมพี
เชือ่ ม หมูทํ ี่ 5 ตําบล
เพชรชมภู อําภอโกสัม
พีนคร จังหวัด
กําแพงเพชร

เพื่อให๎ประชาชนมี
- ขนาดกว๎าง 6
การคมนาคมที่
เมตร ระยะทาง
สะดวกรวดเร็วและ 700 เมตร
ปลอดภัยในชีวติ และ
- ขนาดกว๎าง 6
ทรัพย๑สิน
เมตร ระยะทาง
1,215 เมตร ไหลํ
ทางลาดยางข๎างละ
0.50 เมตร
รวม

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)
2,000,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

2,000,000

2,000,000

2,000,000

3,000,000

3,000,000

1,000,000

63,888,500

203,504,500

184,704,500

187,204,500

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

จํานวนถนน ประชาชนมีการ
ที่ใช๎สัญจรได๎ คมนาคมสะดวก
สะดวกเพิ่มขึ้น และปลอดภัย

อบจ.
กําแพงเพชร

จํานวนถนน ประชาชนมีการ
ที่ใช๎สัญจรได๎ คมนาคมสะดวก
สะดวกเพิ่มขึ้น และปลอดภัย

อบจ.
กําแพงเพชร

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลโกสัมพี
ที่
แผนงาน

หมวด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ประเภท

แบบ ผ.03

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1

การรักษาความ
สงบภายใน

คําครุภณ
ั ฑ๑ ครุภณ
ั ฑ๑เครื่อง หัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิดปรับรูปแบบน้ําได๎ แบบด๎ามปืน ขนาด
ดับเพลิง 2.5 นิ้ว จํานวน 2 หัวๆ ละ 25,000 บาท

50,000

สํานักปลัด

2

รักษาความสงบ
ภายใน

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑งาน หัวฉีดดับเพลิงแบบด๎ามปืนขนาด 2.5 นิ้ว จํานวน 1 หัว ราคา
ปูองกันฯ
20,000 บาท
ตั้งตามราคาท๎องถิ่นเนื่องจากครุภณ
ั ฑ๑ชนิดนี้ไมํมีกําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑

20,000

สํานักปลัด

3

การรักษาความ
สงบภายใน

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑อาวุธ ปืน ลูกซอง 5 นัด

4

การรักษาความ
สงบภายใน

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑อื่น

เครื่องตัดถําง จํานวน 1 ชุด ตั้งตามราคาท๎องถิ่นเนื่องจาก
ครุภณ
ั ฑ๑ชนิดนี้ไมํมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑

30,000

550,000

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ที่
ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

แผนงาน

หมวด

5

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คําครุภณ
ั ฑ๑

6

บริหารงานทั่วไป
งานคลัง

คําครุภณ
ั ฑ๑ ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

โต๏ะทํางาน/เคาน๑เตอร๑

7

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑สํานักงานที่จําเป็นเกี่ยวกับการบริการงานสาธารณะ

300,000

300,000

300,000

8

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

คําบํารุงรักษา รายจํายเพื่อซํอมแซมบํารุงรักษาโครงสร๎างของครุภณ
ั ฑ๑ขนาด
และปรับปรุง ใหญํซ่ึงไมํรวมถึงคําซํอมแซมบํารุงตามปกติหรือคําซํอมแซม
ครุภณ
ั ฑ๑

200,000

200,000

200,000

2561
(บาท)

ครุภณ
ั ฑ๑กีฬา เครื่องออกกําลังกาย เชํน เครื่องออกกําลังกายแขน เครื่อง
ออกกําลังกายข๎อเขํา เครื่องออกกําลังแขนลดหน๎าท๎อง ฯลฯ

ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

150,000

สํานักปลัด

150,000

กองคลัง

สํานักปลัด
/กองคลัง
/กองชําง

200,000

สํานักปลัด

ที่

9

แผนงาน

หมวด

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภณ
ั ฑ๑ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน * (จอขนาดไมํน๎อย
คอมพิวเตอร๑ กวํา 19 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท จํานวน 6 เครื่อง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 2 แกนหลัก (2
core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํน๎อยกวํา 3.5
GHz หรือดีกวํา จํานวน 1 หนํวย
- มีหนํวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา มี
ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 GB
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวํา
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 120 GB จํานวน 1 หนํวย
- มีDVD-RW หรือดีกวํา จํานวน 1 หนํวย
หนํวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB
- มีหนํวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา มี
ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 GB
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวํา
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือชนิด Solid State Disk
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 120 GB จํานวน 1 หนํวย
- มี DVD-RW หรือดีกวํา จํานวน 1 หนํวย
- มี DVD-RW หรือดีกวํา จํานวน 1 หนํวย

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
96,000

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

ที่
แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface)แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวําจํานวนไมํน๎อยกวํา 1
ชํอง
-มีแปูนพิมพ๑และเมาส๑
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวํามี Contrast Ratio ไมํน๎อย
กวํา 600:1 และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนํวย
ตั้งตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ๑
คอมพิวเตอร๑ ประจําปี พ.ศ.2561
10

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑ เพื่อจัดซื้อ เครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ๑
คอมพิวเตอร๑ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จํานวน 4 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ๑ (Ink
Tank Printer) จากโรงงานผู๎ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ๑รํางขาวดําไมํน๎อยกวํา 20 หน๎าตํอ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตํอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ๑รํางสีไมํน๎อยกวํา 10 หน๎าตํอนาที
(ppm) หรือ 4.5 ภาพตํอนาที (ipm)
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา
จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง

17,200

สํานักปลัด

ที่
แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

.- มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 50 แผํน
- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom ตั้ง
ตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ๑
คอมพิวเตอร๑ ประจําปี พ.ศ.2561

11

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑ หรือชนิด LED ขาวดํา (18
คอมพิวเตอร๑ หน๎า/นาที) ราคา 2,600 บาท จํานวน 3 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ๑รํางไมํน๎อยกวํา 18 หน๎าตํอนาที
(ppm)
- มีหนํวยความจํา (Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 MB
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา
จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 150 แผํน .- สามารถใช๎ได๎
กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตั้งตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ๑
คอมพิวเตอร๑ ประจําปี พ.ศ.2561

7,800

สํานักปลัด

ที่

12

แผนงาน

หมวด

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภณ
ั ฑ๑ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ๑ Multifunction ชนิดเลเซอร๑ หรือชนิด
คอมพิวเตอร๑ LED สี ราคา 17,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง คุณลักษณะ
พื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ๑ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier,
Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ๑รํางขาวดําไมํน๎อยกวํา 22 หน๎าตํอ
นาที (ppm)
มีความเร็วในการพิมพ๑รํางสีไมํนอ๎ ยกวํา 22 หน๎าตํอนาที (ppm)
- มีหนํวยความจํา (Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได๎
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมํน๎อยกวํา
1,200x1,200 dpi
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
.- สามารถถํายสําเนาเอกสารได๎ทั้งสีและขาวดํา .- สามารถ
ทําสําเนาได๎สูงสุดไมํน๎อยกวํา 99 สําเนา
- สามารถยํอและขยายได๎ 25 ถึง 400 เปอร๑เซ็นต๑
.- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา
จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
ตั้งตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ๑
คอมพิวเตอร๑ ประจําปี พ.ศ.2561

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
51,000

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

ที่

13

แผนงาน

หมวด

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภณ
ั ฑ๑ เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 1 KVA ราคา 5,900
คอมพิวเตอร๑ บาท จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

11,800

สํานักปลัด

.- มีกําลังไฟฟูาด๎านนอกไมํน๎อยกวํา 1 kVA (600 Watts)
.- สามารถสํารองไฟฟูาได๎ไมํน๎อยกวํา 15 นาที
14

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะทํางาน 4 ฟุต พร๎อมกระจก ราคา
5,500 บาท จํานวน 5 ตัว ตั้งตามราคาท๎องถิ่นเนื่องจาก
ครุภณ
ั ฑ๑ชนิดนี้ไมํมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑

27,500

สํานักปลัด

15

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอี้ทํางาน ราคา 3,000 บาท จํานวน
5 ตัว ชนิดหุ๎มเบาะหนัง มีพนักพิง ปรับระดับได๎ มีล๎อเลื่อน
และมีที่ทา๎ วแขน 2 ข๎าง ตั้งตามราคาท๎องถิ่นเนื่องจากครุภณ
ั ฑ๑
ชนิดนี้ไมํมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑

15,000

สํานักปลัด

16

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะทํางาน 5 ฟุต พร๎อมกระจก ราคา
6,800 บาท จํานวน 1 ตัว ตั้งตามราคาท๎องถิ่นเนื่องจาก
ครุภณ
ั ฑ๑ชนิดนี้ไมํมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑

6,800

สํานักปลัด

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แผนงาน

หมวด

ประเภท

17

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอี้ทํางาน ระดับผู๎บริหาร ราคา
3,900 บาท จํานวน 1 ตัว ชนิดหุ๎มเบาะหนัง มีพนักพิง ปรับ
ระดับได๎ มีล๎อเลื่อนและมีที่ทา๎ วแขน 2 ข๎าง
ตั้งตามราคาท๎องถิ่นเนื่องจากครุภณ
ั ฑ๑ชนิดนี้ไมํมีกําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑

3,900

สํานักปลัด

18

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร 40 ชํอง ราคาตู๎ละ
4,700 บาท จํานวน 1 ตู๎ ขนาดไมํน๎อยกวํา 92.1 เซนติเมตร
ยาว 31.1 เซนติเมตร สูง 180.5 เซนติเมตร ตั้งตามราคา
ท๎องถิ่น เนื่องจากครุภณ
ั ฑ๑ชนิดนี้ไมํมีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ๑

4,700

สํานักปลัด

2561
(บาท)

2565
(บาท)

ที่

19

แผนงาน

หมวด

บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ๑

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภณ
ั ฑ๑ เครื่องคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก สาหรับงานประมวลผล * ราคา
คอมพิวเตอร๑ 21,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 2 แกนหลัก (2
core) จานวน 1 หนํวย โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ง
หรือดีกวํา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนํวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาด
ไมํน๎อยกวํา 2 MB ต๎องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํ
น๎อยกวํา 3.0 GHz และมีหนํวยประมวลผลด๎านกราฟิก
(Graphics Processing Unit) ไมํน๎อยกวํา 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนํวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาด
ไมํน๎อยกวํา 3 MB ต๎องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํ
น๎อยกวํา 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได๎
ในกรณีที่ต๎องใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
21,000

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

ที่
แผนงาน

หมวด

ประเภท

20

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

21

บริหารงานทั่วไป คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

22

บริหารงานทั่วไป คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภณ
ั ฑ๑ เพื่อจัดซื้อ เครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ๑
คอมพิวเตอร๑ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ๑ (Ink
Tank Printer) จากโรงงานผู๎ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ๑รํางขาวดําไมํน๎อยกวํา 20 หน๎าตํอ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตํอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ๑รํางสีไมํน๎อยกวํา 10 หน๎าตํอนาที
(ppm) หรือ 4.5 ภาพตํอนาที (ipm)
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา
จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

8,600

กองคลัง

เพื่อจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น 24 นิ้ว ราคา
3,500 บาท จํานวน 5 ตัว ตั้งตามราคาท๎องถิ่นเนื่องจาก
ครุภณ
ั ฑ๑ชนิดนี้ไมํมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑

17,500

สํานักปลัด

เพื่อจัดซื้อพัดลมไอน้ํา แบบตั้งพื้น 24 นิ้ว ราคา 20,000
บาท จํานวน 5 ตัว ตั้งตามราคาท๎องถิ่นเนื่องจากครุภณ
ั ฑ๑
ชนิดนี้ไมํมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑

100,000

สํานักปลัด

ที่
แผนงาน

หมวด

23

บริหารงานทั่วไป คําครุภณ
ั ฑ๑

24

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ตู๎เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ราคา 5,000 บาท จํานวน 2
ตู๎ ตั้งตามราคาท๎องถิ่นเนื่องจากครุภณ
ั ฑ๑ชนิดนี้ไมํมีกําหนด
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑ รถบรรทุก (ดีเซล)
ยานพาหนะ จํานวน 1 คัน
และขนสํง ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมํน๎อยกวํา 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครื่องยนต๑สูงสุด ไมํต่ํากวํา 110 กิโลวัตต๑ขับเคลื่อน
4 ล๎อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ
รายละเอียดดังนี้
(1) เป็นกระบะสําเร็จรูป
(2) ห๎องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
ราคา 1,025,000 บาท
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

10,000

สํานักปลัด

1,025,000

สํานักปลัด

ที่

25

26

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แผนงาน

หมวด

ประเภท

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

ชั้นเก็บเอกสาร 40 ชํอง จํานวน 2 ตู๎ รายละเอียดดังนี้

ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข๎าออกงาน จํานวน 1
เครื่อง รายละเอียดดังนี้
1.รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข๎า
ออกงาน
2.สามารถบันทึกข๎อมูลได๎ 100,000 รายการ
3.หน๎าจอ LCD
4.สามารถเชื่อมตํอได๎หลายรูปแบบ
5.มาพร๎อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทํางาน
6. ราคาไมํรวมคําติดตั้ง
ราคา 9,700 บาท
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9,400

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

ขนาดกว๎างไมํน๎อยกวํา 92.1 ซม.ยาวไมํน๎อยกวํา 31.1 ซม.
สูงไมํน๎อยกวํา 180.5 ซม.
ราคา 9,400 บาท
ตั้งตามราคาท๎องถิ่นเนื่องจากครุภณ
ั ฑ๑ชนิดนี้ไมํมีกําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑

9,700

สํานักปลัด

ที่

27

แผนงาน

หมวด

ประเภท

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ถังน้ํา แบบไฟเบอร๑กลาส ขนาด ความจุ 2,000 ลิตร
รายละเอียดดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดที่บรรจุน้ําได๎ไมํน๎อยกวํา

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

9,200

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม
3.ราคาไมํรวมขาตั้ง และไมํรวมคําติดตั้ง
ราคา 9,200 บาท
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑

28

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

โต๏ะเหล็ก 4 ฟุตพร๎อมกระจก จํานวน 5 ตัว รายละเอียดดังนี้
ขนาด 60*120*73 ซม.
ราคา 5,500 บาท
ตั้งตามราคาท๎องถิ่นเนื่องจากครุภณ
ั ฑ๑ชนิดนี้ไมํมีกําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑

16,500

11,000

สํานักปลัด

29

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

เก๎าอี้ทํางาน จํานวน 5 ตัว รายละเอียดดังนี้
มีพนักพิง ปรับระดับได๎ มีล๎อเลื่อนและมีที่ทา๎ วแขน 2 ข๎าง

9,000

6,000

สํานักปลัด

ราคา 3,000 บาท
ตั้งตามราคาท๎องถิ่นเนื่องจากครุภณ
ั ฑ๑ชนิดนี้ไมํมีกําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แผนงาน

หมวด

ประเภท

30

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

โต๏ะเหล็ก 5 ฟุตพร๎อมกระจก จํานวน 1 ตัว รายละเอียดดังนี้
ขนาด 73*150*73 ซม.
ราคา 7,990 บาท
ตั้งตามราคาท๎องถิ่นเนื่องจากครุภณ
ั ฑ๑ชนิดนี้ไมํมีกําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑

31

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

เก๎าอี้ทํางาน ระดับนักบริหาร จํานวน 1 ตัว รายละเอียดดังนี้

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,990

11,000

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

มีพนักพิง ปรับระดับได๎ มีล๎อเลื่อนและมีที่ทา๎ วแขน 2 ข๎าง
ราคา 5,000 บาท
ตั้งตามราคาท๎องถิ่นเนื่องจากครุภณ
ั ฑ๑ชนิดนี้ไมํมีกําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑

32

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

ตู๎เหล็กแบบ 2 บาน
จํานวน 2 ตู๎
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผํนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม (มอก.)
ราคา 5,500 บาท
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑

11,000

สํานักปลัด

ที่

33

แผนงาน

หมวด

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภณ
ั ฑ๑ เครื่องคอมพิวเตอร๑สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไมํน๎อย
คอมพิวเตอร๑ กวํา 19 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 2 แกนหลัก (2
core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมํน๎อยกวํา 3.3
GHz หรือดีกวํา จํานวน 1 หนํวย
- มีหนํวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวํา มี
ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 GB
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวํา
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 120 GB จํานวน 1 หนํวย
- มี DVD-RW หรือดีกวํา จํานวน 1 หนํวย
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา จํานวนไมํน๎อยกวํา 1
ชํอง
- มีแปูนพิมพ๑และเมาส๑
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวํา มี Contrast Ratio ไมํน๎อย
กวํา 600 : 1 และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว จํานวน 1
หนํวย
ตั้งตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ๑
คอมพิวเตอร๑ประจําปี พ.ศ. 2560

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
32,000

16,000

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

ที่

34

แผนงาน

หมวด

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภณ
ั ฑ๑ไฟฟูา ชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ๎ง จํานวน 1 ชุด
และวิทยุ ราคา 90,000 บาท
รายละเอียดดังนี้
1.ตู๎ลําโพง 2 Way ขนาด 15 นิ้ว 400 W (PGM) 800 W
(Max) 8 ohms,SPL จํานวน 2 ตัว

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

90,000

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

2. Power Mixer EMX7
710 W จํานวน 1 เครื่อง
3.ปากลําโพงฮอร๑น SV-15 ขนาด 15 นิว้ กลม จํานวน 2 บาน
4.ยูนติ ฮอร๑น Driver Unit 100 V Line 50 W จํานวน 2 ตัว
5.เครื่องแปลงไฟ อินเวอร๑เตอร๑ 12 V 3000 W
จํานวน 1 เครื่อง
6.ชุดสายไฟและสายลําโพง จํานวน 1 ชุด
ตั้งตามราคาท๎องถิ่นเนื่องจากครุภณ
ั ฑ๑ชนิดนี้ไมํมีกําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑
35

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

จัดซื้อซุ๎มศาลาไม๎ จํานวน 2 ซุ๎ม ราคา 35,000 บาท
รายละเอียดดังนี้
-ขนาดตัวศาลากว๎างไมํน๎อยกวํา 2.00 x 2.00 เมตร
-ความจุที่นั่ง ไมํน๎อยกวํา 10
ที่นั่ง

70,000

สํานักปลัด

35

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

ที่
แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

70,000

สํานักปลัด

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2565
(บาท)

ตั้งตามราคาท๎องถิ่นเนื่องจากครุภณ
ั ฑ๑ชนิดนี้ไมํมีกําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑
36

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร๑ ระดับ XGA ขนาด 3500
โฆษณาและ ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง ราคา 36,000 บาท
เผยแพรํ รายละเอียดดังนี้
1.เป็นเครื่องฉายภาพเลนส๑เดียวสามารถตํอกับอุปกรณ๑เพื่อ
ฉายภาพจากคอมพิวเตอร๑และวีดีโอ
2.ใช๎ LCD Panel หรือระบบ DLP
3.ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่
True
4.ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดคําการสํองสวํางขั้นต่ํา

36,000

สํานักปลัด

5,000

สํานักปลัด

ตั้งตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑
37

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

โทรศัพท๑เคลื่อนที่ จํานวน 1 เครื่อง
ตั้งตามราคาท๎องถิ่นเนื่องจากครุภณ
ั ฑ๑ชนิดนี้ไมํมีกําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑

38

บริหารทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

ตู๎เหล็กเสริมข๎าง จํานวน 2 ตู๎ขนาดกว๎างไมํน๎อยกวํา 42 ซม.
ยาวไมํน๎อยกวํา 68 ซม. สูงไมํน๎อยกวํา 75 ซม. ราคาตู๎ละ
3,200 บาท

3,200

3,200

สํานักปลัด

ที่
38

บริหารทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

แผนงาน

หมวด

ครุภณ
ั ฑ๑
สํประเภท
านักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและที
3,200 ผ่ ่านมา3,200
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่
สํานัวกยงาน
ปลัด
รับผิดชอบ
หลัก

ตั้งตามราคาท๎องถิ่นเนื่องจากครุภณ
ั ฑ๑ชนิดนี้ไมํมีกําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑
39

บริหารทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

40

บริหารทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

ตู๎เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 1 ตู๎ ขนาด 4 ฟุต
ขนาดกว๎างไมํน๎อยกวํา 121.8 ซม. สูงไมํน๎อยกวํา 88 ซม.
ลึกไมํน๎อยกวํา 40.6 ซม. ราคา 5,000 บาท ตั้งตามราคา
ท๎องถิ่นเนื่องจากครุภณ
ั ฑ๑ชนิดนี้ไมํมีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑
เครื่องพิมพ๑ Multifunction ชนิดเลเซอร๑ หรือชนิด LED สี
คอมพิวเตอร๑ ราคา 17,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ๑ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier ,
Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
-มีหนํวยความจํา (Mamory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 192 MB
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา
จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกวํา จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ๑รํางขาวดําไมํน๎อยกวํา 20 หน๎าตํอ
นาที (ppm)

5,000

17,000

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ที่
แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- มีความเร็วในการพิมพ๑รํางสีไมํน๎อยกวํา 20 หน๎าตํอนาที
(ppm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และสี) ได๎
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมํน๎อยกวํา
1,200x1,200 dpi
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถํายสําเนาเอกสารได๎ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได๎สูงสุดไมํน๎อยกวํา 99 สําเนา
- สามารถยํอและขยายได๎ 25 ถึง 400 เปอร๑เซ็นต๑
- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดย
มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 250 แผํน
41

42

การศึกษา

คําครุภณ
ั ฑ๑

บริหารงานทั่วไป คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

1.จัดซื้อโต๏ะอนุบาล ขนาด60x120x55 ซ.ม. พร๎อมเก๎าอี้
6 ตัว จํานวน 39 ชุดตั้งตามราคาท๎องถิ่นเนื่องจากครุภณ
ั ฑ๑
ชนิดนี้ไมํมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

ตู๎เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 15 ตู๎
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผํนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น

111,300

27,500

สํานักปลัด

27,500

27,500

กองคลัง

42
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

27,500
27,500 ผ่ ่านมา
27,500
งบประมาณและที

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม (มอก.)ราคา
5,500 บาท
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑ปี 2561
43

บริหารงานทั่วไป คําครุภณ
ั ฑ๑

44

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑อื่นๆ จัดทําซุ๎มเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 2 ซุ๎ม

ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง ทําลายครั้งละ 20 แผํน 1.
ขนาดที่กําหนดเป็นแบบทําลายขั้นต่ําตํอครั้ง

300,000

สํานักปลัด

30,000

กองคลัง

2.ขนาดกระดาษหลังทําลายกว๎างไมํเกินกวํา 4 มิลลิเมตร
ราคา 30,000.- บาท

45

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

โต๏ะเหล็ก 4 ฟุตพร๎อมกระจก จํานวน 2 ตัว รายละเอียดดังนี้
ขนาด60*120* 73 ซม.
ราคา 5,500 บาท

11,000

กองคลัง

ที่
45

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

แผนงาน

หมวด

ครุภณ
ั ฑ๑
สํประเภท
านักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตั้งตามราคาท๎องถิ่นเนื่องจากครุภณ
ั ฑ๑ชนิดนี้ไมํมีกําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑

46

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

47

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

เก๎าอี้ทํางาน จํานวน 4 ตัว รายละเอียดดังนี้
มีพนักพิง ปรับระดับได๎ มีล๎อเลื่อนและมีที่ทา๎ วแขน 2 ข๎าง
ราคา 3,000 บาท
ตั้งตามราคาท๎องถิ่นเนื่องจากครุภณ
ั ฑ๑ชนิดนี้ไมํมีกําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑ เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จํานวน 6 เครื่อง ราคา
คอมพิวเตอร๑ เครือ่ งละ 2,800 บาท
1.มีกําลังไฟฟูาด๎านนอกไมํน๎อยกวํา 800VA (480 Watts)
2.สามารถสํารองไฟฟูาได๎ไมํน๎อยกวํา 15 นาที

6,000

-

6,000

กองคลัง

5,600

5,600

5,600

กองคลัง

47

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ที่
แผนงาน

หมวด

ครุภณ
ั ฑ๑
คอมพิวเตอร๑

ประเภท

5,600

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

5,600

5,600

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

กองคลัง

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตั้งตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑คอมพิวเตอร๑ ประจําปี พ.ศ.
2560

48

บริหารทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑ เครื่องคอมพิวเตอร๑สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไมํน๎อย
คอมพิวเตอร๑ กวํา 19 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 2 แกนหลัก (2
core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมํน๎อยกวํา 3.3
GHz หรือดีกวํา จํานวน 1 หนํวย
- มีหนํวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวํา มี
ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 GB
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวํา
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 120 GB จํานวน 1 หนํวย
- มีDVD-RW หรือดีกวํา จํานวน 1 หนํวย
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา จํานวนไมํน๎อยกวํา 1
ชํอง

32,000

16,000

กองคลัง

ที่
แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- มีแปูนพิมพ๑และเมาส๑
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวํา มีContrast Ratio ไมํน๎อย
กวํา 600 : 1 และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว จํานวน 1
หนํวย
ตั้งตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ๑
คอมพิวเตอร๑ประจําปีพ .ศ. 2560
49

บริหารทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑ เครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑ หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หน๎า/นาที)
คอมพิวเตอร๑ ราคา 3,300 บาท จํานวน 5 เครื่อง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ๑รํางไมํน๎อยกวํา 18 หน๎าตํอนาที
(ppm)
- มีหนํวยความจํา (memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 MB
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ parallel หรือ USB 2.0
หรือดีกวํา จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมี
ถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 150 แผํน

13,200

3,300

กองคลัง

ที่
แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตั้งตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ๑
คอมพิวเตอร๑ประจําปีพ .ศ. 2560

50

บริหารทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑ เครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑ หรือชนิด LED ขาวดําสําหรับ
คอมพิวเตอร๑ กระดาษขนาด A3 ราคา 53,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ๑รํางสําหรับกระดาษ A4 ไมํน๎อยกวํา
35 หน๎าตํอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ๑รํางสําหรับกระดาษ A3 ไมํน๎อยกวํา
18 หน๎าตํอนาที (ppm)
- มีหนํวยความจํา (memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 256 MB
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ parallel หรือ USB 2.0
หรือดีกวํา จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกวํา จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง

53,000

กองคลัง

ที่
แผนงาน

หมวด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ประเภท

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- สามารถใช๎ได๎กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
โดยมีถาดใสํกระดาษได๎รวมกันไมํน๎อยกวํา 250 แผํน
ตั้งตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ๑
คอมพิวเตอร๑ประจําปีพ .ศ. 2560
51

บริหารทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑ไฟฟูา ลําโพง 1 ชุด
และวิทยุ

10,000

สํานักปลัด

52

บริหารทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑ไฟฟูา เครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 เครื่อง
และวิทยุ

10,000

สํานักปลัด

53

บริหารทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑ศึกษา จักรเย็บผ๎าแบบเท๎าถีบ จํานวน 5 คัน

80,000

สํานักปลัด

ที่
แผนงาน

หมวด

54

บริหารทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

55

เคหะและชุมชน

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภณ
ั ฑ๑ รถบรรทุกขยะ แบบอัดท๎ายมีคุณลักษณะ ดังนี้
ยานพาหนะ (1) ตู๎บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุของตู๎ไมํน๎อยกวํา 10 ลูก
และขนสํง บาศก๑เมตร
และสามารถรับน้ําหนักมูลฝอยได๎ไมํน๎อยกวํา 5,000 กิโลกรัม
(2) ตัวถังทําด๎วยเหล็กหนาไมํน๎อยกวํา 3 มิลลิเมตร พื้นหนา
ไมํน๎อยกวํา 4.50 มิลลิเมตร
(3) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก
ไมํต่ํากวํา 12,000 กิโลกรัม
(4) ชุดอัดท๎ายทํางานด๎วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิต
แรงดันสูงสุด ไมํน๎อยกวํา 2,500 ปอนด๑ตํอตารางนิ้ว
(5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง ตั้งตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑ ประจําปี พ.ศ.2561

คําครุภณ
ั ฑ๑ ครุภณ
ั ฑ๑สํารวจ กล๎องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส๑
ชนิดอํานคํามุมได๎ละเอียด 5 ฟิลิปดา(อัตโนมัต)ิ
1.กล๎องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง
2.กําลังขยาย 30 เทํา
3.ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางเลนส๑ปากกล๎องไมํน๎อยกวํา 40
มิลลิเมตร
4.ขนาดความกว๎างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไมํ
น๎อยกวํา 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2,400,000

สํานักปลัด

110,000

กองชําง

ที่
แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
5.ระยะมองเห็นภาพชัดเจนใกล๎สุดไมํเกิน 2 เมตร
6.คําตัวคูณคงที่ 100
7.คําตัวบวกคงที่ 0
8.ระบบอัตโนมัตโดยใช๎ Compernstor มีชํวงการทํางาน+/-3
ลิปดา
9.เป็นกล๎องแบบอิเล็กทรอนิกส๑แสดงหนํวยวัดเป็น อาศา
ลิปดา ฟิลิปดาเป็นตัวเลขอํานได๎บนจอ LCD (Liquid Crystal
Display)ทั้ง 2 หน๎า ของตัวเอง
10.แสดงคํามุมที่วดั ได๎ละเอียดโดยตรง ไมํเกิน 5 ฟิลิปดา
11.คําความถูกต๎องในการอํานมุม (Accuracy)ไมํเกิน 5
ฟิลิปดา
12.ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา/2 มิลลิเมตรหรือ
ดีกวํา
13.ความไวของระดับฟองยาว 40 ฟิลิปดา/2 มิลลิเมตร
หรือดีกวํา
14.สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบและเป็นมุมดิ่ง
15.มีแบตเตอรรี่ติดตั้งภายในและสามรถบอกระดับแบตเตอรี่
ได๎
16.ต๎องได๎รับประกาศนียบัตร ISO 9001
17.อุปกรณ๑ประกอบ
-ขากล๎องเลื่อนขึ้นลงได๎พร๎อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ที่
แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-มีกลํองบรรจุกล๎องพร๎อมสายสะพายหลัง
-มีฝาครอบเลนส๑
-ที่ชาร๑ตแบตเตอรี่
-มีชุดเครื่องมือปรับแก๎ประจํากล๎อง
หมายเหตุ: การพิจารณาคําความไวพิจารณาจากตัวเลขซึ่งมี
คํายิ่งน๎อยยิ่งดี
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑ ปี 2561
56

เคหะและชุมชน

คําครุภณ
ั ฑ๑ ครุภณ
ั ฑ๑สํารวจ กล้องระดับ ขนาดกาลังขยาย 30 เท่า จานวน 1 ชุด
1.เป็นกล๎องชนิดอัตโนมัติพร๎อมขาตั้ง
2.กล๎องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
3.มีกําลังขยายไมํน๎อยกวํา 30 เทํา
4.ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางของเลนส๑ปากกล๎องไมํน๎อยกวํา 35
มิลลิเมตร
5.ขนาดความกว๎างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไมํ
น๎อยกวํา 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
6.ระยะมองเห็นภาพชัดเจนใกล๎สุดไมํเกิน 2 เมตร
7.คําตัวคูณคงที่ 100
8.มีระบบอัตโนมัติโดยใช๎ Compensator ที่มีชํวงการทํางาน
ของระบบอัตโนมัติไมํน๎อยกวํา +/-12ลิปดา

34,000

กองชําง

ที่
แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
9.ความละเอียดในการทํางานระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไมํ
เกิน +/-1.5 มิลลิเมตร
10.ความไวของระดับน้ําฟองกลมไมํเกินกวํา 10 ลิปดาตํอ 2
มิลลิเมตร หรือไวกวํา
11.มีจานองศาอํานมุมราบ 360 องศา มีขีดกํากับทุกๆ1
องศา
12.ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลางของจานองศาไมํน๎อยกวํา 80
มิลลิเมตร
13.อํานคํามุมโดยตรงไมํเกิน 1 องศา
14.อํานคํามุมโดยประมาณไมํเกิน 6 ลิปดา
15.ต๎องได๎รับประกาศนียบัตร ISO 9001
16.อุปกรณ๑ประกอบด๎วย
1.มีกลํองบรรจุกล๎องกันสะเทือนได๎
2.มีขาตั้งกล๎องเลื่อนขึ้นลงได๎ พร๎อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
3.มีฝาครอบเลนส๑
4.มีชุดเครื่องมือปรับแก๎ประจํากล๎อง
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑ ปี2561

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ที่
แผนงาน
57

เคหะและชุมชน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

คําครุภณ
ั ฑ๑ ครุภณ
ั ฑ๑กํอสร๎าง รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน
จานวน 1 คัน
1.เป็นรถบดล๎อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด๎วยตนเอง
ล๎อหน๎าเป็นล๎อเหล็ก หน๎าเรียบและล๎อหลังเป็นล๎อยาง
2.เครื่องยนต๑ดีเซล 4 จังหวะ มีกําลังไมํน๎อยกวํา 125 แรงม๎า
ความเร็วรอบเครื่องยนต๑ไมํเกินกวํา 2,800 รอบตํอนาที
3.ระบบถํายทอดกําลังเป็นแบบ Hydrostatic
4.ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ Hydrostatic แบบหักเลี้ยว
กลางลําตัว
5.ขนาดล๎อเหล็กสั่นสะเทือน
1.ขนาดความกว๎างของล๎อเหล็กไมํน๎อยกวํา 2,000
มิลลิเมตร
2.ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางของล๎อเหล็ก 1,500 มิลลิเมตร
6.ระบบสั่นสะเทือน
1.ความถี่ของการสั่นสะเทือนสูงสุดไมํน๎อยกวํา 1,800
ครั้งตํอนาที
2.น้ําหนักสั่นสะเทือนสูงสุดของล๎อหน๎าไมํน๎อยกวํา 20 ตัน
7.มีน้ําหนักใช๎งาน ( Operating Weight) ไมํน๎อยกวํา 10 ตัน

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,900,000

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

ที่
แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
8.หลังคากันแดด-ฝน แบบ Rops Canopy ตามมาตรฐาน
โรงงานผู๎ผลิต
9.อุปกรณ๑ประกอบ
1.มีมิเตอร๑บอกชั่วโมงการทํางานของเครื่องยนต๑
2.เกจ๑วดั อุณหภูมิของเครื่องยนต๑หรือสัญญาณ
3.เกจ๑บอกความดันน้ํามันเครื่องยนต๑หรือสัญญาณ
4.มีเกจ๑บอกระดับน้ํามันไฮดรอลิก
5.เกจ๑วดั ระดับน้ํามันเชื้อเพลิง
6.เกจ๑บอกไฟชาร๑ทหรือสัญญาณไฟชาร๑ท
7.แมํแรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร
จํานวน 1 ชุด
8.หมวกนิรภัยสําหรับพนักงานขับ จํานวน 2 ชุด
9.ไส๎กรองอากาศ จํานวน 3 ชุด
10.ไส๎กรองทุกระบบ จํานวน 5 ชุด
11.อุปกรณ๑ถอดน๏อตล๎อ จํานวน 1 ชุด
12.ชุดประแจปากตายสําหรับใช๎กับรถ ขนาดระหวําง 8
มิลลิเมตร ถึง 32 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด
13.ชุดประแจแหวนสําหรับใช๎กับรถ ขนาดระหวําง 10
มิลลิเมตรถึง 32 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด
14.กระบอกอัดจารบี จํานวน 1 ชุด

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ที่
แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

15.เกจ๑วดั ลมยาง จํานวน 1 ชุด
16.หนังสือคูํมือ จํานวน 1 ชุด ประกอบด๎วยคูํมือการใช๎
งานและการบํารุงรักษา (Operation Manual) คูํมือการซํอม
(Shop manual) และคูํมือการสั่งอะไหลํ (Parts Book)
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑ ปี 2561
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คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *
คอมพิวเตอร๑ (จอภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนํวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก (4
core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว
สัญญานาฬิกาพื้นฐานไมํน๎อยกวํา 3.2 GHz จํานวน 1 หนํวย
-หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจําแบบ Cache
Memory ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 MB
-มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยํางใด
อยํางหนึ่งหรือดีกวําดังนี้
1.เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากวงจรหลักที่มี
หนํวยความจําขนาดไมํน๎อยกวํา 1 GB หรือ

30,000

30,000

กองชําง

ที่
แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2.มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูํภายในหนํวย
ประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช๎หนํวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมํ
น๎อยกวํา 1 GB หรือ
3.มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูํบนแผลวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการ
ใช๎หนํวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 1
GB
-มีหนํวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวํา
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB
-มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวํา
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 2 TB หรือชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 240 GB จํานวน 1 หนํวย
-มี DVD-RW หรือดีกวํา จํานวน 1 หนํวย
-มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวําจํานวนไมํน๎อยกวํา 1
ชํอง
-มีแปูนพิมพ๑และเมาส๑
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวํามี Contrast Ratio ไมํน๎อย
กวํา 600:1 และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนํวย

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ที่
แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตั้งตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ๑
คอมพิวเตอร๑ ประจําปี พ.ศ.2560
59

เคหะและชุมชน

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/
คอมพิวเตอร๑ นาที) จานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ๑รํางไมํน๎อยกวํา 18 หน๎าตํอนาที
(ppm)
-มีหนํวยความจํา (Memorey) ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 MB
-มีชํองเชื่อมตํอ(Interface) แบบ Parallel หรือUSB 2.0
หรือดีกวํา จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง

3,300

3,300

กองชําง

ที่
แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-สามารถใช๎ได๎กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมี
ถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 150 แผํน

60

เคหะและชุมชน

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา สาหรับ
คอมพิวเตอร๑ กระดาษ A3
จานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 1,200x1,200
dpi
-มีความเร็วในการพิมพ๑รํางสําหรับกระดาษ A4 ไมํน๎อยกวํา
35 หน๎าตํอนาที(PPM)
-มีความเร็วในการพิมพ๑รํางสําหรับกระดาษ A3 ไมํน๎อยกวํา
18 หน๎าตํอนาที (ppm)
-มีหนํวยความจํา (Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 256 MB

53,000

53,000

กองชําง

ที่
แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-มีชํองเชื่อมตํอ (Interface)แบบ Parallel หรือ USB 2.0
หรือดีกวํา จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
-มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกวําจํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- สามารถใช๎ได๎กับ A3 ,A4,Letter,Legal และ Custom
โยมีถาดใสํกระดาษได๎รวมกันไมํน๎อยกวํา 250 แผํน
ตั้งตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ๑
คอมพิวเตอร๑ ประจําปี พ.ศ.2560

61

เคหะและชุมชน

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 2 เครื่อง
คอมพิวเตอร๑ คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีกําลังไฟฟูาด๎านนอกไมํน๎อยกวํา 1 kVA (600 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟูาได๎ไมํน๎อยกวํา 15 นาที

5,800

5,800

กองชําง

11,000

11,000

กองชําง

ตั้งตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ๑
คอมพิวเตอร๑ ประจําปี พ.ศ.2560
62

เคหะและชุมชน

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

โต๊ะเหล็ก 4 ฟุตพร้อมกระจก จานวน 2 ตัว
รายละเอียดดังนี้

ที่

62

เคหะและชุมชน

แผนงาน

คําครุภณ
ั ฑ๑

หมวด

ครุภณ
ั ฑ๑
ประเภท
สํานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
11,000
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

11,000

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ขนาด 60*120*73 ซม. ราคา 5500 บาท
ตั้งตามราคาท๎องถิ่นเนื่องจากครุภณ
ั ฑ๑ชนิดนี้ไมํมีกําหนดใน
บัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑
63

64

เคหะและชุมชน

เคหะและชุมชน

คําครุภณ
ั ฑ๑

คํา ครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

เก้าอี้ทางาน จานวน 5 ตัว รายละเอียดดังนี้

ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

เตาเผาขยะไร้มลพิษประหยัดพลังงาน
ประสิทธิภาพในการทํางายขยะ 300 กิโลกรัมตํอชั่วโมง
ความสามารถในการเผาขยะ 5-6 ตันตํอวัน

9,000

6,000

กองชําง

มีพนักพิง ปรับระดับได๎มีล๎อเลื่อนและมีที่ทา๎ วแขน 2 ข๎าง
ราคา 3,000 บาท
ตั้งตามราคาท๎องถิ่นเนื่องจากครุภณ
ั ฑ๑ชนิดนี้ไมํมีกําหนดใน
บัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑

กองชําง

5,990,000

ตั้งตามราคาท๎องถิ่นเนื่องจากครุภณ
ั ฑ๑ชนิดนี้ไมํมีกําหนดใน
บัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑

65

เคหะและชุมชน

คําครุภณ
ั ฑ๑ ครุภณ
ั ฑ๑กํอสร๎าง เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กหลํอ
1. ถังผสมคอนกรีตทําจากเหล็กเหนียว หรือเหล็กหลํอ

55,000

กองชําง

ที่

65

เคหะและชุมชน

แผนงาน

คําครุภณ
ั ฑ๑ ครุภณ
ั ฑ๑กํอสร๎าง

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
55,000
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
กองชําง
รับผิดชอบ
หลัก

2. ความจุของโมํ 7 ลูกบาศก๑ฟตุ (198.10 ลิตร) ขณะยังไมํ
ผสม และ 5 ลูกบาศก๑ฟตุ (140 ลิตร) ขณะผสมแล๎ว
3. ใช๎เครื่องยนต๑ดีเซล ขนาดไมํน๎อยกวํา 5 แรงม๎า

66

เคหะและชุมชน

คําครุภณ
ั ฑ๑ ครุภณ
ั ฑ๑สํารวจ กล๎องสํารวจ Total Staion จํานวน 1 เครื่อง ตั้งตามราคา
ท๎องถิ่นเนื่องจากครุภณ
ั ฑ๑ชนิดนี้ไมํมีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑

155,000

กองชําง

67

เคหะและชุมชน

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑อื่น

ติดตั้งกล๎องวงจรปิด (CCTV) ภายในหมูํบา๎ น จํานวน 9 จุด
พร๎อมเครื่องบันทึก หมูํที่ 21 บ๎านหนองบง

222,000

กองชําง

68

เคหะและชุมชน

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑อื่น

ติดตั้งกล๎องวงจรปิด (CCTV) ภายในหมูํบา๎ น จํานวน 8 จุด
พร๎อมเครื่องบันทึก หมูํที่ 7 บ๎านหนองวัวดํา

270,000

กองชําง

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แผนงาน

หมวด

ประเภท

69

เคหะและชุมชน

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑อื่น

จัดซื้อกล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด พร๎อมติดตั้ง จํานวน 7 ตัว
พร๎อมเครื่องบันทึกภาพ หมูํที่ 3 บ๎านคลองเมือง

500,000

กองชําง

70

เคหะและชุมชน

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑อื่น

จัดซื้อกล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด พร๎อมติดตั้ง จํานวน 3 ตัว
พร๎อมเครื่องบันทึกภาพ หมูํที่ 6 บ๎านไรํลําปาง

150,000

กองชําง

71

เคหะและชุมชน

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑อื่น

ติดตั้งกล๎องวงจรปิดพร๎อมอุปกรณ๑ หมูํที่ 22 บ๎านมอรังงาม

2561
(บาท)

500,000

2565
(บาท)

500,000

กองชําง

ที่
แผนงาน
72

หมวด

แผนงานเคหะและ คําครุภณ
ั ฑ๑
ชุมชน

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภณ
ั ฑ๑ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอ
คอมพิวเตอร๑ ขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาทจํานวน 3
เครื่อง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก (4
core) จําหนํวย 1 หนํวย แบบ Cache Memory ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํน๎อย
กวํา 3.0 GHz.- มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือดีกวําดังนี้
1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากวงจรหลักที่มี
หนํวยความจํา ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB หรือ 2. มีหนํวย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูํบนแผงวงจรหลัก แบบ
Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช๎

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
66,000

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

73

เคหะและชุมชน

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑ไฟฟูา เสียงไร๎สายจํานวน 5 จุด พร๎อมเครื่องรับสัญญาณ หมูํที่ 19
และวิทยุ บ๎านวังใหมํ

400,000

กองชําง

74

เคหะและชุมชน

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑ไฟฟูา เสียงไร๎สายจํานวน 3 จุด พร๎อมเครื่องรับสัญญาณ หมูํที่ 22
และวิทยุ บ๎านมอรังงาม

400,000

กองชําง

ที่
แผนงาน
75

หมวด

แผนงานเคหะและ คําครุภณ
ั ฑ๑
ชุมชน

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภณ
ั ฑ๑ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑ หรือชนิด LED ขาวดํา (18
คอมพิวเตอร๑ หน๎า/นาที) ราคา 2,600 บาท จํานวน 3 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ๑รํางไมํน๎อยกวํา 18 หน๎าตํอนาที
(ppm)
- มีหนํวยความจํา (Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 MB
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา
จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 150 แผํน
- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,800

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

ที่
แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

700,000

กองชําง

หนํวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB
- มีหนํวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา มีขนาด
ไมํน๎อยกวํา 4 GB
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวํา
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือชนิด Solid State Disk
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 120 GB จํานวน 1 หนํวย
- มี DVD-RW หรือดีกวํา จํานวน 1 หนํวย
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface)แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวําจํานวนไมํน๎อยกวํา 1
ชํอง
-มีแปูนพิมพ๑และเมาส๑
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวํามี Contrast Ratio ไมํน๎อย
กวํา 600:1 และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนํวย
ตั้งตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ๑
คอมพิวเตอร๑ ประจําปี พ.ศ.2561

76

แผนงานเคหะและ คําครุภณ
ั ฑ๑
ชุมชน

คําบํารุงรักษา รายจํายเพื่อซํอมแซมบํารุงรักษาโครงสร๎างของครุภณ
ั ฑ๑ขนาด
และปรับปรุง ใหญํซ่ึงไมํรวมถึงคําซํอมแซมบํารุงตามปกติหรือคําซํอมแซม
ครุภณ
ั ฑ๑

700,000

700,000

700,000

ที่

77

แผนงาน

หมวด

ประเภท

บริหารงานทั่วไป

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑
สํานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ถังน้ํา แบบไฟเบอร๑กลาส ขนาด ความจุ 2,000 ลิตร จํานวน
11 ใบ รายละเอียดดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดที่บรรจุน้ําได๎ไมํน๎อยกวํา

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

198,000

สํานักปลัด

198,000

กองชําง

2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม
3.ราคาไมํรวมขาตั้ง และไมํรวมคําติดตั้ง
ราคา 9,200 บาท
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑
78

แผนงานเคหะ

คําครุภณ
ั ฑ๑

และชุมชน

ครุภณ
ั ฑ๑อื่น

1.ถังกรองเส๎นผําศูนย๑กลาง 80 ซม.
2.ปั้มน้ําพร๎อมตู๎ควบคุมขนาด 5.5 แรง
จํานวน 2 ชุด
3.เครื่องจํายสารละลายคลอรีน 1 ชุด
ตั้งตามมาตรฐานอุตสาหกรรมผู๎ผลิต(มอก)

79

การรักษาความ
สงบภายใน

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑อื่นๆ ครุภณ
ั ฑ๑อื่นๆที่จําเป็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานปูองกัน/กู๎ชีพกู๎ภยั

300,000

300,000

300,000

สํานักปลัด

ที่

80

แผนงาน

หมวด

ประเภท

การเกษตร

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑
การเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
1.เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขํง มอเตอร๑ไฟฟูา จํานวน 1 ตัว สูบ
น้ําได๎ 450 ลิตรตํอนาที ราคา 11,000 บาท รายละเอียด
ดังนี้

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

11,000

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

มอเตอร๑ไฟฟูา
(1) เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขํงใช๎มอเตอร๑ไฟฟูา
(2) ขนาดทํอสํงไมํน๎อยกวํา 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) 2 แรงม๎า
(3) สูบน้ําได๎ไมํน๎อยกวําปริมาณที่กําหนด
(4) สํงน้ําสูงไมํน๎อยกวํา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
(5) อุปกรณ๑ประกอบของเครื่องสูบน้ําไฟฟูาต๎องมีครบชุด
พร๎อมที่จะใช๎งาน
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ๑
81

การเกษตร

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑งาน เครื่องตัดหญ๎า แบบล๎อจักรยาน
บ๎านงานครัว 1. เป็นเครื่องตัดหญ๎าแบบเข็น
2. เครื่องยนต๑ขนาดไมํน๎อยกวํา 5 แรงม๎า
3. ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลางของล๎อ ประมาณ 26 นิ้ว
4. รัศมีตัดหญ๎าได๎กว๎างไมํน๎อยกวํา 20 นิ้ว
5. ความจุถังน้ํามันเครื่องยนต๑ไมํน๎อยกวํา 1.50 ลิตร

24,000

สํานักปลัด

ที่

82

แผนงาน

หมวด

การเกษตร

คําครุภณ
ั ฑ๑

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ประเภท

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ครุภณ
ั ฑ๑งาน เครื่องตัดแตํงพุํมไม๎ ขนาด 22 นิ้ว
บ๎านงานครัว 1. เป็นเครื่องตัดแตํงพุํมไม๎ชนิดใช๎เครื่องยนต๑ แบบมือถือ

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

10,200

สํานักปลัด

450,000

กองชําง

2. ใช๎เครื่องยนต๑เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
3. ความจุกระบอกสูบขนาดไมํน๎อยกวํา 21 ซีซี
4.เครื่องยนต๑ขนาดไมํน๎อยกวํา 0.8 แรงม๎า
5. ใบมีดตัดขนาดไมํน๎อยกวํา 22 นิ้ว
6. ใบมีดตัดสามารถใช๎ได๎ 2 ด๎าน
83

เคหะและชุมชน

คําครุภณ
ั ฑ๑

84

การรักษาความ
สงบภายใน

คําครุภณ
ั ฑ๑

ครุภณ
ั ฑ๑ไฟฟูา เสียงตามสายพร๎อมลําโพง ความยาว 5,000 เมตร
และวิทยุ

ครุภณ
ั ฑ๑อื่น

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ๑ที่จําเป็นเกี่ยวกับงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยของ อบต.โกสัมพี

รวม

10,000

1,007,900 16,097,800

10,000

10,000

10,000

4,160,290

2,052,300

1,410,000

สํานักปลัด

